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VOORWOORD
Taal heeft me altijd geboeid. Aanvankelijk pleegde ik wat krabbeltjes op papiertjes en in schriftjes, en op zakenreis schreef ik wat
lichte en luchtige gedichtjes. Mijn proza verschraalde echter onder druk van jaren professionele “slideware”, maar herleefde,
door het goede voorbeeld van Ellen Vercauteren en de kritiek van Michel Uytterhoeven tijdens mijn opleiding cultuur management.
De voorlopige kers op de taart is literaire creatie aan de academie van Dendermonde.
Bij deze dank aan onze docente en aan mijn inspirerende collega’s.

Een beperkt gedeelte van de teksten staat op mijn website http://www.adriweijters.be/ en is verlevendigd door een achtergrond
of een animatie. Ik nodig u graag uit om daar kennis te maken met variaties op het thema tekst.
Deze bundel bevat enkele voorlopers en de teksten die ik tijdens deze opleiding heb geschreven.
Ze zijn gerangschikt per genre en datum.
Het proza vindt u onder de titel “spraaksel“,
poëzie onder de titel “dichtsel”,
sprookjes onder de titel “sprooksel” en
enkele vrije vertalingen onder “vertaalsel”.
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SP R AAK SE L

WOORDEN EN DROESEM
Ik bezat me graag aan woorden, die me losweken uit het
kleverige nu, me meenemen naar de hoogste vrije hoogte, me
optillen tot in het blauwste helder blauw, ver over de glitterrand
van wolken, me kosmonaut maken in de ruimte van
“mogelijkst”.
Daar laat ik me heerlijk bedartelen door zotte knotsgekke
woorden en hun fantasmische gezellen: kleur, klank, en voel‐
tentakel. Zij zullen me ontdoen van de gewoonte‐cocon, zodat
ik aan kan zitten aan het feestbanket met bradige smiltige
woorden, gegarnierd met geurig floraal en zoet sukoos.
Het eerste woordgerecht wordt aangedragen, het is een dof
kabaal. De klinkers zijn vergeten, en die feestelijke
helderklanken mogen nooit ontbreken. Het woordkabaal wordt
bekruimeld met korte kirrende i’tjes, overgoten met volle lange
aa’s en oe’s en in staccato besprenkeld met è’tjes en à’tjes
Met dit helder voorgerecht kan het feest beginnen.
Of nog niet ??
Want onder de tafel scharrelt een triest verneuteld dichtertje
naar sombere klanken. Hij voedt een donker bos vol heimreeën,
die ’s zomers door de zon verjaagd, diep in het woud vertoeven.
Hij kweekt dompige mostalgieën, want hij moet een kudde
melancholen voeden. Vervuild door droevig zelfbeklag raapt hij
mopperende klagelijke lettergrepen van de vloer.
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Na een welgemikte schop in zijn consonant verlaat hij snikkend
het festijn.
Een polyglotte allofaag neemt stoemelings zijn plaats. Hij stilt
zijn taalzucht met malse boekenwurmen die van de tafel vallen.
De grammaticale analist en de taalpurist hebben zich onder de
mat gewroet. Daar herkauwen zij halfgare saaie letteren. En de
wetenschappelijke uitgever denkt zich te goed te doen door
rauwe scientifacten, her en der tussen complexe nomieën en
logieën te sprokkelen.
Maar bovenop de tafel is het echte letterfeest!
Triomfale nonsensikalen bezatten zich, en syntactische
dislocaties strooien sprankelende neologismen.

De eerste beboezeming van een verzadigde poëet ontketent een
wilde dans. Onecht afgekapte lettergrepen doen het waardige
kofschip kantelen dat in de diepe taalzee vergaat, opgeslokt
door het woekerende wier van ontkende d‐t‐fouten.
Het maal is té copieus, en mijn spraakgunst strooit te kwistige
woorden.
Anapuristisiche taalridders rukken uit, ontleden en ontbenen en
... verwijzen het al naar het linguïstisch vilbeluik !

15 september 2004

Ik laaf me aan de gulle woordfontein en ontdaan van stoffige
bekrompenheid van huis‐ tuin‐ en werkemoties, kies ik woorden
om te nuttigen.
Leuke woorden om mee te spelen en precieze woorden met
professor hoge hoeden. Woorden om het onmogelijke uit te
beelden en woorden vol gevoel en emotie. Maar ook woorden
die rijmen en musiceren en woorden vol ritmische cadans...
Tot slot neem ik een beetje onomapaté wat tautologist om
linguïstisch uit te buiken
Mijn hersenen, de beklemming van mijn schedel volledig
ontvlucht, rijgen woorden aaneen tot een psychopoëtisch
gezwelschap. Dadaistische sonanten vallen saaie vocabelen
lastig die plechtstatig converseren met besneden woordenschat.
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DE WIND BESLIST
Een meisje staat alleen voor een eenzaam huis in de duinen. Ze
heeft haar koffertje naast zich op de grond gezet en aangebeld.
Een man doet open. Ze twijfelt. Hij is haar voor.
“Stap even binnen met dit weer moet je niet buiten blijven
staan. Wat kan ik voor je doen?”
“Kan ik hier blijven slapen?” vraagt ze .Hij kijkt haar verbaasd
aan. Voor hij iets kan zeggen slaat de voordeur met een klap
achter haar dicht. “De wind heeft beslist. “ antwoordt hij
laconiek.
Een moment blijft het stil , alleen de wind laat zich horen.
Plots klinkt “Mamma ohhohoho” het echoot door de gang. Britt
kent de muziek, een tune waarop haar ouders ‘s
zondagnamiddags hun hippytijd herbeleven. “Hun stomme
burgerlijke hippytijd” denkt ze geërgerd. Nu klinkt de muziek
dreigend. “ Mama, ohhohoho” gaat het verder
”I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all
I see a little silhouetto of a man”
Ze rilt. Waarom is ze weggelopen en staat ze in de gang van een
huis tegenover een vreemde man?
Het huis had haar bekoord, ver van het gewone gedoe trotseerde
het natuur en tijd. De man had ze vroeger ook gezien,
nonchalant midden veertig niet groot wel beweeglijk, ze vond
hem wel leuk vooral omdat hij in het duinenhuis woonde.
“Van dichtbij is hij groter dan ik dacht.” Er gaat een zekere
onrust en energie van hem uit en ze voelt zich niet op haar
gemak zo dicht bij hem.
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“Ik neem aan dat je meerderjarig bent” zegt hij terwijl hij haar
koffertje de trap op naar boven brengt. Hij opent een deur en
schuift het koffertje binnen, en staat in vier stappen terug
beneden.
“Ja” zegt ze “ik ben achttien”.
Hij bekijkt haar van kop tot teen.
“Je bent er als de kippen bij. Waarom sta je nu precies hier ?”
“Een weddingschap” hoort ze zichzelf zeggen “en
nieuwsgierig”.... Ze aarzelt en haalt diep adem “ Thuis is het
verstikkend saai, verder OK, ook niets meer”.
Zij bekijkt hem aandachtig , wat beter dan die keren toen hij in
het dorp inkopen kwam doen. Pas nu ziet ze dat de alpinopet
een baret is. “Weer zo’n overjaarse hippy ? Een tweedehands
Che ” denkt ze.
Hij kijkt haar uitdagend aan. “Aha, de jonge dame wil actie en
léven, goodluck... Niet gewoon rondkijken en studeren neen
ineens het volle leven in ! Chapeau je hebt lef!”
Hij ziet er opeens jonger uit, en mannelijk . “Kom” zegt hij “we
zullen drinken op het volle leven.” Hij draait zich om en stapt
naar een grote kamer die over de hele breedte verder loopt in
een terras. Te midden staan een grote tafel en stoelen. Tegen
een wand staat een grote boekenkast tegen de andere een
strakke hoge gesloten kast. De wand naar de gang is kaal
behalve een affiche met inderdaad Che.
Ze is de man door de gang gevolgd en heeft de deur van de living
achter zich dicht gedaan. Het dringt langzaam tot haar door
dat ze zich in een stom avontuur heeft gestort.
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Buiten wordt het langzaam en dreigend donker. De wind beukt
in vlagen tegen het grote raam het begint te stortregenen. Hij
steekt het licht aan en trekt het grote gordijn aan het terras
dicht. De regen en de wind overstemmen haast de muziek.
“Doe je jas uit en ga zitten.”
Hij verdwijnt in de gang. De muziek gaat naar zijn einde.
Plots is het stil, de wind pauzeert en de regen stopt abrupt. De
naald van de pickup tikt over het einde van de laatste groef,
opnieuw naar de laatste groef...tik, tik, tik, tik...
Hij komt terug in de kamer en doet de grote kast open. Een
helft staan de planken vol met netjes geordende mappen, op
iedere rug een getypt etiket alle teksten op gelijke hoogte,
afgewisseld met reeksen boeken die netjes per grootte geordend
staan. “Net een leger” denkt ze. De ander helft van de kast
staat vol stapels borden, schalen , terrines, kopjes en
schoteltjes en glazen allerlei glazen. Vanonder in de kast staan
een paar dozen, het lijken bestekbakken. Hij verdwijnt half in
de kast en haalt twee feestelijk grote wijnglazen tevoorschijn.
“Vertel eens.” zegt hij terwijl hij even in een zijdeur verdwijnt
en vrijwel onmiddellijk met een fles wijn binnenkomt. Hij geeft
haar geen tijd om te antwoorden. “Een dame die het leven wil
leren kennen houdt van rode wijn, alsjeblieft, hier een Santa
Rita, een zachte Chileense wijn.”
“Hij wil me dronken voeren” denkt ze en wordt wat
zenuwachtig. “Wat doe ik hier in hemelsnaam ? En hoe raak ik
hier terug buiten?”
Hij schenkt rustig een glas in, houdt het omhoog en draait het
langzaam rond. Hij proeft haast zinnelijk. “Goed.” Hij zet zijn
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glas neer en schenkt haar langzaam in terwijl hij zonder haar
aan te kijken plots en scherp vraagt: “Wat kom je HIER in
hemelsnaam doen?”
Ze krijgt het even koud.
“Op mijn verhaal ?” probeert ze aarzelend. Ze heft het glas en
kijkt hem aan.
Hij kijkt afwezig langs haar weg en nipt verder van zijn glas. “Ik
luister.”
De wijn en zijn kalmte stellen haar geleidelijk gerust en ze
vertelt. Na een tijdje onderbreekt hij haar. “Als ik van jou was
zou ik morgenvroeg naar huis gaan. Je vertelt dat het erg laat
werd als je bij je vriendin was en dat je bent blijven slapen.
Tenzij je iets anders wilt natuurlijk.”
Hij kijkt haar indringend aan. “Heb je al gegeten ?”
Ze schrikt en realiseert zich dat hij zelf niets heeft verteld, zelfs
niet gereageerd. Maar haar door instemmend gebrom heeft
aangezet verder te vertellen. En nu ineens die opmerking
:“Tenzij je iets anders wilt natuurlijk”.
Ze panikeert. Wat wil hij ?“Ik ben moe” is haar uitvlucht.
Hij verpinkt niet “Slaap wel, je vindt de weg wel boven”
Ze gaat de trap op. Naast een deur staat haar koffertje. Ze
doet de deur open vindt een lichtknopje en steekt het licht aan.
Er staat een opvallend groot bed te midden in de kamer. “We
gaan hier toch niet samen slapen” schrikt ze.
Ze zet een stap terug en wacht. Beneden blijft het nagenoeg
stil, ze hoort alleen een vreemde wind die af en toe een
muziekfragment doorlaat. Ze blijft staan. De deurklink verkilt
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haar hand. Ze ademt diep en besluit wat te stommelen om haar
onzekerheid te verbergen.
Beneden draait de kamerdeur open, een gulp muziek stroomt in
de gang. “De badkamer is aan de ander kant van de overloop als
je wil kan je douchen. En als je iets nodig hebt klop je op de
rode deur.” Hij trekt zonder op een antwoord te wachten de
deur weer dicht.
Zij komt langzaam tot rust en gaat eindelijk de kamer binnen,
gooit haar koffertje op bed en sluit de deur. “ Geen sleutel
“stelt ze zakelijk vast. “Verder niets verontrustends, ik ben
alleen in een gewone slaapkamer in een vreemd huis bij een
vreemde man. Stommeling!” Ze stapt voorbij het bed en tot
aan de balkondeur. Ze doet de deur van het balkon open en
kijkt over de zee. Een kille wind slaat in haar gezicht, ze gaat
vlug terug binnen.
Ze durft zich niet uit te kleden, en zit op de rand van het bed.
Zou ze nu niet SMS’en ??? Of bellen naar haar vriendin Fleur die
haar vast met Kevin zou komen ophalen ?
Ze tast vergeefs in haar zakken geen GSM , die heeft ze
beneden laten liggen!
“Stomme griet dat ik ben.”
Ze voelt dat ze niet het lef heeft naar beneden te gaan.
Ze wacht. “Zou er iets gebeuren?”
“Als hij hier straks binnenstapt wat dan?” Ze voelt zich bang en
klein en gevangen. Ze kijkt rond in de kamer en ziet geen echte
uitweg. Het balkon! Ze gaat opnieuw op het balkon en kijkt
over de leuning naar beneden. Ze staat verraderlijk hoog boven
het terras, te gevaarlijk. In de kamer zijn het bed te laag, en de
kast te stom. Terwijl ze dubt hoort ze hem in de gang. Een deur
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wordt op slot gedraaid en ze hoort hem de trap opkomen. Ze
drukt zich achter de kast tegen de muur en wacht. De stappen
komen dichterbij, en vertragen. Een deur knirpt en slaat dicht.
Het is stil in de andere kamer, ze herademt en schift stilletjes
zonder zich uit te kleden onder de dekens.
Ze doet geen oog dicht, hoort de wind, het kraken van het huis,
wat gestommel en af en toe kuchen van “Che”. Onder de
morgen is ze ingeslapen. Ze wordt wakker van haastige zachte
stappen op de trap. De voordeur slaat dicht.
Het is nauwelijks licht. Ze kruipt uit bed, en gaat nieuwsgierig
naar het balkon. Verschrikt springt ze terug in haar kamer.
“Che” loopt naakt het strand op , en duikt in de koude zee.
“Ik moet iets doen” denkt ze “nu!”
Ze rent bang naar beneden stuift de living in en vindt haar GSM.
“Zou ze nu vertrekken ?” Ze neust snel rond. Het huis is stukken
beter in orde dan ze van buiten kon vermoeden. Een keuken
met een buitendeur blijkbaar op slot, een berging vol proviand,
de living met de terrasdeur die ook op slot blijkt en tenslotte
een soort kantoor met nog meer boeken in rekken en kasten
echter zonder buitendeur, tenslotte een kelderdeur met alleen
een sleutel op de deur. Ze draait aan de sleutel en doet de deur
open, een lange stenen trap draait in het donker weg. Ze gaat
haastig naar boven trekt vlug iets anders aan.
Ze twijfelt zal ze blijven of weglopen, afwachten of zelf actie
nemen? “Ik kan koffiezetten en een ontbijt klaarzetten of
boven wachten tot hij genoeg geluid maakt om me een excuus
te geven tevoorschijn te komen?”
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Ze gaat naar beneden. Ze had de nacht overleefd het zou te
belachelijk zijn nu weg te lopen.
“Che” komt binnen en blijft naakt in de deur staan.
“Goede morgen Britt” zegt hij energiek “als je actie wil kom dan
mee zwemmen”. Ze besterft het bij de gedachte met een
vreemde naakte vent in het ijskoude water te spartelen. Haar
dadendrang wordt gevatheid en ze verrast zichzelf als ze
zichzelf hoort zeggen: “Maak je klaar voor het ontbijt” Hij
lacht en stapt naar boven.
in de ordelijke keuken maakt ze een ontbijt met koffie. De
frisse geur van de koffie maakt haar rustig.
“Che” komt in de keuken binnen en gaat zitten.
“Kom aan tafel.” Hij zegt hij gebiedend. “Weet je dat dit de
grootste stommiteit uit je leven had kunnen zijn. Bel naar huis
en zeg dat jij bij Herman bent”. En als jij het niet doet zal ik
het doen.
“Ken jij mijn ouders ?”
“Ik denk het wel” zegt hij langzaam terwijl hij een boterham
smeert “trouwens je lijkt geweldig op je moeder, die was
vroeger ook zo onbesuisd.” Ze kijkt naar de tafel en hoort
“Che” rechtstaan en wat rommelen. Hij komt achter haar staan
en leunt over haar. Haar hart bonst. Hij schenkt haar koffie in.
Ze herademt.
“Je vader ken ik niet echt” vervolgt hij “die is na mij gekomen.
Ik ben wel fier op mijn dochter.” Hij kijkt vreemd in haar ogen.
“ Je moet naar huis, je kunt je moeder niet in ongerustheid
laten.” “Hoe weet je wie ik ben ” ze kijkt hem direct aan.
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“Je had je GSM laten liggen en ik heb je adresboek en mailbox
bekeken en op internet gezocht en ik nu ben ik zeker.”
Che is gaan zitten en een smakelijk en rustig. Plots voelt ze
een diepe sympathie voor hem.
“En als ik blijf?”
Hij luistert niet.
Hij neemt een slok koffie, spoelt die bedachtzaam door zijn
mond die hij met zijn mouw afveegt en zegt : “Je voelt je niet
echt goed thuis, en dat is normaal, want je vader is niet je
echte vader, hij weet het niet maar jij voelt dat. Ik ben je
vader.”
“Word ik voor de gek gehouden met of ben ik intuïtief hier
naartoe komen omdat dat zo moest ?”
Om tijd te winnen neemt ze een grote slok koffie en merkt dat
ze die langzaam door haar mond spoelt. Haar twijfels lekken
weg en maken plaats voor een warm gevoel dat tot in haar
vingers en tenen tintelt.
“Ze wist het, ze wist al heel de tijd!”
Ze durft hem niet aan te kijken roert in haar koffie en wacht.
“Jij bent goedgelovig, nieuwsgierig en roekeloos“ zegt Che.
Hij vermorzelde haar hart en het warme getintel verandert in
scherpe prikken. Ze voelt zich gebruikt als een overschotje soep
dat iemand de diepvries inschuift.
“Bel naar huis, verzin een verhaal dat ik je naar huis kan
brengen en laat je hier niet meer zien.”
Ze revolteert “Ik wil weten of je dit verzint, bovendien blijf ik
hier”
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Hij pakt zijn GSM belt Britts moeder en zegt: “Hoy Huguette
raad eens wie ik vanmorgen tegen kwam.... jawel je Brittje. Ik
breng ze naar huis, ze zal het verhaal wel doen”.
Terwijl hij haar naar huis brengt verzint ze een mooie uitleg , en
neemt zich voor het verhaal van “Che”uit te pluizen.
Herman belt zelf aan. Hij schijnt Huguette te kennen.
“Kom binnen” zegt ze echt hartelijk.
Ze gaan binnen en Britt debiteert haar verzinsel.
Haar moeder kijkt haar glimlachend aan, en zet een muziekje
op. Verstijfd aanhoort Britt de tune:
“Mama, ohhohoho “
Is this the real life?
Is this just fantasy?
“Zo je hebt ons oude lijflied op CD” zegt Herman. “Ja “ zegt
Huguette “het blijft hetzelfde liedje.” “Ja” zegt Herman “Het
echte komt niet terug” “Ben je zeker?” vraagt Britt.
Herman en Huguette kijken elkaar begrijpend aan.
Het liedje eindigt:
“Nothing really matters to me
Anyway the wind blows...”
“Ja “zegt Herman.
“Misschien heeft de wind echt beslist”
Songtekst uit : Bohemian Rhapsody van Freddy Mercury 1975
uitgevoerd door “Queen”

20 oktober 2004.
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ZIJN HUIS
Als ik in het vroege voorjaar op een uitzonderlijk mooie dag veel
te vroeg spit of zaai zit hij plots aan het houtkot een pijpje te
roken of in de luwte achter het kippenhok een greepje
pruimtabak achter zijn kiezen te stoppen. “Weer vroeg aan de
slag hé menneke”.
Hij noemt me altijd menneke. Zijn
Noordkempisch taaltje klinkt onverwacht vertrouwd. Ik kijk niet
op en antwoord. “Ja Opa, ik kan het weer niet laten, als de
dagen lengen moet ik de grond in.” “Jè menneke” antwoord hij
dan “Zo ben ik ook...”
Dan zwijgt hij even.
Op onze
ontmoetingen spreken we over de grond die te nat of te droog is
en alleen goed rul na een straffe winter, het onkruid dat steeds
beter schiet dan het zaaigoed en de zon die er nog aan moet
beginnen.
Ineens is hij er niet meer. In gedachten gaat ons gesprek
verder, vertrouwd, gewoon maar ook intens en aangenaam. Ik
vermoed dat Opa de hemel als winterverblijf heeft en van vroeg
in de lente tot laat in het najaar buiten is, waar hij altijd liefst
was. In zijn kleine huis kan hij niet meer terecht het is al jaren
gesloopt.
Het kleine hoekhuis lag aan een plein, de voorgevel nauwelijks
breder dan de voordeur en het venster. Het dak als een te grote
hoed laag op het huis, zodat de lage ramen van de verdieping er
net onderuit keken. De zijgevel even onderbroken door een
zijraam ging naadloos over in de muur die de achterkoer en tuin
omsloot. De afgesloten koer lag op het Zuiden en stapelde
zomerwarmte op. .
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Na het middageten ging Opa achter het huis op de zitbank, die
op gietijzeren krulpoten met smalle zitlatjes tegen de muur
leunde, een pijp roken. Kanaries, vinken, zebravinken en ook
een puttertje wipten of vlogen rond in de volières aan de
zijkanten van de koer. In de schaduw van de abrikozenboom van
de buren stond een mysterieus stalletje waar spaarzaam licht
binnendruppelde tussen de wingerd die met zuignapjes het raam
vasthield.
Achter de koer kon je door een poortje naar de tuin. Een lage
palmhaag boordde het pad naar de straat af, en daarachter lag
de gemengde hof. Aan de straatkant tegen de muur een pergola
en gladiolen, daarvoor duizendschoon en een boord “eeuwig
leven” een alles overlevende grondbedekker.
Verder was de
tuin een slagveld van groenten. Frisse boontjes, geel verdord
ajuinenloof, jonge andijvie in afwachting van de uitplant en sla
die in nette rijtjes alle groeistadia doorliep.
Loof van
winterwortelen lokte soms een koniginnepage terwijl de groene
kool en krulsavooi verdacht naar rupsen roken. Tegen de
achtermuur van de tuin leunde een laag kippenhok dat overging
in een afdak waaronder schoppen, rieken en rijven
ondersteboven bekwamen van het tuinlabeur.Er stond ook een
grote ronde slijpsteen met draaizwengel. Daarop werd het
kapmes gewet als een haantje op het menu stond.
Voor mij was Opa’s huis altijd een mooi en zomers huis. Wij
woonden redelijk ver van Opa, een goede twee uur rijden met
de wagen dus gingen we weinig op bezoek. Maar in de grote
vakantie mocht ik omwille van de huiselijke verpozing logeren
bij Opa en dat was plezant. Hij kon veel verdragen, was altijd
goed gezind en content en verzon steeds iets anders.
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In het donkere stalletje was Opa alchemist, hij kraakte
abrikozenpitten tussen de bankvijs, klopte kromme nagels recht
op de werkbank en leerde me pekkoord maken. Ook liet hij zien
hoe hij met zijn gebarsten tanden nageltjes uit een schoenzool
kon trekken of de kop afbijten. “Nee dat mag jij niet, je tanden
staan nog te los, en jij pruimt niet, je tanden zouden
bederven.” Opa pruimde wel en conserveerde zo zijn volledig
gebit, lichtjes bruin, de voorste tanden onder en boven precies
middendoor gebarsten, maar verder intact.
’s Avonds mocht ik boven op de achterkamer die op het koertje
uitgaf gaan slapen. Het was nog half licht en ik ging ik via de
houten draaitrap naar boven. Het lage plafond knikte halfweg
de kamer en leunde op het lage raam waar nog wat voetlicht
binnendruppelde. Ik schoof onder een gehaakte sprei tussen de
wol. Soms hoorde ik een goed uur later Opa’s onregelmatige
stap op de trap. Daarna was er nog wat gestommel, en werd het
stil. s’ Morgens werd ik wakker van de geur van gebakken spek
met eieren, en kwam uit bed. Ik waste me in de eetkeuken aan
de pompsteen, en zette me bij aan tafel. “Opa mag ik uw been
nog eens zien?” vroeg ik soms. Opa lachte stroopte zijn linker
broekspijp op en toonde zijn kunstbeen. Een vleeskleurig
beenreplica met een blinkend stalen kniemechanisme. Ik had
het ’s nachts al op de overloop zien staan. Er hoorde een heel
getuig met gordels en gespen bij. Opa liep met grote krachtige
passen.
Hij gebruikte een stok en zwaaide het kunstbeen
krachtig vooruit zodat de knie met een klik vergrendelde.
Eigenlijk liep hij liever met zijn “stek”, een soort zeeroversbeen
dat hij alleen nog aandeed als hij in de tuin werkte. Als hij ging
spitten schroefde hij eerst een triplexplaat onder de rubber dop
zodat hij niet in de losse grond zakte. Als hij ging wieden of
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zaaien deed hij gewoon zijn been uit, en bond een jute zak rond
de stomp, en kroop tussen de plantenbedden.
“Ik heb geluk gehad in de oorlog” zei hij “ik had dood kunnen
zijn toen ik op die mijn liep”. Op het einde van de oorlog ging
hij op een akker even achter de kerk werken toen hij in een
mijnenveld terecht kwam. De onderpastoor die op het geluid
van de ontploffing ter hulp snelde liep ook op een mijn en was
op slag dood. Ze hebben Opa met een ladder van het veld
gehaald. Hij had zijn been met zijn broeksriem afgebonden, en
werd onverwijld naar de kliniek gevoerd. “Kijk” hij toonde zijn
wang “allemaal zand van de ontploffing.” Zijn ene kaak keek
me pokdalig met zwarte oogjes aan. Opa peuzelde smakelijk het
knapperige spekzwoerd op.
Opa had zeven levens, zoals iedereen had hij een eerste leven
van bij de geboorte. Bovendien had hij zes berechtingen
overleefd, de zevende was er teveel aan, toen was hij
negenentachtig en tweemaal weduwnaar. Hij vond dat hij geluk
had gehad in het leven, een leven waarvan hij niet genoeg kon
krijgen.
Als ik het jaar help het lentewater breken, kijk ik uit naar zijn
gezelschap in de tuin. Soms ruik ik zijn pruimtabak, of weet ik
uit de geur van de buxus dat hij aan het houtkot een pijpje
rookt of in de luwte achter het kippenhok een greepje
pruimtabak achter zijn kiezen stopt.

16 maart 2005
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EEN ONTMOETING

hem aan “mag ik uw kaartje”. Jef grabbelde in zijn zakken, en
toonde zijn vervoerbewijs.

Toen Jef na twee jaar buitenlandse studie begreep dat filosofie
en agogiek zijn ding niet was, zette hij zijn inboedel op de trein
en vertrok. Thuis gekomen zei hij ermee te kappen. Hij zou
eerst een jaar of zo gaan werken en dan wel zien. Zijn moeder
vreesde dat er na werken geen studie meer van zou komen, en
besliste: “Nee, je moet nu verder studeren, kijk goed wat je wil
en schrijf in.” Hij koos economie, dat was concreet bovendien
kon hij met de trein naar de univ opbollen en de kosten van een
kot besparen.

Op het perron liep Jef mee met François en Jos. François was
het heertje van het gezelschap, klein vinnig en zenuwachtig
trachtte hij zich nonchalant voor te doen. Zijn blonde haarkuif
bestudeerd‐natuurlijk gekamd, de boekentas losjes in de hand
vertelde hij onophoudelijk en uitbundig allerlei feiten en
onbenulligheden. . Kit en Anita liepen achter de jongens en
bekeken de nieuwkomers. De meisjes woonden in hetzelfde
dorp en waren samen naar de middelbare school geweest. ’s
Morgens namen ze dikwijls dezelfde bus naar het station. Kit
was groot, rustig en eerder wat atletisch. Ze was nogal
gereserveerd en niet ondersteboven van jongens, ze had vier
oudere broers, en al heel wat “vriendjes” afgescheept. Anita
was groter haast slungelachtig en luidruchtig, ze onderlijnde
haar woorden met brede gebaren. En om nog groter te zijn
droeg ze hoge hakken en soms een hoed. Ze scheen het plezant
te vinden op te vallen. Dat was haar thuis gelukt. Ze was kind
alleen en werd steeds opgewacht door een overbezorgde vader
kleermaker. “ Die Jef is just nen eenderen als zijn broer” zei
Anita. “Nietwaar” zei Kit “hij loopt plezanter”.

Het opbollen met de trein was plezant. Hij had de groep
studenten vervoegd die ‘s morgens om half acht de trein nam,
en ’s avonds in verspreide slagorde weer naar huis afzakte.
Die eerste week van oktober was het mooi weer. In het
treincompartiment heerste een vrolijke sfeer. François die al
twee jaar pendelde stelde de nieuwkomers voor aan de anciens.
Voilà dat is Anita en Jos en Ludo en dit is Jef. Jef knikte
vriendelijk naar de pendelgenoten. “En niet te vergeten” zei
François “dat is ons Kit.” Aan het raam zat een asblond meisje
ze heette eigenlijk Brigit maar werd door iedereen Kit genoemd,
ze knikte vriendelijk naar Jef. “Hallo” zei Jef, en ergens in hem
werd een knop omgedraaid. “Ons Kit” vervolgde François
“werkt op de bank háár moeten we te vriend houden” hij
knipoogde naar haar.
Zij schonk verder geen aandacht
rommelde in haar tas en haalde haar abonnement boven, de
controleur was in aantocht. Jef zag haar in profiel tegen het
licht van de vroege zon... “En mijnheer” sprak de controleur
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Het station liep leeg, en in de lage zon bleef alleen een vage
stofnevel boven het verlaten sintelperron.
Eens verder in de stad splitste de groep. Soms spraken ze met
elkaar af wat ze onder de middag samen gingen doen. Kit ging
dan verder naar de bank en de rest stapte naar de universiteit of
hogeschool waar ze de verschillende collegezalen opzochten.
Onder de middag na een snelle hap in de alma of in de
restauratie van een grootwarenhuis zochten ze elkaar op. Ze
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liepen langs de kaaien, bezochten een galerie of tweedehands
boekenwinkel of gingen op de sokkel van een standbeeld in het
zonnetje zitten. Af en toe splitste een koppeltje zich af, maar
meestal sloten ze zich na enige tijd “als het af was” weer
individueel aan. Kit bleef onbewogen maar kon op het trouwe
gezelschap van François en Jef rekenen.

“Ohh” zei ze en stapte naar de bus die haar naar huis zou
brengen.

In de vakantie viel de groep uiteen. Kit ging werken. De
eerstejaars studeerden voor hun partiële examens. Jef vond dat
hij na zijn buitenlands falen moest scoren. François las Henry
Millers trilogie Sexus, Nexus, Plexus.

Sindsdien ging hij elke morgen en elke avond naar het station.

Hij keek haar na. En terwijl hij zelf naar huis stapte herinnerde
hij zich die eerste keer in de trein, haar profiel tegen het licht
van de vroege zon.

23 maart 2005

Na de kerstvakantie hervonden de reisgezellen elkaar, de groep
werd hechter en tegen de paasvakantie werden ze haast
vrienden. Ze spraken af om samen te gaan zwemmen, naar
toneel of een thé‐dansant te gaan.
De paasvakantie en kort daarna de blok zouden het groepsritme
verstoren. De studenten zouden elkaar ondertussen regelmatig
opzoeken om uit te blazen of wat leerstof door te knauwen en
door te spoelen. Kit zou klokvast blijven pendelen. Toen
merkte Jef dat hij iets had met treinen, hij wist niet wat. Hij
was gefascineerd door de geur en de thermiek van een zonnige
spoorberm, de cadans van voorbijrijdende wagons en het
gesnerp van de ijzeren wielen in een bocht. Hij kreeg er
sehnsucht van. Thuis op zijn kamer kon hij de treinen horen,
het gaf hem een vreemd heimwee, een nood aan ruimte een
verlangen naar verre landen. Had hij toch in het buitenland
verder moeten studeren? De laatste dag voor de paasvakantie
stapten Kit en de studenten van de trein. Jef aarzelde en zei
tegen Kit “Ik zal je missen”. Ze keek hem even verwonderd aan.
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SCHRIJFPENARIE
Het is een zonnige dag, aangenaam warm en niet te drukkend.
Hij zit achter het huis onder de parasol om te schrijven. Hij
voelt dat hij vol inspiratie zit en kijkt vol verwachting rond de
pen in de aanslag. Hij ziet een vlinder, och een vlinder ! die zal
op mijn blad komen zitten. De vlinder danst hoekig van hem
weg. Hij kijkt de vlinder verbaasd na. Een zweefvlieg parkeert
zich schijnbaar onbeweeglijk voor zijn neus in de lucht. Mooi
denkt hij terwijl een dikke hommel zich vanuit het bloemperk de
blauwe lucht in bromt. Een vlieg komt hem irriteren én het
schrijven lukt niet. Het lege blad kijkt hem uitdagend aan, de
pen draait doelloze onelegante rondjes rond en tussen zijn
vingers. Hoe kan dat nu ? Mooi weer, een helder hoofd, massa’s
ideeën. Hij mist een aanzet en heeft geen echte goesting. Toch
denkt hij voortdurend aan wat hij zou kunnen schrijven het
dwarrelt door zijn hoofd... er komen geen letters op papier, en
in zijn hoofd blijven allerlei thema’s rondspringen: het leven, de
natuur, seks, de wondere wereld der insecten, het uitzicht van
gemotiveerde leerkrachten , erotiek, de wet op het
huisjesmelken, de dodehoekspiegel en natuurlijk de liefde.
“Verdomme hoe kan ik verhaaldraden spinnen. Ik blijf steken in
gedachten en titels”. Titels! Hij zal titels bedenken, prachtige
titels, sterke titels. Hij dwaalt door zijn denkbeeldige titels,
verzandt in allerlei beschouwingen, en maakt ten einde raad een
titellijst.
“Als de inspiratie zich aanbiedt, kan ik onmiddellijk tot de
handeling over gaan” troost hij zich.

verzamelsel

De titels komen vlot op papier:
“De laatste lendestoot” een verhaal over Rubens,“Het nut van
verdriet” en ook “Het gemakkelijke leven van de mannenmens”
iets over zichzelf misschien..Verder bepeinst hij: “De
veralgemening van de menselijke broedzorg of het noodlot van
de nieuwe man”, “Het genadeloze zaad”,“Die genen” en “De
wild bezadigde”.
Hij pauzeert even en bedenkt dat in zijn oud notitieboekje ook
nog titels staan.
Zijn lijst groeit aan: “ De goddelijke
ontwijding” , “Zijn hunker naar haar schoot”, “De genadeloze
genadestoot” een ridderroman ?? en “De hoge drempel naar het
hiernamaals”.
Hij zet het netjes op een lijstje terwijl een spin achteloos over
zijn blad wandelt. Hij rekt zich uit neemt het blad en overleest
het luidop. Hij hoopt overdonderd te worden door inspiratie.
Hij wordt overdonderd door de herinnering aan de dood van zijn
vriend die op het terras van de vierde verdieping uitgleed en te
pletter viel. “Goddelijke voorzienigheid en statistiek” voegt hij
aan zijn lijstje toe.
Hij wordt niet overdonderd door inspiratie, hij wordt loom in de
zalige buitenlucht. Na een tijdje wordt hij ongemakkelijk “ik zit
zo vol ideeën waarom komt er geen verhaal?” vraagt hij zich af.
Hij luistert naar de omgeving, auto’s rijden op straat voorbij, de
hond van de buren blaft, en boven hem blaast een vliegtuig zich
op een witte lange sliert naar de horizon. Alles is druk bezig,
behalve hij.
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“Ik moet mijn onderwerpen uitdiepen, bestuderen, uitspitten”.
Zijn licht gaat branden, verzamelt zijn schrijfspullen, bergt ze
op en stapt vol goede moed, energiek, eigenlijk een beetje wild
de tuin in. Enthousiast rukt hij onkruid uit, nijpt rupsen dood en
snoeit een bessenstruik tot op de grond. “Wat doe ík in
godsnaam” denkt hij “waarom ben ik zo wild ? Denk ik zo de
inspiratie boven te spitten?”. Hij steekt de schop krachtig
rechtop in de grond, en gaat op de rand van de waterput zitten.
Een stel vette vliegen zoemt zenuwachtig weg, een horzel landt
op zijn arm. Pets! hij pakt het platgeslagen beestje bij een
vleugel en bekijkt het aandachtig. In de grote facetogen glanst
het hele kleurenspectrum. “Hoe kun je zo mooi en zo lelijk
zijn” denkt hij, “net een schrijver”. Hij legt het beestje op zijn
hand het trekkebeent nog wat en mikt het in een spinnenweb.
Hij ziet hoe de spin de horzel in web inpakt, en bijt. De spin
neemt de ingesponnen horzel en hangt hem bij een spandraad
van het web onder een blad. Het spinnengif zal het inwendige
van de horzel oplossen, zodat de spin zijn prooi kan opdrinken.
“Proost” denkt hij “geef mij maar een pint. Tjonge wat een
wereld.”
Hij staat op neemt zijn schop spit wat kalmer een bedje
opgeschoten andijvie om en zaait wat sla en dille. De lege
zaadzakjes frommelt hij in zijn broekzak. Hij harkt wat paadjes
aan wiedt en snoeit links en rechts tot de honger en zijn vrouw
hem aan de maaltijd roepen.
’s Avonds laat drink hij een dikke pint en neemt zijn titellijstje.
Onderaan schrijft hij “Leven na de dood”.
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Als hij nog later de trap opslofte boert hij zijn laatste literaire
inspiratie uit en gaat heerlijk slapen.
De volgende morgen frommelt hij de titellijst op en gooit hem in
de papiermand dan gaat hij in de tuin kijken of de spin de horzel
al heeft opgegeten. Hij komt net op tijd om te zien hoe een
zwart‐rode wesp de spin uit het centrum van haar web plukt,
even verder landt op een blad en met haar angel de spin in het
borststuk steekt. Daarna bijt de wesp de pootjes één voor één
van de spin. Met het spinnenlijf tussen de poten geklemd vliegt
de wesp naar de muur van het schuurtje en verdwijnt met de
spin in een scheur. Even later kruipt de wesp uit het gaatje, likt
haar voelsprieten en pootjes zorgvuldig schoon en herneemt
haar speurtocht naar verschillende spinnenwebben.
Hij gaat binnen in zijn tuinkot neemt zijn gerief en begint te
werken in de tuin.
Als hij achteloos een hulpeloze pier
middendoor steekt besluit hij ook in zijn geest te tuinieren, de
winter af te wachten en te schrijven als er geen buitenwerk is
en geen zon om van te genieten.
Hij rooit zijn witlofwortels en legt ze verderop te drogen. Als
hij de rand van het bed wat dieper omspit om de graswortels te
verwijderen stoot hij op een hard en hol klinkend iets. Hij
graaft het uit. Het is een klein houten koffertje met een rond
deksel verstevigd met metalen banden. Hij zet zijn schop onder
het deksel en breekt de sluiting open. Op de bodem van het
koffertje ligt een rolletje papier.
Voorzichtig ontrolt hij het en leest moeizaam de gotische
letters:
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“De laatste lendestoot” een verhaal over Rubens, “Het nut van
verdriet” . “Het gemakkelijke leven van de mannenmens” iets
over uzelf misschien.., “De veralgemening van de menselijke
broedzorg of het noodlot van de zwakke man”, “Het genadeloze
zaad”, “Degenen die wild bezadigden”. “De goddelijke
ontwijding” , “Zijn hunker naar haar schoot”, “De genadeloze
genadestoot”, “De hoge drempel naar het hiernamaals”.
“Goddelijke voorzienigheid en numerologie”
’s Avonds vindt zijn vrouw hem in het tuinhuis. Hij zit aan de
houten werkbank gehaast te schrijven, overal liggen ordeloos
verspreide volgeschreven vellen papier.
Zijn gezicht straalt hij merkt niet dat ze binnen komt,
In het schamele licht van het opalen plafondlampje ziet ze het
kleine openstaande koffertje niet staan. Ze struikelt en valt en
met een diepe zucht in de opstaande tanden van de riek op de
vloer. “Ach hij zal me missen….”.

25 augustus 2005
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DE PERIKELEN VAN MIJN MYTHISCHE TUIN
Als ik in de late zomernacht door het raam de tuin in kijk zie ik
het schijnsel van grazende eenhoorns op het gras. Hun ogen
werpen een fluorescerend licht en hun pupillen glanzen als ze
me aankijken. Met de komst van de dag trekken ze zich terug
om zich overdag onzichtbaar en onbereikbaar te verschuilen.
Op het terras speurt de griffioen de hemel af en roept schor de
Garuda wakker die straks op zijn gouden rug met transparante
vleugels de zon de hemel in zal tillen.

Op gezette tijden breng ik de draak die in de tuingrot smeult
een portie hout of steenkool. Hij gnort van genoegen. Vóór een
barbecue breng ik hem brandalcohol en houtskool om voor ons
het vlees te roosteren. Dan gaat hij half rechtop zitten flitst
met zijn tong, en kijkt me groen aan. Hij verwacht ook een
kruiwagentje slachtafval om heerlijk smossig te verscheuren en
zal in ruil het BBQ‐vlees en de gasten met rust laten.
Een heerlijke dag in de ideale tuin: Garuda draagt de zon, de
edele
eenhoorns
schuilen,
hippocampussen
klateren,
minotaurussen waken, de griffioen rust en de draak knispert.
Zo zaligt de zomer in mijn mythische tuin.

Na de terugkeer van de vampiers sluiten de cynocefalen het
deksel van de helleput en sluipen in de laatste duisternis weg.
Het blijft nog even stil tot Garuda de zon en de schelle
helderheid van de dag brengt.
Het dagleven begint, een eerste hippocampus komt midden de
vijver snuivend boven water, schudt zijn kletsnatte manen en
zet zijn voorpoten op de blinkend natte rots. Hij hinnikt
schuchter en slaat met zijn machtige zwemstaart het water tot
schuim. Zijn broeders ontwaken en samen doen ze de grote
fontein klateren.
De gigantische minotaurussen komen langzaam uit hun donkere
burcht en gaan traag grazend naar de zonnekant van het gras.
Na de middag zullen ze op de vier hoeken van de tuin
behoedzaam langzaam door de knieën zakken om te gaan
herkauwen terwijl ze de tuin bewaken zodat ik ongestoord kan
golfen.
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Met de komst van de herfst wordt het killer. Ik zie de eenhoorns
nog nauwelijks, ze verkleuren, worden langzaam bruingrijs en
krijgen stilaan hun vleugels. Hun ogen doven uit, en in de
bodemloze pupil zie ik de weerschijn van de witte wolkengrot.
Ze zullen vóór de nachtvorst op een maanloze nacht vertrekken.
De griffioen zal versteend achterblijven en star op de lente
wachten. De bleke zon volvoert zijn hemeltocht schuchter en
alleen. Alle leven schijnt geweken: de vampiers en cynocefalen
zijn al voor de zwaluwen vertrokken, de minotausussen staan
massief op stal. Alleen op mijn draak kan ik nog rekenen.
Bij de eerste nachtvorst vind ik hem ’s morgens onrustig op de
drempel, doe hem een stalen gepinde halsband aan, en leidt
hem voorzichtig door de gang en de kamer naar de open haard.
Hij is moeilijk in bedwang te houden. Eens onder de steile hoge
pijp van de schouw gnapt hij de vleermuizen en kraaien weg en
kijkt me ongedurig aan. Ik geef hem voorzichtig een emmer
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gloeiende houtskool die hij gulzig opslokt om een blaaiende vlam
door de schouwpijp te jagen. Langzaam rolt hij zich op , zijn
roodstralende warme buik naar de kamer gekeerd. Hij begint
aan een zalige slaap die hij elke paar uren onderbreekt om oude
eiken stammen en vermolmde beukenwortels naar binnen te
werken en verder te smeulen. Sparren hout of coniferen mag ik
niet voederen.
Één wind en heel het interieur staat in
lichtelaaie!
Ik kijk wel uit.
Vooral naar de lente.

7 september 2005
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IN DEN BEGINNE

Wimpal sporen en spiralen van licht, melkwegen, supernova’s,
en zonnestelsels. En het licht van het vuur verlichte de leegte.

In den beginne was er een ogenblik en een lettergreep.
Het ogenblik was “NU”.
Er was geen verleden en geen
toekomst, er was alleen nu. De lettergreep was “Al.” Behalve
Al was er niets, Al moest alles nog scheppen. Al had een plan,
hij zou een “heel‐al” scheppen.

Wimpal brandde en brandde, en brandde op. Toen Wimpal
helemaal was opgebrand, keek Al en zag dat het goed was.

In het Nu schiep Al de Tijd en het Toeval. En met de Tijd schiep
Al de Beweging. En het Toeval wilde dat die beweging een
draaiing was. Daarom was er in den beginne een derwisj, een
ontembaar energieke derwisj, die draaide en draaide en nooit
genoeg kreeg van lang, wild, wervelend draaien. Al noemde haar
Tollal.
Tollal was ijdel, draaien bracht haar hoofd op hol, en zo werd ze
steeds ijdeler en ijdeler, en misschien ook ijler. En het Toeval
wilde dat er in den beginne een lint was Wimpal, een lang gretig
lint dat wachtte om te waaien, wuiven, golven en wapperen.
“Als ooit iets of iemand me maar vindt,” droomde Wimpal het
lint, “ zodat ik kan wapperen.” Maar er gebeurde niets, want
niets kan niets en er was te weinig iets. Zo wachtte Wimpal, en
wachtte en wachtte. En ondertussen groeide haar verlangen.
En het Toeval wilde dat Tollal rondtolde en plots zomaar
pardoes Wimpal tegenkwam. “Neem me,” riep Wimpal. “Doe
ik,” zei Tollal. En zo draaide Tollal en wapperde Wimpal rond en
rond als een spiraal achter Tollal.
En toen schiep Al het Vuur. En het Toeval wilde dat Tollal
voorbij kwam en Wimpal vuur vatte. Tollal schilderde met
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Toen schiep Al Grond, en het Toeval wilde dat Tollal
voorbijkwam. En Tollal stampte de grond tot een bol, rolde die
onder haar voeten tot de grond draaide als een tol. En toen
wilde het Toeval dat de zon voorbij kwam. Tollal schopte de bol
naar de zon. Maar het Toeval wilde dat Tollal niet goed kon
schoppen en de bol de zon niet raakte maar met een ruime boog
rond de zon bleef draaien. En Al zag dat het goed was en
noemde de bol de Aarde.
En toen, het was nog altijd in den beginne, schiep Al de vrijheid
en noemde ze lucht.
Al drapeerde de vrijheid om de aarde, en zag dat het goed was.
En het Toeval wilde dat Al ook Water schiep, zuiver blauw
water. Al goot het water op de aarde en gaf het water
vruchtbaarheid. En het Toeval wilde dat het water zich over de
aarde verspreidde en vervloog in de lucht. Zeeën, wolken en
regen ontstonden, en het water zorgde dat alles zich kon
mengen.
Toen wilde het Toeval dat het leven ontstond. Het leven
groeide, veranderde en verspreidde zich. En het Toeval wilde
dat het leven at en ademde, hoorde en zag, zong en sprak, liep
en sprong, zwom en vloog. Het Toeval wilde dat het leven slim
werd, naar zichzelf en het heelal keek en zich afvroeg: “Wie gaf
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het vuur aan de zon, waarom zijn er zoveel sterren, waar komen
wij vandaan?” En Al zag de mens en zag dat het goed was.
“Dank je wel Toeval” zei Al, “dank je wel Tollal, jammer voor
Wimpal.” Al dacht na.
“Ik zal profeten scheppen die het aan de mensen kunnen
vertellen,” en Al schiep de profeten.
En toen leverde Al de profeten over aan het T(t)oeval.

1 februari 2006
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DE HERSCHEPPING

Zelfal was verstrooid en was minder al. Moeizaam begon het
zich te verzamelen en te verdichten.

In den beginne was het zelf, en het zelf was alles, het zelf was
alles tegelijkertijd. Het was het ZELFAL. En dit zelfal was en
was niet het veranderde. Het zelfal veranderde van kleur van
gitzwart tot hel geel , en van diep rood over pelsbruin langs
ultramarijn naar hemelsblauw. Hoewel er toen nog geen hemel
en geen hemels blauw, en ook geen pels en geen pelsbruin
waren. Zelfal veranderde ook van ritme van langzaam golven
over romantisch draaien tot nerveus pulsen. Het veranderde ook
van klank en ritme; scherp staccato wisselde af met aanzwellend
crescendo. Tegelijkertijd veranderde Zelfal ook van geur ,
gevoel, warmte en licht.

De
kruimels
vlokten
samen
tot
een
aarde.
Het vuur verzamelde zich in de zon en verre sterren.
De lucht drapeerde zich rond de aarde, en ook de druppels
vonden de aarde vielen naar beneden en vloeiden samen tot een
zee, van waaruit ze in een oneindige weemoed weer in wolken
opstegen om ijl rond te dwalen.

Het zelfal was alles en dus altijd en alleen en zichzelf. Zelfal
twijfelde, en alles werd donker, koud en nerveus, zou het zich
splitsen, ontdubbelen, fragmenteren of verdunnen?
Zelfal
concentreerde zich en verdichtte zich tot één intens punt met
alle licht, energie, massa en beweging. En zo ontstond rond
Zelfal de leegte, een oneindig kille leegte die Zelfal nog meer
glans gaf.

Op de aarde roerde Zelfal zich in de kruimels, de druppels en de
wind. Korrels verzamelden zich tot strand of woestijn en lieten
zich door water en wind in ribbels boetseren. Ver van het water
kitten de korrels samen in harde zwarte rotsen en steile bergen.

Toen besloot Zelfal zich te verkruimelen in minuscule deeltjes
om overal tegelijker tijd te kunnen zijn.
En met een
ongelooflijke knal spatte Zelfal uiteen joeg met ieder deeltje de
leegte weg. Het werd stil , overal was een beetje Zelfal. Hier
een kruimel stof, wat verder een druppel water, een vlammetje
vuur, weer elders wat lucht, een vleugje wind, een sprankel
geest of een tintel leven.
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De vleugjes wind vormden kuddes die als zomerwinden blij
rondtrokken of in woeste horden de wolken gijzelden en ze in
moessons over het land stortten, tegen de bergen leeg drukten,
of boven de desolate vlakte lieten uithuilen.

De tintels leven verzamelden zich, ze dreven in groene vlokken
in de zee en groeiden tot slierten. Ze vonden elkaar leuk en
speelden samen.
En ze speelden en speelden en kweekten glazige bolletjes met
zweepstaartjes en vinnen.
En maakten samen monden, ogen en oren, poten, vinnen en
vleugels, schubben,haren en veren. Langzaam verzamelden de
deeltjes zich in mineralen, planten, bloemen, dieren en de
mensen.
En de stukjes herinnerden zich soms hun
oorspronkelijke energie en kleur en glans.
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Op andere plaatsen groeide het zelfal tot machtige sterrenhopen
of verre kille planeten. En Zelfal besefte dat hij Zelfal was. En
Zelfal zal alles en zichzelf in alle stukjes en vormen en
bewegingen. En Zelfal zag dat het soms goed was en soms niet
goed was.
En waar het niet goed was dacht Zelfal eraan alles te verdichten
om opnieuw uiteen te spatten ...en te herbeginnen.
Zelfal lachte het leek een goede gedachte.
Toen Zelfal zich hier en daar oefende om te verdichten en te
ontploffen,
zagen de geleerden een supernova, ze discuteerden: “is dit een
begin of een einde?”.
“Beide” zei Zelfal en blies zich vrolijk op.

7 maart 2006
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LUMENTOPIA
Je moet ver door de verschroeide woestijn en over bergen; kale
barre en hete hellingen, waar de wegen verschrompelen tot
paden en het gloeiende hemeloog rotsen verpulvert tot zand.
Eens de bergen voorbij vergeet je het hijgen van de lastdieren,
de ellende van de klim, de dorst, zelfs de verdroogde lijken in
de kloven. Voor je spreidt zich het milde hoogland, lichtgroen
begroeid, aangenaam warm, in de verte zie je de schittering van
de spiegelstad Lumentopia.
Op hoge ranke poten overspant een ovalen ragfijn gebinte
huizen, tempels en paleizen. Bovenop staan duizenden
bewegende spiegels en prisma’s die het zonlicht verdelen en
warmte en kleur over de gebouwen en op de glimmende straten
strooien. Albasten daken filteren de schittering tot rustig licht.

de zon boven de berkkam kan je in de eerste tele‐geleide bundel
ochtendzon ontbijten. Terwijl langslapers de nacht onder hun
gesloten dakluifel bewaren.
Tijdens de donkere winterdagen draaien de generatoren op volle
kracht om het droeve duister met bundels licht weg te spuiten.
En hoewel de straten licht en warmte geven wordt de stad
onrustig en kil. De sterken en werkers blijven maar sommigen
gaan op zoek naar warmte en trekken naar de woestijn. Nooit
keren zij terug, komen jammerlijk om in de ravijnen als ze de
bergpas afdalen of als ze op de terugweg uitgedroogd aan de
hete adem van de woestijn trachten te ontsnappen. Zij die
blijven
weten
zich
gelukkig
in
Lumentopia.

22 maart 2006
Als de avond de stad dieprood kleurt, ontsteekt het licht onder
de glazen straten, de dakspiegels en prisma’s kantelen en sluiten
aaneen tot een lichtende hemel. Luifels dalen uit de koepelrand
naar beneden en omarmen de stad. Het blijft gezellig warm in
Lumentopia als het leven traag naar de nacht glijdt. Langzaam
aan doven de lichten en dimmen vliezen de spiegels zodat de
straten diffuus verlicht blijven.
Slechts enkele spiegels
projecteren springlevend licht in late wakkere werkkamers
elders klappen de spiegels omhoog en verstrooien het koele licht
van maan en sterren. Een paar zwarte schaduwen verduisteren
de koepel. Schoonmakers doen de spiegels en prisma’s blinken,
techniekers herstellen bedrading, stellen dimmers af en smeren
loopwerkjes. Onder de morgen zoeken de spiegels de blauwende
horizon en verstrooien de prisma’s het laatste sterrenlicht. Eens
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SCUSE ME SIR

Ik pak een pen uit mijn binnenzak. “Alsjeblief.” Ik schrijf mijn
naam,dateer en onderteken en toon mijn paspoort.

Het is vrijdagavond en ontzettend druk in de luchthaven. Ik heb
drie weken rondgereisd en zit echt op de terugreis te wachten.
. Ik heb alle controles achter de rug: bagage, ticket, paspoort,
veiligheid en handbagage. In de terminal heb ik zelfs een
plaatsje gevonden met nog vrije plaats naast mij. Ik nestel me
in de zetel zet mijn handbagage tussen mijn voeten leg mijn jas
op de stoel naast mij en haal mijn boek boven. Halfweg het
hoofdstuk over “postmodernisme” spreekt iemand me aan.
“Scuse me Sir” een dertiger blijkbaar een Indiër kijkt me aan
“meneer zou u mij met een kleinigheid willen helpen” Ik bekijk
hem, hij ziet er vriendelijk verzorgd en levendig uit en is een
beetje zenuwachtig. Ik knik “Wat kan ik voor u doen?” Hij komt
naast me zitten. “Sorry dat ik u stoor, ik ben docent aan de
universiteit en kan nu voor het eerst sinds drie jaar mijn ouders
bezoeken. Omdat ik ver en lang van huis zal zijn maak ik me
zorgen over mijn gezin mocht me iets overkomen. Ik zou het
waarderen als u deze brief met wilsbeschikkingen als getuige zou
willen ondertekenen.

“Dank u wel “ zegt hij opgelucht. Hij toont zijn Amerikaans
paspoort: Ramesh Govinda Tonthanahal geboren in Bangalore.

Hij toont me een handgeschreven brief.
De lieve Indiër overvalt me. Nooit heb ik gedacht dat me iets
zou kunnen overkomen. En hier in de vertrekhal vind ik het
helemaal niet prettig aan een mogelijk vliegtuigongeluk te
denken. Ik blijf stoïcijns of hl ik me in de bescherming van de
onverschilligheid? “Ach” denk ik terwijl ik de Indiër bekijk “jij
moet waarschijnlijk de halve wereld afreizen om je ouders te
zien”.
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Hij lacht. “Ik weet niet waarom ik deze brief maak, het is de
eerste keer dat ik het doe, maar nu ben ik gerustgesteld...”
“Graag gedaan” zeg ik. “ Waar vliegt u naartoe?” vraag ik.
“Brussel” zegt hij “ mijn ouders wonen nu in Brussel.”
Ik ben onthutst. “Ik vlieg ook naar Brussel.” zeg ik wat
ongerust. “Prachtig ” lacht hij “met u zal ik zeker aankomen.
Hij vouwt de brief op, steekt hem in de envelop en plakt hem
dicht. Hij maakt een vriendelijke buiging en stapt veerkrachtig
naar de balie. Even later verdwijnt hij waarschijnlijk richting
postbus.
Ik lees verder, onze vlucht wordt aangekondigd ik pak mijn
handbagage en wordt even later opgeslokt door het vliegtuig.
Het is een nachtvlucht. Na het eten schurk ik me behaaglijk
tegen de wand en verzink in een diepe droomloze slaap. Als ik
wakker wordt is het licht en het ontbijt wordt opgediend. Na de
koffie denk ik aan de jonge Indiër. Waar zou hij zijn?
Als het vliegtuig de deuren opent staat iedereen recht en graait
naar zijn bagage in de rekken. Ik sta recht en kijk rond. Een
paar rijen verder zit breed glimlachend Ramesh Govinda. Hij
steekt zijn duim op. “Goed hé.” “Geweldig” antwoord ik “doe
de groeten aan je ouders.” Hij schenkt me een welgemeende
Namaste.
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In de aankomst hal staat Yvonne te wachten.
Ik krijg een hartelijke zoen. “Goeie vlucht?“ vraagt ze “niet te
moe?”. “Nee ik heb heerlijk geslapen, en misschien gedroomd”
“Wat heb je gedroomd?”
“Dat ik een laatste wilsbeschikking moest tekenen van iemand
die naar zijn ouders vertrok”.
“Waar moest die naartoe?”
“Naar Brussel” fluister ik in haar oor.
“Naar Brussel?” ze kijkt me ongelovig aan.
“Ja je weet toch waar dat ligt.”
Als we thuis aankomen is het nog thuizer als anders.....

19 april 2006
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SPAANS
Spanje en Spaans. Als je daarover spreekt zie je veel mensen
veranderen. Een houterige juf verandert in Belle Perez, of blijkt
op regenachtige winteravonden in een koud en klein lokaal
flamenco te dansen. Een saaie bankbediende bekende me ooit:
“Mijn avondcursus Spaans is het voorspel van mijn jaarlijks costa
orgasme.
Twee weken hoogtepunt, altijd prachtig weer,
passionele mensen , paella, flamenco en sangria. Gewoon het
einde.”
Ik heb Spaans gevolgd omwille van en meer dan warme
belangstelling voor “Hispano‐america” en ook omdat Russisch me
te zwaar viel. Spaans was dus toegangsmiddel tot een andere
verre cultuur in de Andes, en geen glijmiddel voor een
burgerlijke braad vakantie. Mijn kennis van het Spaans moest
blijkbaar gelouterd lang voor ik mijn ambitie voor Zuid Amerika
kon waar maken. Het vreemde is dat mijn Spaans gelouterd
werd door een vakantie.
In sé is vakantie plezant, en zo zag het er ook uit toen we in juni
1971 zonder goedkeuring van de militaire overheden (ik was
onder de wapenen) richting Tarragona vertrokken. Richting
Tarragona want we zijn er door een botsingske nooit geraakt.
“Oef geen gewonden” dacht ik “en we kennen Spaans dat zal
wel meevallen.” Niets bleek minder waar. Trouwens Spaans is
plots géén geweldige taal meer. Zeker niet als de guardia civil
in zijn macho gerakketak je naam niet fatsoenlijk kan
uitspreken, en uw wagen en paspoort zonder meer in beslag
neemt.
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De palomas blancas vertrokken door het tralieraam van het hete
en stoffige politiekantoor. De costa werd à la hombre de la
Mancha een onbereikbare droom.
Langzaam groeit het besef dat Spaans kramakkelig, verminkt,
verkapt en gekapt Latijn is.
Medeklinker, klinker,
medeklinker.... en als dat in de oorspronkelijke vorm niet is,
gooien de Spaanse primitieven er een harde klinker tussen.
Sportief is in het Spaans esportivo, psychologie, espichologia.
Marokko wordt in het Spaans Maruecos genoemd, Noorwegen
wordt Noruega, en Weijters wordt Beïchters.
Als het te moeilijk is veranderen ze volgorde van de letters, je
bent Spaanse primitief of je bent het niet. Een krokodil wordt
IN HET Spaans cocodrillo Bovendien lispelt heel dat volkje
omdat ooit een koning lispelde. “Ssi sseñor.”
De Spaanse marteling liep uiteindelijk goed af. Nadat we weer
over onze geconfisceerde goederen beschikten, hebben we het
land spoorslags verlaten. Thuis werden we veel later verrast
door een veroordeling bij verstek, maar toen kon Spanje ons
allang gestolen worden.
Toch bleef het Spaans mij
achtervolgen...
Op een bepaald moment mócht ik naar Colombia pendelen!
Een gedroomde kans. Alleen wist ik niet dat mijn baas zelf er
niet naartoe durfde. Het deed er niet toe. Meer nog Latijns
Amerika heeft voor mij de reputatie van het Spaans gered.
Martha Liliana, Margarita en Alma hebben mij de zachte kant
van het Spaans laten kennen. De muziek, het carnaval en de
salsa waren een helende balsem. En na bezoek aan Aracataca,
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Barranquilla en Cartagena de los Indios geloof je wat Marquez
schrijft. En als de contracten die je zelf in het Spaans hebt
opgemaakt getekend zijn, en je in het Spaans de “Junta
Directiva” hebt toegesproken dan valt het Spaans wel mee.
Na het project Colombia begon ik aan een andere job. Ons
bedrijf had zich ondertussen gespecialiseerd in reorganisaties en
besliste plots dat onze activiteit aan Spanje zou rapporteren. Ik
moest blijkbaar nogmaals gelouterd. Que dolor que dolor que
pena.
Spaans heb ik bijgeleerd, en ik heb veel meer begrepen van de
wondere verbondenheid tussen Vlaanderen en Spanje, dan mij
ooit in de geschiedenis lessen duidelijk was gemaakt. Omwille
van meningsverschillen hebben mijn Spaanse bazen hebben die
wondere verbondenheid ook mogen ervaren. Ten lange leste
vertrouwde Luis Manuel Villagrassa mij toe dat de 17de eeuwse
uitdrukking “poner una pica en Flandes” een lans in Vlaanderen
planten, betekent een onmogelijke zaak ondernemen.
Mij
aankijkend, zei Luis Manuel: “En dat is blijkbaar niet
veranderd.”
Ik heb ons project erdoor gehaald, en ik heb het met Luis Manuel
bijgelegd, in het Spaans. Mijn op dat moment weer vervloekte
Spaans. Deze zomer doet me denken aan Spanje en aan
Colombia. En vooral dat laatste is troostend. Ik hoop dat, zoals
jullie uitnodiging suggereert, we dit bloedhete weer met het
gepaste wapen verslaan. Sacrada sangria .
A la salud.
17 juni 2006
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DANIELLE EN ...
Situering:
De tekst is een epiloog op de tekst van John BERGER “De tijd van de
kosmonauten.” Marius en Danielle zijn (in 1982) de enige twee van het
dorp die het vee nog in de zomerweide hoeden. Marius, een krasse
zeventiger die niet uitgeblust is, en Daniëlle een drieëntwintigjarig
ongebonden meisje. Die zomer zijn er naast hen geen mensen in de
zomerweide, en ze zoeken elkaar regelmatig op. Marius doet zijn best
om bij Danielle in de gratie te komen, en Danielle ziet en weet het.
Aanvankelijk houdt ze reserve. Maar als Marius zich verwond heeft
verzorgt ze hem Midden de zomer komt een groep houthakkers op weg
naar hun areaal langs Danielles chalet. Na enkele weken ontvangt
Danielle hen en langzaam wordt de passage langs Danielles chalet vast
onderdeel van het begin en einde van de werkweek. Een jonge
houthakker Pasquale laat haar niet onbewogen. Marius ziet het van op
zijn weiden en Danielle bezoekt Marius nog nauwelijks. Op een keer als
hij denkt alleen te zijn schreeuwt hij zijn genegenheid voor haar uit.
Zij heeft het gehoord, maar laat dat niet blijken. Op het einde van de
zomer vertrekt Danielle van de zomerweide en verlaat het dorp en
trouwt met Pasquale. Ze is op dat moment zwanger. Vraag blijft van
wie, want het verhaal suggereert toenadering tussen Danielle en
Marius, maar ook tussen Danielle en Pasquale.
Tekst:

Een moment bleef het stil. Opnieuw klonk een langgerekt
“Danielle”. Marius wachtte. Verwaaide zijn roep in de rafelige
herfstwind of was zijn stem te zwak geworden ?
Marius zag hoe in de verte Danielle met haar geiten langzaam de
weg naar het dorp afdaalde. “Waarom komt ze mij niet helpen?
Ze weet dat ik met mijn ontstoken been niet alleen met mijn
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kudde kan afdalen”. Marius vloekte. Hij zette zijn hoed vaster
op zijn hoofd om harder te kunnen roepen. Hij ademde diep
maar stokte toen Pasquale achter Danielle op het pad verscheen
en een laatste geit voor zich uit joeg. Op laatste stukje weg dat
Marius kon zien was de kleine kudde samen.
Pasquale liep naast Danielle en legde zijn arm rond haar heupen.
“Kijk maar goed rond voor deze laatste keer” Danielle keek niet
rond, ze had alleen oog voor Pasquale. Ze zag niet hoe onder de
“Tête de duet” een zielige oude man hulpeloos zwaaide en riep.
Ze hoorde het ook niet, ze kon het niet meer horen.
Moedeloos keerde Marius terug naar zijn chalet. “Ze zullen
morgen terug komen maakte hij zichzelf verbeten wijs”. Hij
joeg zijn koeien bijeen en werkte verder alsof hij niet voor de
komende winter moest afdalen.
Thuis had Danielle de dieren op stal gezet, het huis wat
schoongemaakt en geschikt. Ze zette een vaas vol diepblauwe
asters en gele ganzenbloemen op de keukentafel zodat vader als
hij thuiskwam zag dat zij thuis was.
Onder avond vond vader haar achter in de tuin terwijl ze het
onkruid wiedde.
“Danielle” zei hij, z’n stem haperde, hij had allerlei roddels
gehoord die hij liever vergat.. Ze draaide zich om en ging naar
hem toe. “Papa ik ga trouwen!”
“Met wie” vroeg hij half
schor. “Met Pasquale” antwoordde ze. Vader wist niet wat hij
ervan moest denken was ze gemaakt of echt blij.
Ze draaide zich om en riep “Pasquale”
Een grote jonge frisse kerel stapte uit het schuurtje en vader
herademde.
Ze bekeken elkaar.
Vader stak zijn hand uit:
“welkom
Pasquale.” Hij klopte hem opgelucht hartelijk op de schouder.
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Die nacht kon vader niet slapen. Danielle leek hem gelukkig met
Pasquale.
Maar hij zou van nu af helemaal op zichzelf
aangewezen zijn, ze wilden in Bergamo gaan wonen! Even dacht
hij dat hij haar zou missen... dat was nog nooit in hem
opgekomen. En hij vroeg zich af waarom Danielle nu ineens
wilde trouwen. Hij besloot haar niets te vragen. Hij was blij dat
Marius er blijkbaar niets mee te maken had.
De volgende morgen had de nachtvorst de helling tot halfweg de
Tête de duet wit gekleurd. Marius sloeg er geen acht op. “Ik
wacht tot Danielle me komt halen” gromde hij tussen zijn gele
tanden, trok zijn hoed verder over zijn voorhoofd en stapte
moeizaam door de drassige wei naar de stal om te gaan melken.
Johnny, zijn hond, liep onrustig voor zijn voeten.
In het dal vertrokken Danielle en Pasquale naar Bergamo. Ze
gingen een huis zoeken. Een paar dagen later waren ze terug,
ze hadden gevonden wat ze zochten. Die nacht viel de eerste
sneeuw in Peniel. Beneden in het dorp vroeg men zich af wat
Marius bezielde om op de alpenweide te blijven. Danielle
hoorde dat Marius nog boven was, ze schrok. “Zou Marius iets
zijn overkomen?” Eigenlijk wilde ze niet meer aan die koppige
oude man denken. “Wat dacht hij wel dat ze hem zou komen
helpen?” Maar het liet haar niet los, zeker niet toen Pasquale
naar Bergamo vertrok om alles te regelen.
Peniel was verpakt tussen twee dunwitte dekens van sneeuw en
wolken. De zon verkleurde het grijsblauw van de morgen naar
oranjegeel. Marius had er geen oog voor als hij morrend een
slijkerig spoor in de dunne sneeuw trok. Hij trekkebeende naar
de stal. Johnny sprong rond en hapte naar twijgen die traag
bewogen in de lome bries van over de pas De koeien loeiden
ontevreden en bleven onder de dakrand aarzelend staan. Ze
lieten hun vel rillen telkens er een dikke druppel dooiwater van
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het dak op hun rug spette. “Danielle, waar blijf je “ dacht
Marius dwingend.
Hij gleed uit viel met zijn hoofd op de drinkbak en gleed
geluidloos tot tegen de houtmijt. Het slordig gestapelde hout
wiebelde en schoof in een zucht half over hem heen. Johnny
verdween sneeuwhappend achter de stal. Langzaam smolt het
dunne laagje sneeuw in de voorzichtig warmende zon. De
koeien liepen uiervol doelloos heen en weer.
Toen besloot Danielle op Peniel te gaan kijken of er niets
gebeurd was. Tegen de buurvrouw zei ze bezorgd te zijn dat
Marius nog niet was afgedaald. Later vertrok ze naar boven. Ze
droeg een korte cape die haar vrolijk kleurige rok half bedekte.
De buurvrouw keek haar na. Danielle stapte beslist maar ook
elegant het steile pad naar Peniel op. “Zou die oude man toch
iets met haar hebben?”
Danielle had nauwelijks oog voor de herfstige helling. De
koningsvaren vlokte breed groen en daartussen glinsterden de
rode rechtvaardige zaden van de salomonszegel. Het pad was
half bedekt met dor blad en aan de zijkant bloeiden diepblauwe
asters. Tegen de natte gleis plakte blinkend mos dat wit
gespikkeld nabloeide.
Op de rand van Peniel kwam Johnny haar met hangende oren
tegen. Ze greep hem gretig in zijn vacht.
Danielle was verrassend snel terug in het dorp, ze zweette en
haar zwarte haar plakte op haar voorhoofd, ze leek verward.
”Er is niemand, het chalet staat open, de koeien zijn niet
gemolken en lopen los rond ze moeten naar het dal gebracht
worden.” Ze zag er vermoeid uit. Toch is ze later met Marius’
zoon, wat buren en de veldwachter meegegaan om het vee te
halen.
Tegen ’s avonds was het vee beneden. De hond wilde niet mee.
Danielle nam Marius’ blauwe rotslijster mee naar huis.
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Vroeg in de lente hebben ze Marius diep onder het hout
gevonden. Hij stonk uren in het rond. Ze herkenden hem aan
zijn hoed. De veldwachter en de dokter besloten dat het
ongeluk betrof.
Het hout stonk zo hard dat ze het ter plaatste hebben verstookt.
Je kon de gensters tot in het dorp zien. “Marius vaart ter helle”
zei een oude vrouw “’t Zal hem varen bij de andere duvels!”.
Danielle kwam hoogzwanger naar de begrafenis. Het geroddel
bleef. “Misschien heeft zij hem omgebracht en de houtmijt over
hem laten vallen. Zeggen de Zwitsers niet “was sich liebt neckt
sich.”
Danielles vader verhuisde en Danielle is nooit meer in het dorp
gezien. Alleen de verhalen bleven.

Alleen de verhalen bleven.
11 september 2006
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DE ONVERZETTELIJKE WOLK
Tring‐tring‐tring... Jef graait slaapdronken in het rond,
tevergeefs. Hij gaat rechtop zitten in bed. “Oho !! Hotel Puerta
del Sol” steunt zijn slaapbrein dat hem traag uit bed doet
stappen en naar de telefoon op de tafel waggelen. “Hallo met
Jef” mompelt hij in de hoorn. Aan de andere kant klinkt de
heldere stem van zijn baas. “Wat betreft je fax van deze
morgen...” “Deze morgen?” denkt Jef wazig “ach ja in België is
het al 12 uur” Aan de andere kant praat de baas rustig verder.
Ineens schiet Jef in een interne colère. “Dat klopt” zegt hij
kordaat “we moeten verder overleggen.” Zorgvuldig legt hij de
telefoon op de haak en trekt de telefoon uit het stopcontact.
“Genoeg gebeld voor vandaag, of beter vannacht.” Hij kijkt op
de klok. “Drie uur! ik zet mijn wekker vroeg ,pak in, verander
mijn ticket en vlieg naar huis.” Hij morrelt aan zijn wekker,
schudt zijn hoofdkussen op, gaat op zijn kant liggen en valt in
slaap.
Jef is een plantrekker en ook een woelwater. Het nieuwe en het
andere heeft hem altijd als een enorme magneet aangetrokken.
Op school en thuis betekende dat dikwijls straf, maar dat kon
hem niet deren. De belevenis was altijd straffer dan de sanctie.
Hij had een veilig onverschilligheidpantser ontwikkelt dat hem
toeliet zijn goesting te doen en met de bijhorende sancties te
leven. Het was spannend, soms pijnlijk en meestal de moeite
waard. “Een kermis is een geseling waard “ bedacht hij. Op het
werk kon hij voluit gaan en bereid interessante uitdagingen aan
te
gaan.
Nu zat hij ver van huis om een moeilijk project aan te slingeren.
Voor Jef moest en zou het project vooruitgaan. De grootste
hindernis was zijn baas die een andere aanpak en wat meer
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controle wilde. Hij werkte Jef op de zenuwen. Gisteren had Jef
een soort ultimatum gestuurd. “Indien voor 12 uur geen
antwoord, zal ik dat en dat doen.” Na deze opzettelijk
nachtelijke telefoon kon hij niet zeggen dat hij voor 12 uur geen
antwoord gekregen had. Anderhalve dag later stapt Jef recht uit
het vliegtuig het bureau van baas binnen. “Goede middag ik
kom overleggen.” Baas John fronst de wenkbrauwen: “ik heb
toch niet gezegd dat je HIER moest komen overleggen.” “Klopt”
zegt Jef “maar ik kan de klanten niet aan het lijntje houden als
ze zien dat ik er nog ben. Dus ben ik hier.” John wordt boos.
“Met jou kan ik zo niet werken!” Bedaard staat Jef op: “Ik ook
niet, en bovendien wil ik zo ook niet werken.” Hij klapt de deur
van Johns respectabele kantoor achter zich dicht en gaat naar
zijn
plaats.
Het project gaat verder. Jef pendelt heen en weer tussen
kantoor en project en stuurt verder ultimatums die John alleen
beantwoord als hij het niet eens is. Jef is blij met de gang van
zaken want het project schiet op. John denkt er blijkbaar
anders over en schakelt zijn vriend de directeur personeelszaken
in om Jef in het gareel te krijgen.
“Dag Jef” zegt de
personeelsdirecteur “ hoe vlot het project, en wat vind je van
John. Zonder met zijn ogen te knipperen zegt Jef: “Het project
loopt lekker, de basisovereenkomst van 30 miljoen dollar is
getekend, en de eerste leveringen zijn in uitvoering.” Hij
pauzeert even en begint aarzelend: “Ik weet niet of ik u dat wel
kan vertellen, maar in het begin kon ik niet goed met John
opschieten. Hij heeft een andere meer bezadigde stijl en ik ben
nogal ongeduldig. Ondertussen heb ik veel van hem geleerd en
hem leren waarderen, ik zeg dat niet expliciet maar sinds enkele
tijd werk ik met plezier met hem samen.” Jef doet alsof hij
mijmert. “Eigenlijk kijk ik al uit naar nieuwe projecten met
hem.” Jef lacht vriendelijk naar de directeur. “Doet me plezier
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“ zegt de directeur. Als Jef het bureau verlaat gaat hij niet
direct naar zijn plaats. Wat verder in de gang wacht hij en
schikt zijn papieren. Hij grinnikt als hij de directeur haastig
naar het bureau van John ziet stappen. “De methode van de
wolk werkt “ bedenkt hij “alle uitvallen laten komen, in het
niets laten verloren gaan, rustig blijven, de tegenstander
omhullen. En verder drijven waar jouw wind je naartoe jaagt.”
Als zes maanden later een nieuwe magneet langs Jef passeert
gaat hij naar John en zegt. “Sorry John, ik heb de kans om een
verkoopsjob te gaan doen. Het lijkt me echt een kolfje naar
mijn hand. Wanneer zou ik daar kunnen beginnen.” “Je weet
dat ik niemand tegenhoud om een andere uitdaging op te
nemen.” antwoordt John. “Als je deze maand nog een week of
twee ter plaatse gaat kun je wat mij betreft daarna op die
nieuwe job beginnen. Ik reken er wel op dat als er speciale
moeilijkheden zijn we nog beroep op je kennis kunnen doen.”
John kijkt hem vriendelijk aan. Jef steekt zijn hand uit.
“Afgesproken.” zegt hij.
In de gang kijkt hij naar de
denkbeeldige hemel “dank je mijn onverzettelijke wolk.”Jean
was de nieuwe baas. Jef en Jean werkten samen onder een
wolkenloze hemel. De magneet bleef even weg.

18 september 2006
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ARCHIBAL
Plots voelt hij dat de duinen zoals hij, relicten zijn van een ver
verleden. Zijn herinneringen zijn stuifzand, dat zich breder en
dunner verspreidt door tijd en wind, om tussen de bomen en
struiken te verdwijnen en bedekt te worden door dode bladeren,
dorre takjes en naalden. Larven, wormen en pissebedden
vermengen het met de ondergrond waarin het verdwijnt, zoals
zijn gevoelens in het morose moeras van zijn dorre gemoed.
Die ochtend kijkt hij uit over het duin, een moment blijft het
stil , alleen de wind laat zich horen. Zijn schrijfblad ritselt leeg.
Zijn gevoel is verijsd en plakt hulpeloos aan het hier en nu, als
een vlieg aan een vliegenvanger. Hij vergeet zijn papier en kijkt
rond. De zon doet deugd. Een buizerd zoekt de eerste thermiek.
Boven het kleine duin vindt hij een stijgende luchtkolom. De
gevingerde vleugels en de waaierstaart breed open spiraliseert
hij zorgvuldig wiegend omhoog. Heeft Archibal een schaduw
gezien of vleugels horen klappen? Hij kijkt tegen de zon in
omhoog en lacht. En volgt de buizerd tot hoog en hoger. De
buizerd duikt en verdwijnt in de schrale heide in het duinpan.
Archibal gaat kijken en vindt in de dorre struik geen buizerd
maar een smaragdgroene scarabee, of is het een grote groene
zandloopkever? Hij pakt het beestje en legt het op zijn rug. De
kever klauwt nerveus hulpeloos. Archibal draait hem om. Even
zit de kever stil, spreidt de dekschilden ontplooit zijn vleugels
en vertrekt. Archibal volgt hem tot tussen de bomen. Terug op
de duinrand geniet Archibal van de zon. Hij rekt zich uit, gaat
in het zand liggen en valt in slaap.
Archibal is verlicht. Hij schuift de gordijnen van zijn geest open
en weet: “Alles is vertoning. Alleen achter de schermen is het
echt.” Hij bladert door zijn eigen verhaal en beseft “Ik ben aan
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mijn laatste hoofdstukken, ik moet de tijd terugspoelen,
achteruitvliegen en hoogte nemen om mijzelf te ontdekken.”
Hij pakt een boek, zijn boek, houdt de rug vast en laat de
bladen voorbijwaaieren. Het doet hem pijn hoeveel bladeren hij
zich niet meer herinnert.
Hij wordt wakker, de zon staat hoog aan de hemel. Hij gaat wat
stram rechtstaan, klopt zijn kleren af, stapt naar huis en
herinnert zich de buizerd, de scarabee en zijn droom. Hij
besluit te vliegen. Hoog te vliegen achteruit te vliegen om de
auteur van zijn stuk te achterhalen, de regisseurs te ontdekken
en de boodschappen van de souffleurs te ontcijferen. De
inspiratie duwt hem naar zijn schrijftafel. Zijn droom heeft
door het rotsbed van zijn ego een diepe laag aangeboord waaruit
gedachten en herinneringen als water uit een artesische put
opstuwen. Hij sluit zijn ogen en zweeft boven zichzelf en zijn
leven.
Van op afstand en van bovenuit had hij het nog nooit bekeken.
“Achteruit vliegen” denkt hij “achteruit vliegen tot aan het
begin.” Hij ziet niets meer, en voelt zichzelf ijler worden, ijler
tot er niets meer is, ook geen niets. “Ben ik niet meer?”
vraagt hij zich bang af. Het schemert en hij zweeft boven een
dreumes. “Archibal” roept hij, hij weet duidelijk dat hij die
kleine peuter is én ook de vader. Een vader bij een belaagd
kind, een wilde verdediger die na het gevaar trooster en warme
beschermer wordt, waar het kind zich bangbewonderend
tegenaan drukt. Hij wordt warm als na een wandeling door
bittere kou wanneer de blos op je gezicht uitgolft tot in de
puntjes van je tenen en de uiterste eindjes van ieder haar. Het
is een shot, en hij is er weer helemaal. Hij gromt als hij de
eerst zinnen opschrijft. Hij schrijft met jacht, met kracht, krast
soms door het papier en schrijft woest verder. Volle bladen
veegt hij van de tafel. Hij voelt het einde als een donker
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onrustig en verwoestend onweer opkomen. Hij lacht vreemd
schel als hij uitgeput van zijn stoel valt. “Wie het laatst lacht
ademt niet meer,” denkt hij. Dan wordt het helemaal donker.
Bij het kleine duinpan strijkt een buizerd op een hoge dennentak
neer. Hij schudt zijn veren, vouwt zorgzaam de vleugels op de
rug, waaiert even met de staart en plooit hem langzaam dicht.
In een klauw houdt hij een grote kever. De vogel bukt en
bekijkt de kever die tevergeefs probeert los te komen. Even
kraakt het pantser, een helgroen dekschild warrelt eenzaam
naar beneden, een droom verwaait. De buizerd slikt de kever
door, strekt de nek en sluit de ogen. De witte oogleden seinen
“aan‐uit” de semafoor “einde”. Hij likt de scherpe bek en laat
zich langzaam met de buik tot op de tak zakken. Hij sluit de
ogen en dommelt in.
De zon kleurt de wolkenrand helwit en schuift langzaam achter
hoge wolkenkoppen als een acteur die de scène verlaat om
vanuit de coulissen op het drama toe te kijken.
In de verte klinkt gerommel van een naderend onweer.

9 oktober 2006
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TAALGESCHIEDENIS HERSCHREVEN
de val van de vlerrenpak
Bij onderstaand artikel uit 1989 van Jochen Schindler (Duits
onderzoeker Indo Europese taal en Proto Gerrmaans) hoort een
plezant gedicht. Je moet het luidop voorlezen dan klinkt het
enigszins begrijpelijk. Het runenalfabet is toegevoegd; het
levert misschien grafische inspiratie.

De datering van een volledige runentekst uit een scheepswrak in
de Noordzee werpt een nieuw licht op de ontwikkeling van de
Indo‐Europese talen én op de ontwikkeling van de Noord
Europese volkeren en hun runenschrift.
Bij proefboringen in de Noordzee is een oud scheepswrak
gevonden. Experts dateren het op 850 tot 650 jaar voor onze
tijdrekening. In het wrak dat nagenoeg geheel in tact bleek is in
het ruim een eikenhouten plaat gevonden waarop vage
runentekens zichtbaar zijn. Na preparatie van de plaat die bij
blootstelling aan de lucht zou desintegreren is een röntgen
onderzoek toegepast. Dit onderzoek leverde een nagenoeg
volledig leesbare runentekst op die als het ware verschillende
vroeger ontdekte tekstfragmenten aan elkaar naait.
Deze gehele tekst heet “Vlerrenpak”.
Het is een soort
dierengedicht dat misschien thuis hoort in een dierenepos.
Verderop is de volledige tekst met enkele voorlopige
toelichtingen weergegeven.
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Runen het oudste europese alfabet ?
Waar aanvankelijk werd aangenomen dat de runen na de komst
van de Romeinen zijn ontstaan, gooit deze nieuwe vondst de
vroegere taal‐ en alfabettheorieën onderste boven. De vondst
van deze tekst bewijst dat het runenschrift veel ouder is dan
voorheen aangenomen.
Deze tekst is het tot nu toe oudste geschreven noord Europese
tekstfragment. Het plaatst het ontstaan van het oergermaans
en de runen in hetzelfde tijdvak als het ontstaan van het Grieks
en het Griekse alfabet en voor het ontstaan van het Latijn. De
ontdekking verklaart waarom andere oude tekstfragmenten (die
dikwijls delen van de Vlerrenpak bevatten) hoofdzakelijk in het
Gotisch zijn geschreven.
Want het Gotisch schrift wordt
beschouwd als een mengeling van runen en het Griekse alfabet.
Deze vondst positioneert de runen meer dan 700 jaar naar voor
in de tijd. Dit heeft een verklaring. De meeste teksten in runen
werden op houten tabletten of voorwerpen gevonden, materie
die de tand des tijds niet goed doorstaat. Later zijn de runen in
steen gegrift, of op wapens en helmen.
De “Vlerrenpak” bekrachtigt de stelling dat de inscriptie op de
helm van Negau oorspronkelijk is, en niet later aangebracht.
Deze Negau inscriptie lijkt trouwens erg op de runen op de eiken
plaat en leunt ook qua taal sterk aan. .

Komt de tweede alfabet golf uit Anatolië?
Momenteel neemt men aan dat het letteralfabet in Egypte
ontstaan is. Uit de hiërogliefen werden die symbolen behouden
die beginnen met de afzonderlijke medeklinkers uit een oude
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Semitische taal.
Deze hiërogliefen zijn gestileerd en
geëvolueerd tot een alfabet. Hieruit is naast het Egyptische en
Hebreeuwse, het Fenicisch en veel later het Grieks alfabet
ontstaan. De toevoeging van de klinkers komt uit het Grieks,
waar klinkers nodig werden om Germaanse namen weer te
geven die alleen qua klinkers verschilden. Een mogelijkheid
waarover de runen reeds beschikten. Want ook de oudste runen
bevatten klinkers. De datering van het runenschrift voor 500
van het begin van onze tijdrekening situeert het ontstaan in het
zelfde tijdvak als de oude beschavingen in Anatolië (Lydiers,
Etrusken, Grieken). Het plaatst het gebruik van runen voor het
uitwaaieren van Grieken en Etrusken in het middellandse
zeegebied en voor het ontstaan van de Latijnse taalgroep. Het
runenschrift wordt hiermee even oud als de tweede alfabetgolf
(Grieks).
Oergermaans naast het Keltisch ?
De gevonden tekst is niet in het Keltisch geschreven wel in een
oergermaans dat aan de basis ligt van het Bourgondisch, het
Gotisch, het Vandaals, het
Fries, het Frankisch en het
Scandinavisch.
Met deze timing en kenmerken wordt het
postulaat van een eigen pre indo‐europese taal die aan de basis
ligt van dit oergermaans aannemelijk.

Natuurdicht of deel van een epos ??
De levensomstandigheden waren 800 jaar voor onze tijdrekening
gunstig. De uitspreiding van culturen vindt meestal in gunstige
omstandigheden plaats.
Toch blijft het verbazen dat
zeevaarders in hun bekrompen vaartuig een houten plaat met
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een literaire inscriptie aan boord hadden. Betreft het een
algemeen bekende tekst? Een verhaal dat wordt overgeleverd
en een diepere betekenis bevat, of was het een rituele tekst?
De voorlopige betekenis analyse brengt niets aan het licht, in
tegendeel de Vlerrenpak presenteert zich als een gewoon eerder
banaal vertelsel, tenzij de snobbels en de Vlerrenpak voor iets
anders dan gewone dieren staan.
Hieronder de Vlerrenpak

Vlerrenpak
Grung
grung gorgel grung
zungs snobbels floes
ette gnappes harbe
baale harbe totter roes
dastering ovelarol blaroem
strunt dommels snobbels
wiermstraals itzwondels
naan du worreldoem
on sluungertor sloje vlerrenpak
glure snobbels an
ee badat schloerak grabbe
snobbels kries pan
vlerrenpak blaarre gak
risse snobbels vran
grwaa grwaa
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bulke vlerrenpak ore brokken
sille wepes odra snobbels
wepes velet droves skokken

A nnotaties

bij de Vlerrenpak

Het gedicht begint vermoedelijk met onomatopetische sfeergeluiden.
Snobbels zijn waarschijnlijk grote steppevogels die grazen.

grung
snobbels gnappes kluke harbe
wur vlerrenpak ?
ad strukes soos
soos vale babbe
snobbels strus voos
ette gnappes harbe
baale harbe
snobbels marben i marben
argol
vlerrenpak gnor

strofe 1
Een groep Snobbels graast tot ze voldaan zijn
strofe 2:
Bij het duister slapen ze in. De zon gaat onder, en vertrekt naar de
onderwereld.
strofe 3:
De vlerrenpak (een wolf, een lynx of vos? ) gaat op jacht, ziet de
snobbels en grijpt er een. De andere snobbels krijsen.

De jager

verscheurt zijn prooi

moefesteek snobbels talle
tokken bak vlerrenpak
treppas treppas plet malle
snobbels treppas flok drak
bumpen i blaaien hettes
blak kleute vlerrenpak
olla snobbels blettes grie!
Grung
grung gorgel grung
zungs snobbels
ette gnappes harbe
baale harbe totter roes
vlerrenpak ni gnappe
vlerrenpak oes
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strofe 4:
Terwijl de vlerrenpak zijn prooi verscheurt schreeuwt hij. De snobbels
treuren.
strofe 5:
De snobbels grazen verder
en vragen zich af waar de rover is.
Die slaapt diep in het struikgewas.
Niets vermoedend grazen de snobbels verder.
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strofe 6:
De snobbels komen dichter en dichter bij.
Als de vlerrenpak snurkt
Vallen de snobbels hem

gezamenlijk aan. Ze vertrappelen

hem en

gooien hem in een ravijn.
De vlerrenpak is dodelijk verwond.

voorzien, en die door zijn groepsorganisatie de veel sterkere
Neanderthaler kon verdringen en verslaan.
Aangezien Runen alloforisch zijn is het niet uitgesloten dat er
een mythisch verhaal in de tekst verborgen zit. Momenteel is
het te vroeg hierover zinnige uitspraken te doen. Het onderzoek
naar de vroeg alloforen staat nog in kinderschoenen.
Wat er ook van zij de Vlerrenpak heeft het taallandschap grondig
dooreen geschud.

De snobbels zijn blij
strofe 7:
De snobbels grazen ongestoord tot ze voldaan zijn.
De vlerrenpak niet.
Hij is dood.

Einde toelichting

Het runenalfabet
Hieronder het alfabet waarmee de Vlerrenpak is ontcijferd. De
traditionele alloforen zijn niet vermeld omdat niet bekend is of
deze betekenis ten tijde van de Vlerrenpak geldig was.

In de euforie van de ontdekking van deze tekst en verdergaand
op een eerste vertaling doen allerlei speculaties de ronde.
De eerste Reinaert? of de oerstrijd tussen de eerste mensen?

Fehu;

Sommigen zien in de tekst het kerndeel van een dierenepos, het
oudste Europese dierenepos want deze tekst dateert van voor
Aisopos.
Anderen kijken veel verder in het verleden en vermoeden een
sacrale tekst over de oerstrijd van de Neanderthaler, een
hongerige en sterke carnivoor uit de ijstijd, tegen de Cro‐
Magnon, een georganiseerde jager/landbouwer die in het
warmere klimaat gemakkelijker in zijn voedsel behoefte kon

Thurisaz;

Ansuz;

Kenaz;
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Uruz;

Gebo;

Raido;

Wunjo;
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Hagalaz;

Nauthiz;

Isa;
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Copyright...Jochem Schindler.

Jera;

Algiz;

Berkana;

Laguz;

Eihwaz;

Sowulo;

Ehwaz;

Inguz;

Perthro;

Tiwaz;

Mannaz;

Othila;

Dagaz

verzamelsel

Blz. 43/137

verzamelsel

EEN WILDE RIT MET DE TRAMLIJN DIE
BEGEERTE HEET.
De aanvullingen van Jan Peter Gerrits en Eric De Kuyper hebben
voor mij tramlijnbegeerte verbreedt naar de vraag waarover
moet en mag theater gaan. En ik, simpele, weet het niet.
Moet/mag het hard zijn , vrijpostig en expliciet, of moet het
mistig, suggererend en gesluierd.
En wordt de toeschouwer
verondersteld en uitgenodigd het in zijn binnenste te
ontsluieren?
Wellicht heb ik teveel geoordeeld, werd ik door
pragmatisme overmand en heb ik Blanche als kneus
gecatalogeerd en afgeschreven.
Ondertussen onvoldoende
aandacht gevend aan de diepte in de mono‐ en dialogen. Tekst
en theater vragen tijd en inleving. Eigenlijk een luxe die ik me
in
dit
leven
nog
moet
leren
veroorloven.
Het verhaal van Blanche Dubois moet beleefd worden, d.w.z.
ingeademd, bekeken, beluisterd en aangevoeld. Het lezen van
de tekst en de regie aanwijzingen en de opgevoerde personages
nodigden mij niet uit dieper te zoeken naar menselijke motieven
en onderstromen.
Ik heb gezondigd tegen wat ik zelf ooit
citeerde:
“Om kunst te begrijpen moet je het analytisch hoofd, dat alles
wil snappen, afschroeven. Kunst bekijken is een vorm van
vermoeden, en je laten bezetten. Ooit vroeg iemand: Wat is het
nut van kunst. Het antwoord was : wat is het nut van tulpen,
madeliefjes of fluitekruid.“Einde parafrase Ilja Pfeiffer.
Mea culpa. Maar er is meer:
“Kunst nodigt uit om de luwte van het eigen denken te verlaten
en om op de eigen kust vreemde fata‐morganische voorwerpen
te laten aanspoelen.” Daarvoor moet je open zijn voor kunst,
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ruimte en tijd geven om kunst te degusteren. Doe je dat niet
dan kan veel moois vertrappeld worden onder haastige hoeven.
Maar er is meer: ... paarden moeten ingehouden als je onderweg
van het mooie landschap wil genieten. Weet je precies waar je
naartoe wil, geef ze dan de sporen en zorg dat je aankomt. Wil
je beide: beteugel uw paarden. Ben je onderweg zonder dat
vaste einddoel. Neem dan genoegen met het antwoord dat Alice
in Wonderland van de haas kreeg toen ze hem op een
wegsplitsing vroeg waarheen de verschillende wegen leidden.
“Als je niet weet waar je naar toe wil, helpt het niet, te weten
waar de verschillende wegen je brengen.”

20 november 2006
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LUCHTFIETSPIET
Toen Piet, een klein donker springerig ventje, klaar was keek hij
handenwrijvend naar zijn vondst. Hij riep: “Vrouw, het is klaar
uhh ik ben ermee klaar gekomen!”
Zijn vrouw betrok: “Why not me...” dacht ze “Why not me on a
rainy day.”
“Mijn uitvinding is klaar.”
“Wat is het?”
“Zie je dat niet!”
“Nee...”
“Een luchtfiets.”
“Laat eens zien!”
De uitvinder klom op een trapje tot bij een wilde verzameling
pijpen, buizen, propellers en tandwielen die wiebelend aan het
plafond hing.
Het trapje kantelde haast terwijl hij zich
hoogrood van contentement fluks op de constructie hees.
“Voila!”
“En dan ?” keek zijn vrouw.
“Luchtfietsen hé”
“Doe het dan”
“Ik heb geen luchtfietspad”
“Awel waar wacht je op, luchtfietsen is luchtfietsen.”
Een beetje ontgoocheld daalde hij via het trapje, dat haast
omsloeg,van het wondertuig tot op de vastige vloer. Hij dacht
even na, dronk drie pilsjes, mompelde iets, liet drie boertjes, at
een bosje ideeënkruiden en riep:
“Vrouw, maak voor morgen mijn knapzak klaar.”
De volgende dag vertrok hij naar de luchthaven en klopte aan bij
de dienst luchtwegen.
Twee weken later werden de eerste luchtwegen geleverd.
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Op een hele vroege ochtend legde hij een luchtweg rond zijn
huis, een van huis naar de kerktoren, een van de kerktoren naar
het belfort, en verder van het belfort over de rivier terug tot
aan zijn huis.
Hij wachtte tot ’s avonds, en in het eerste donker besteeg hij
zijn luchtfiets en vertrok. Eerst reed hij aarzelend rond het
huis. Hij reed nog eens rond het huis al wat rapper en meer
ontspannen. Dan reed hij behoedzaam naar de kerktoren en
terug. Hij stapte af, wreef in zijn handen, rechtte zijn rug,
haalde diep adem en vertrok. Zachtjes uit de tuin omhoog tot
over het dak, ietsje sneller recht op de pedalen tot de
kerktoren, rustig verder peddelen langs het belfort, voorzichtig
de broekspijpen opgetrokken over de rivier en terug om
ontspannen te freewheelen tot in de tuin. En opnieuw van de
tuin over het huis naar de kerktoren langs het belfort over de
rivier en terug naar de tuin. Later ook in de omgekeerde
richting.
’s Morgens heeft zijn vrouw hem van zijn fiets geplukt.
Hij was verrukt.
Na een versterkend ontbijt fietste hij over de begane grond
maar in de wolken naar het patentbureau.
Precies drie dagen later verkocht hij zijn eerste luchtfiets met
dito pad aan de koning van Balkonië.

29 januari 2007
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TEGENSTROOM
tegenstrooms tranen bezwemmen is hopeloos
de bron ontsnapt in ongrijpbaar verdriet dat verdriet verdriet
verdriet heeft genoeg aan zichzelf verzuipt pottenkijkers in
ongelooflijk moeilijke retoriek van smart en ingewikkelde
ontwikkelde uitgeweken pijnpret
prettig duurt als onwettigst eten van geroofde echt of onechte
genoten die vlees gerechten boven zoeternij smoren.
al smoorverliefd geweest op een reclame voor een
uitvaarverzekering ?
je zult er wel bij varen
bij de haren getrokken is het als jonge gezichten hemelse
voorafbeeldingen van aarsdoodgravers die een emogebeuren
rond je schielijk zielige ellendige dood regisseren
kun je niet wat hemelser kijken als je dood bent ?
natuurlijk wij balsemen u de heerlijkheid in
wij strooien uw as waar u niet meer kunt kruipen
wij schieten u desnoods de ruimte in dan kun je zelf de aarde
besojoezen
besodemieteren is er niet meer bij dat doen wij wel au dela de
l’existence
het viel me op hoe bloedmooi mensen op een begrafenis kunnen
zijn
een doodse bedoening zou je denken niets is minder waar je zou
zowaar met die mooie meiden de kist in willen drive me to hell
or heaven ‘t is me om het even al is het maar even mag ik even
van je schoonheid nippen mijn liefje mijn godenliefje
jouw godenlijfje is op mijn lijf geschreven Yeahhh “drive me
mad” zal ze me moeten zeggen dan komt de consecratie en
daarna is de kerk uit
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plots na het hoogtepunt is het punt gedaan
dag schatjes uit de rouwmis dag rouw schatjes
dag rauwe schatjes jullie zijn niet mis
uiteindelijk bijt de slang in zijn staart
als we opgebaard nog even de gemoederen beroeren
het is goed gewormd te worden
of verast verstrooid te zijn zonder onnadenkend verder door het
barre leven te baggeren
op TV is het gemakkelijk kreperen je kunt iedere zaterdagavond
oefenen
je zapt de kogel weg of houdt hem tegen om de spanning op te
drijven als een stilstaand speelmoment bij het minnekozen waar
je moet opletten dat het niet overgaat
wat ouder ben je niet meer zo’n overloper die niet kan wachten
tot de champagne op is en die in na‐euforie‐weemoed
deemoedig een plat glaasje aan de eigen lippen zet zonder nog
aan die andere te denken
het hijgen voorbij zei de verslaggever toen de afgedouchete
renner geïnterviewd werd
’t was neig zei hij ik heb er geen woorden voor die ben ik
onderweg vergeten
ondersteboven beklom hij de dent du midi
de tand des tijds had hem bekloven een jaguar is beter op mijn
leeftijd dan kunde nog jongelingen verleiden zelf kan ik dat niet
meer ik wilde dat ik een dure slee was
niets uit te sloven ze komen vanzelf met gierende motor uit de
bocht
ik doe het alleen nog voor de TV of op de PC
het is stil doodstil in huisje welgevree

26 november 2006
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EROS

ononderbroken plant de mens zich voort en verder en dieper en
meer en intenser genot overstroomt ogendichterlijk gevoelsgeur

goesting sluimert in en onder buiken waar opgewekte lianen
verdwalen
zwoele woeker heeft de versperringszuiverheid doorbroken de
zucht vooraf spiegelt het lokkende seizoen van jachtveldknapen
en ‐maagden
de sereniteitsfantasie zwelt op tot smachtmacht
zij zuiver tot haar borsten in het zand, hij tot de oksels
prachtig in het zonlicht

van de lichaamstaal van lijf aan lijf gevechten
grenzen gruwen smakelijk
palpen vel plakken
machtig moe wordt het brandend braambos veroverd
speel nog even repelsteeltje
euraki
het is op, over, moe
draai om ...droom wijdbeens streels slaap verlorenhands leeg

is dit de hemel ? de grootste meme1 ?
luchthap
paalwoningen drijven erotisch staken in vochtige bodem
op ondoorgronde weerstand bloeien erogene dichten muzen
worden gevangen en domesticeren lust
kunststanden aller landen verenigt u!!!

morgen is vers liefdevol
staan we
wachten we
bespoeld en overstroomd
hopen om te mogen

1

Een meme is een begrip uit de memetica en betekent een idee dat zich
onder informatiedragers verspreidt (tot nu toe voornamelijk menselijke
hersenen), en wordt ook wel omschreven als een besmettelijk
informatiepatroon. In meer specifieke termen: een meme is een zichzelf
vermeerderende eenheid van de culturele evolutie, zoals een gen de
eenheid is van de biologische evolutie (wikipedia)
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GEBOREN
Het was doodstil die nacht van zondag op maandag. Het was
gelukkig al maanden stiller. Sinds Pasen was de stad bevrijd en
de bevoorrading op gang gekomen. Het was een pak van hun
hart dat na de lange hongerwinter weer eten te krijgen was.
Hoe zou de verwachtte spruit de oorlogswinter door gekomen
zijn ? Alles hadden ze gegeten wat ook maar eetbaar was tot en
met tulpen bollen....

Zestig jaar later zegt ze : “Je houd me voor de gek. Je bent
niets veranderd”. Ze kijkt hem strijdvaardig aan.
Als hij met zijn moeder praat vraagt hij zich af “hoe heeft ze
zich gevoeld toen ik geboren werd?” dan kan hij haar wel
zoenen. Want hij leeft graag.
Nu is ze oud en frêle en slagvaardig. Zo slagvaardig en
gepantserd dat hij zich moeilijk kan voorstellen hoe ze was als
jonge zwangere vrouw, zijn moedertje.

11 december 2006
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HERINNERING
Rob had zich stierlijk verveeld in de fabriek. Altijd hetzelfde
scherpe geratel en gebonk van weefgetouwen, altijd hoog gefluit
van bobinagemachines waar de meisjes met razend snelle
handen tuiten monteerden en vertelden wat ze gingen doen in
het weekend.
Er was ook de onnatuurlijke rust van de
stopkamer waar ieder tapijt door zorgzame handen ging van
malse dames die hun winkellijstjes debiteerden of kloegen over
de teerbeminde onhandelbare kinderen. Nog erger waren de
stomme weversgastjes die onder de getouwen kropen om
gebroken kettingdraden op te pikken of achter het bos van
draden en bobijnen eenhands een nieuwe draad aan te knopen.
In die chaos was Vader de technische tovenaar die de machines
deed draaien als magische weefgetouwen uit betoverde
Perzische ateliers. Zijn machines ‐ het waren zíjn machines ‐
braakten schokkend en zuchtend dikwollen tapijten uit. Hij
haalde zijn tevreden vingers door de hoge pool, of plukte uit de
ruggen de laatste niet weggekamde pluisjes.
Hij was de
onbewogen beweger van de fabriek die leefde bij gratie van zijn
technisch vernuft en het commercieel instinct van Mijnheer De
Mol, een gladde commercant die in een sport cabrio tapijten
verkocht waarvoor vader het getouw nog niet eens had bedacht.
Vader was fier op wat hij kon, en op zichzelf. Onder zijn stofjas
droeg hij een wit hemd met stropdas, en zelfs als hij onder een
machine kroop werd hij niet vuil. Behalve zijn handen, die hij
regelmatig door de prop poetskatoen haalde, die achteloos uit
zijn stofjaszak hing.
In deze fabriek liep Rob zijn eerste overtuigende arbeidsstage.
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Niet dat vader in hem een technieker zag, nee daar was Rob te
ongedurig en slordig voor. Vader wilde hem laten voelen wat
ongeschoold werken was.
Die boodschap was duidelijk.
Meestal fietste Rob naar de fabriek. Bij slecht weer of als hij te
laat was reed hij met vader met de auto mee.
Die avond
stapten ze in de overmaatse Chevrolet Bell Air van 1953. Rob
ging op de brede voorbank zitten en leunde tegen het portier.
“Doe je deur op slot.”
Vader draaide de contactsleutel om en luisterde aandachtig. De
gecastreerde 6 cilinder2 sloeg nauwelijks hoorbaar aan. Als in
een ritueel loste hij de handrem, liet de koppeling zachtjes
opkomen en gaf teder gas.
Zijn auto was zijn heilig simpel geluk. In de week gleed hij
ermee naar het werk, op zondag toerde hij rond met moeder,
die op de voorbank op een kussen achter de panoramische
voorruit toezicht hield.
De wagen stak de neus een beetje omhoog en gleed geluidloos
de gechromeerde torpedo op de motorkap achterna en draaide
de weg op.
Vader neuriede niet deze keer.
“Wat nu,” dacht Rob
“Jongen,” zei vader. Jongen was altijd een aanhef voor een
levensles.
“Jongen, als je dit soort werk graag doet,”
hij liet geen tijd voor een antwoord

2

Om de gulzigheid van de Amerikaanse slee te beheersen was de 4‐liter
6 cilinder motor omgebouwd tot een drie cilinder die in de lage toeren
nogal fragiel was, maar eens op toeren lekker liep.
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“dan moet je op school blijven voortdoen zoals je nu bezig
bent.”
Hij zweeg terwijl hij op de middenstrook van de drukke weg een
vrachtwagen inhaalde en zich schielijk weer in de file wurmde.
“Dus,”
even pauze,
“als je niet met 70% van school komt, wordt het werken, anders
mag je studeren.”
Weer even pauze.
“Als je dat wil tenminste.”
Vader keek voor zich uit om het effect te laten inwerken.
“Je moeder vindt het ook.”
Iedere levensles werd afgerond met het sluiten der ouderlijke
gelederen. Moeder was van de ene kant streng, ongedurig en
impulsief maar ook Robs zielsverwant en mild. Ze was de
besliste hindernis als vader gevaarlijk streng optrad, wat wel
gebeurde als Rob met een ondermaatse schooluitslag op het
matje moest komen.
“Heb jij geen respect voor mijn werk?”
“Jawel,”
“waarom verkwansel je dan de kansen die ik nooit heb gehad?
Wij zouden het brood uit onze mond sparen om jullie te laten
studeren!”
Rob zweeg en keek alsof hij de boodschap ter harte nam.
Dat hoorde zo.
Rob had de pech dat zijn broers wat rustiger waren en betere
punten haalden. Voor hem was het leven de plaats waar je
vertier zocht en je amuseerde. Op school zorgde je dat je niet
gebuisd werden. En dat kon hij.
Ze kwamen thuis aan.
“Je hebt gehoord wat ik gezegd heb,” zei vader, hij zette
resoluut het contact af.
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Daarmee leek voor Rob de kous af.
Voor vader was de pas gezet.
Ten gepaste tijde herhaalde hij de boodschap die als gestaag
gedruppel de harde steen van Robs onverschilligheid uitholde.
Die jaren kreeg Rob belangstelling voor meisjes. Maar achter
hun warme zuidkant en zachte berm vond hij veel verlangen en
weinig avontuur. Veel meer dan na verliefd begerig blikken, wat
voelen in een kuis decolté werd het niet. De meisjes deden hem
nadenken en tot ieders verbazing nam hij het studeren meer ter
harte.
Sofie, Andrea en Annick stonden zijn ambities in de weg, ze
waren te braaf, kuis en saai en moesten altijd vroeg thuis zijn.
Rob wilde een revolutionair leven en zocht een zielsverwante
om de wereld in te trekken. Hij raakte niet verder dan
correspondentie met een Peruviaanse studente die zijn
“Weltschmerz” aanwakkerde.
Met onderscheiding studeerde hij aan het middelbaar af. Zijn
eindsprint had hem uit het pelotonstaartje naar de kopgroep
gebracht.
“De prijzen worden gedeeld aan de meet,” glunderde hij toen
hij met zijn uitslag thuis kwam.
“Het zal je Pa veel plezier doen.”
“Je ziet dat je kan, als je wil.”
Moeder verdween na een vluchtige blik op het eindtotaal in de
keuken om een feesttaart te bakken.
Het was niet eenvoudig om op schappelijke manier revolutionair
te leven. Hij had op de eindejaarsretraite zijn beste vriend
toevertrouwd met pijn in het hart afscheid te nemen van de
meisjes, en zich in te schrijven bij de paters scheutisten.
Terwijl hij het vertelde reed hij al op een moto door de Andes,
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trotseerde grootgrondbezitters, streelde kinderhoofdjes en
bemoedigde onderdrukte indianen.
Het verblijf in het noviciaat ontnuchterde. De ijzeren discipline
beving. De overspannen jonge novieten deden hem steigeren.
Na enkele uren verblijf snapte hij dat dit klooster, met ge‐
maria‐beelde tuin, hem over de hoge, met glasscherven
gezegende muur zou jagen. Hij vertrok nog diezelfde dag.
Gelukkig viel het Europa seminarie uit de hemel. Een troep
jonge mensen op zoek naar inzet voor hun Europese
medeburgers hun ziel , en zichzelf. Ze waren jong en divers, uit
zes verschillende landen, enkele herkansers: een weggelopen
trappist, een afgestudeerde econoom en een architect.
Ze discuteerden en voetbalden overenthousiast, studeerden,
lazen literatuur en filosofie.
“Moet je lezen man” zei Jan
Jan was een pokdalige twintiger die het niet gevonden kreeg in
het leven, en zich op kosten van zijn vader trachtte vrij te
maken van een jaar groot seminarie en zijn verleden.
Hij duwde Rob een Wolkers3 in de handen. “ Gaat ook over
mensen, probeer die maar eens te helpen ”
Jan verdween vrij snel uit het seminarie. Zijn twijfel had hij
gezaaid.
Voor Rob was Serpentina’s petticoat een eerste stapsteen door
de rivier.
Terug.

12 maart 2007

3

Serpentina’s petticoat; verhalenbundel J. Wolkers 1961
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VERANDERLIJK
“Niets is zo veranderlijk als het weer.” zei Bompa tegen kleine
Lena toen hij naar de betrokken lucht keek. Het regende een
beetje en hij besloot binnen te blijven en zijn groetentuin
voorlopig niet te wieden. “We blijven nog wat gezellig binnen
lezen Lena.” Hij ging naar zijn zetel en pakte zijn boek.
“Wat is veranderlijk Bompa?” “Iets dat de ene keer anders is
dan de vorige keer, nu regent het en is het fris buiten, straks
schijnt de zon misschien.” “Oh” zei Lena “veranderlijk wil dus
zeggen anders.” “Ja “ bromde Bompa, hij keek over zijn boek
naar het weetgierige jonge dametje dat op haar knieën op de
stoel zat om zich beter op haar kleurboek te concentreren die
halfweg op tafel lag. Met wilde dikke halen kleurde ze de grote
vlakken, bij de kanten kleurde ze met de richting van de
omlijning mee. Als ze een vlak klaar had veegde ze met haar
vinger tot de grove strepen vervaagden. Ze begon zorgvuldig te
tekenen. “Ook het eten is veranderlijk” zei Lena, “Het eten is
altijd anders.”
Ze wachtte even. “En ook mensen zijn anders, en beestjes, en
speelgoed. Eigenlijk is alles anders.” Ze keek kritisch naar haar
schrift, dat ze schuin omhoog hield. “Kijk Bompa, ik teken een
appel, en nog een appel, en nog een, en telkens zijn ze anders.
En de appels in de fruitmand zijn ook allemaal anders.”
“Ken jij twee dingen die hetzelfde zijn Bompa?”
“Twee druppels water” zei hij verstrooid.
“En hoe weet je dat ze helemaal hetzelfde zijn?” vroeg zij.
“Dat zie je toch” antwoordde hij.
“Dus iets is anders als je kunt zien dat het anders is ? En als het
verschil er van binnen inzit wat dan?”
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“Om het verschil te weten moet je niet alleen van buiten kijken
maar ook van binnen, en ook voelen, proeven en ruiken.”
Hij wachtte even. “En als je groot bent zul je de verschillen
leren ontdekken door te onderzoeken en te meten en te testen.
Dat zal ik je later eens uitleggen”
“Dat snap ik niet “ zei ze peinzend. “En waarom is alles zo
verschillend, terwijl het ook hetzelfde is” zuchtte ze.
“Dat is toch niet erg” zei Bompa.
“Ja en nee Bompa, maar iets is nooit juist wat het lijkt, en dat
vind ik vervelend.”
“Waarom ?”
“Omdat dat vervelend is. Je krijgt iets, en als je het krijgt is
het heel mooi, en als je er even mee speelt wordt het vuil of er
komen krassen op of er komt een bluts in als je het laat vallen.
Het blijft nooit zo mooi als het was, en dat vind ik echt
vervelend!”
“Sommige dingen worden ook mooier” zei Bompa.
“Kijk maar naar de rupsen, die worden als ze genoeg gegeten
hebben mooie vlinders.”
“Mijn poppen worden nooit mooier” zei Lena.
“Die zijn ook niet levend, iets dat levend is kan mooier worden,”
zei Bompa belerend. Hij verschrok van zijn eigen woorden.
“Iets levends kan soms mooier worden,” mompelde hij stilletjes
achter zijn boek.
“Ik wil levende poppen.” zei Lena met klem.
“Ben je niet een beetje jong voor kindjes” opperde Bompa.
“Bompa ik zei levende poppen” beklemtoonde Lena “ik zei niet
“Kindjes”. Kindjes doen altijd in hun broek, ik wil propere
levende poppen.”
De zon scheen tussen enkele wolken door.
“Zullen we eens gaan kijken of we een paar propere levende
poppen voor jou kunnen vinden?” stelde Bompa voor.
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“Jaah” juichte Lena.
“Kom” Bompa stak zijn hand uit, Lena wipte van haar stoel,
pakte zijn hand en trok hem naar buiten.
“En waar gaan we naartoe?” vroeg Bompa.
“Dat moet jij weten” antwoordde Lena. “Ik ga mee.”
“Goed” Bompa stapte naar het schuurtje dat achter in de tuin
tegen een stapel brandhout aanleunde.
“Lena , nu moet je kleertjes halen voor je levende pop, een pop
van ... zo groot” Bompa hield zijn handen twintig centimeter
van elkaar.
“Doe ik” Lena hinkelde door de tuin naar het huis.
Bompa zocht onder het gestapelde hout en haalde een jong
katje bij het nekvel uit het nest, nam het mee in het schuurtje
en moffelde het tussen wat vodden op de werkbank. Het katje
piepte even, maar viel tussen de vodden in slaap.
Lena stuiterde vrolijk het huis uit en de tuin door tot bij Bompa.
“Ziezo” ze legde een hoopje poppenkleren op de werkbank.
“Nu moet je mij even laten toveren, ik zal je roepen als ik klaar
ben”
“Kun jij echt een levende pop maken? “ Lena glinsterde
nieuwsgierig “Echt, echt, echt?”
“Je moest eens weten wat ik allemaal al gemaakt heb meiske, je
zou kijken.”
“Ik ben zó benieuwd” zei Lena ze vouwde haar handen in haar
schoot, kneep haar knietjes tegen elkaar en keek een beetje
bedrukt “zo benieuwd dat ik haast in mijn broek plas!” Weg was
ze.
Bompa pakte het slapende katje. Het lag warm in zijn hand, het
warme buikje spande. “Die slaapt nog wel even.”
Hij trok het katje een rokje en een hemdje aan, en wreef
zachtjes over het volle buikje. Het katje ronkte tevreden.
Lena kwam aangehold. “Ben je al klaar met toveren?”
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“Tuurlijk, het onmogelijke doen we onmiddellijk, maar mirakels
duren een beetje langer, maar het is weeral gebeurd! Tara.... “
hij tilde Lena op en liet haar op de werkbank naar het opgerolde
katje kijken.
“Hoe lief ! mag ik het pakken?”
“Nee het moet slapen, want het moet nog groeien en mooier
worden.”
“Ohh zet me maar neer.”
Weg was Lena.
Even later stond ze met haar poppenwagen aan het schuurtje.
Ze sleurde de oude stoel tot voor de werkbank, en klom erop.
Als een jong moedertje pakte ze het katje, hield het met een
arm tegen zich terwijl ze voorzichtig, eerst met een been
tastend naar de stoel, van de werkbank kwam. Ze legde het
katje in de wagen en dekte het toe.
Lena wilde wegwandelen toen plots iets zwarts vanuit de lucht
op de kinderwagen sprong.
Lena gilde en rende naar Bompa. “Bompa een wolf!”
Bompa tilde haar op.
“Och nee Lena dat is moeder kat, kijk ze neemt haar katje terug
mee naar het nest.”
Het katje zal nog niet mooi genoeg zijn en moet bij haar moeder
nog mooier worden.
“Ik wil geen levende poppen meer! en jij,jij. Jij kunt niet
toveren!!”
Bompa zette haar op de grond.
Lena keerde op haar hielen, keurde Bompa geen blik waardig en
stapte hautain achter haar poppenwagentje naar het huis.
“Zozo, dat weet je dan ook weer gezakte tovenaar” sprak hij in
zichzelf “Je zult je moeten verlagen en onwillig onkruid bij het
nekvel uit de grond sleuren.”
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Bompa trok zijn broek op, schopte zijn schoenen uit, trok zijn
laarzen aan en stapte naar de groentetuin.
“Wie heeft hier al deze wondere planten getoverd?” Hij deed
alsof hij een uitleg gaf aan een klas onwetende leerlingen. Hij
bukte zich en begon verwoed te wieden.
“Bompa” klonk een stemmetje achter zijn rug
“Bompa wat doe jij”
“Toveren Lena, kijk eens, deze plant weent als je hem pijn
doet.”
“Mag ik eens zien”
“Hier zie je dat. Ik tover gele tranen.”
“Gele tranen? Waarom zijn die geel?”
“Omdat dat mooi is, zou jij niet graag gele tranen wenen?”
Lena keek bedenkelijk.
“Nee ik zou liever blauwe tranen wenen als ik naar een
verjaardagsfeestje ga.” “Goed, die zal ik voor jou toveren,
maar dan moet je precies één uur voor het feestje hier bij mij
komen dan tover ik blauwe tranen voor jou.”
“Gekke Bompa, dat kun je niet.”
Hij schudde zijn gesloten hand voor haar gezicht.
“Kijk dit lieveheersbeestje heeft ook al gele tranen.”
Lena pakte zijn hand en keek.“Ja” zuchtte ze.
“Waarom zou ik voor jou dan geen blauwe tranen kunnen
toveren.”
“Dan moet je het NU doen” gilde Lena.
“Als dat zo simpel was had ik het allang gedaan juffer, we
spreken af één uur voor het verjaardagsfeestje. Hier, precies
hier.”
Hij wees naar boven.
“Waarom hier” Lena keek omhoog.
“Omdat we onder mijn toverboom staan.”
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“Kom Lena, hoogheid, ik denk dat we kleurtjes moeten gaan
drinken.”
Bomma heeft voor mij bruin water getoverd ,en geel voor jou.”
Lena huppelde naar het huis.
“Bompa’s huis is net een heel groot beest dat het grasveld
opvreet.”
dacht ze.
“Zou Bompa dan toch iets kunnen toveren”
“Ik denk het wel.”
4 mei 2007
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PARADIJS ?
“Oef eindelijk alleen” zuchtte Marc. Hij liet zich, balancerend
met een glas rode porto in de hand, zachtjes in zijn hangmat
glijden. De zon, de wind en de bladeren kalmeerden hem. Hij
bekeek de porto aandachtig, hield het glas schuin en draaide het
langzaam rond. De porto bleef in strepen aan het glas plakken.
“Je wil er al uit hè” hij nam een slok en spoelde de porto
langzaam rond zijn tong. “Eindelijk godverdoemes alleen! ” riep
hij. Zijn kwade binnenbeest bedaarde langzaam en de tweede
slok porto stuurde de stier van zijn woede stilletjes de wei in,
om te gaan grazen. “Wat een dag” overdacht hij. Hij voelde de
verontwaardiging opnieuw stijgen. De stier sloeg zijn staart
onrustig tegen de flanken. Een volgende slok zalfde zijn ziel.
“Er is zo weinig nodig om hier een paradijs te maken. Bazen
met inzicht en mildheid. Een streep zon op tijd, wat natuur,
eten en drinken, een schone vrouw die de tafel zet en op tijd in
bed wat stoeit... en nu een slok porto.” Hij leegde de porto in
een slok en liet gewillig een milde onverschilligheid zijn hart
innemen. In de wei van zijn gemoed herkauwde een stier
vredig. Hij werd wakker toen de zon van laag boven de horizon
in de kruin van de eik speelde. Hij luisterde naar de wind, en
een verre lijster. Hij voelde de lucht, de ruimte, en zwom in de
kosmos. Zijn boosheid was verdwenen, alle boosheid leek hem
futiel. “Hier is het paradijs “ dacht hij. Even volgde hij de
grillige vlucht van een vroege vleermuis tegen de nog
lichtblauwe hemel, tot ze in de donkerte van een paar bomen
verdween.
“Tja het paradijs, wat zou ik me daar bij
voostellen?” Hij draaide zich op zijn kant om onder de laagste
takken van de boom het veld in te kijken. “Een mooi meisje in
bikini” dacht hij “een piepklein bikinietje, op de heupen een
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strikje, en op de rug ook een strikje. Leve de zelfbediening.”
Hij zag in gedachten het bikinimeisje door de wei naar hem toe
komen. Ze klom over de draad aan de achterkant van de tuin.
En verdween in de struiken. Hij wilde zich teug op zijn rug
leggen toen het hoge helmgras plots bewoog. De kat van de
buren sprong te voorschijn en had iets in zijn bek. “Kom
Minouche” verleidde hij haar. De kat stopte even maar spurtte
weg toen hij uit de hangmat kantelde. De vangst bleef in het
gras. Hij ging kijken en vond een bikini bovenstukje. Hij pakte
het op. De cupjes hingen leeg aan het minuscule ruglintje.
“Love don’t come easy? wat is me dit?” Met de verrassende
vondst in zijn handen stapte hij zoekend het helmgras in. Hij
vond niets, ook in de struiken vond hij niets. Hij stopte, even
het leek het dat hij iets hoorde. Hij ging gehurkt zitten en
luisterde. Iets verderop hoorde hij iets bewegen in de struiken.
Hij ging er langzaam, benieuwd en voorzichtig naartoe. Iets
verderop ritselde iets, hij zag twee blote voeten onder een
struik. En dan twee handen die wat takken omhoog en opzij
bogen, af en toe de grond aftasten, meisjeshanden.
“Ze zoekt haar bovenstukje” flitste het door zijn hoofd. “Maar
waarom hier ? Afspraakje met een jongen ?” Discreet gooide hij
het bovenstukje over de grond in de richting van de zoekende
handen en ging achteruit, verdekt achter een conifeer staan.
Hij keek benieuwd door de takken. Hij zag het assorti broekje
langzaam dichterbij komen. “Ach eindelijk” zei een zachte
stem. Het was het buurmeisje. Ze had mooie borstjes. Ze
schudde het bovenstukje en verpakte haar borstjes zorgvuldig in
het bikini‐tje. “Zal ik haar aanbieden het rugstrikje te knopen”
dacht hij even. Ze was hem voor. Gefascineerd keek hij hoe ze
behendig achter haar rug een knoopje en een strikje legde. Ze
schudde haar lange haar en stapte van hem weg. Iets later
hoorde hij haar over de scheidingsdraad klimmen. Toen ze weg
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was ging hij kijken. Een onopvallende houtstronk aan zijn kant
en een paar overhangende takken aan buurmanskant waren de
hulpstukken voor een ontluikende liefde. “Paradise regained, en
dat in mijn tuin. Wie is de uitverkorene?” vroeg hij zich af. “Ah
die knappe jonge kerel van hierachter! In het oprukkende
duister zocht hij vergeefs tussen de struiken en bomen naar
sporen van een ontmoeting. Het donker lokte hem naar huis.
Toen hij de deur achter zich had dicht getrokken, bedacht hij
dat hij de fles porto in de tuin had laten staan. Hij kwam te laat
buiten om de lenige figuur te zien die uit de boom achter in de
tuin klom, aan de fles porto dronk en tussen de struiken
verdween. Marc raapte de fles op. “Oej ik heb meer gedronken
dan gepland” dacht hij “was het mooie buurmeisje een
flessenfantasietje ?” Hij hield de fles omhoog tegen de warme
lichtbalk die vanuit de achterdeur op het terras viel. “Alladin
sta me bij ” zei hij en leegde de fles in een slok. De porto deed
deugd. Hij keek in het donker rond. Het viel hem op dat het stil
was in de tuin. Wie weet welke verschijning in huis op me
wacht. Hij dronk het laatste druppeltje op en keilde de lege fles
in een bloemperk. “Tot morgen ...” mompelde hij de fles
achterna. “Duizend en één nacht ik ben er klaar voor.” Hij
stapte de lege kamer binnen.

18 juni 2007
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JIJ VRAAGT ALTIJD ALLES....
“Jij vraagt altijd maar verder, maar zelf vertel je nooit iets
waar ik wijzer van word.”
Ze kijkt haar nieuwe collega indringend aan. Hij zag er wel
dynamisch en sympathiek uit maar ze vroeg zich af of hij een
echte nuttige collega zou zijn. Hun opdracht leek haar een
gladde steeds steilere rotswand.
Hij bleef even stil en glimlachte onbeholpen. “Dat is mijn stijl
het probleem van alle kanten bekijken en laten insijpelen. Heb
je een probleem met mijn aanpak ?”
“Aanpak” antwoordt ze kribbig “Ik heb nog niets gezien van je
aanpak, ik doe allerlei voorstellen en jij stelt alleen maar vragen
altijd vragen.”
“Je hebt gelijk, maar dat wil niet zeggen dat ik niet denk”.
“Met denken gaat onze opdracht niet vooruit we moeten
aanpakken “ zei ze. Ze dacht een doorbraak te forceren.
“Waarom denk je dat ze ons gevraagd hebben dit project of
beter dit probleem aan te pakken ?” vroeg hij.
Hij keek haar recht in de ogen. Ze schrok ervan.
“Om het op te lossen “.
“Nee” zei hij rustig. “Om er vanaf te raken, om eromheen te
kunnen fietsen.”
“Ze zitten ermee verveeld en hebben het in
onze boot gekieperd. Een boot met twee heel verschillende
stuurlui, zo hebben ze kans dat ze een grondige argumentatie
krijgen waarom het niet kan”.
Ze stond paf. De wilde dadendrang lekte uit haar weg, en ze
had even het gevoel in de leegte te stappen..Hij bleef haar
ernstig aankijken.Het stelde haar gerust. Toch voelde ze zich
belachelijk, belachelijk overijverig.
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“Hoe moet ik me herpakken ” dacht ze zenuwachtig. Ze deed
haar best er rustig uit te zien. Hij was haar voor.
“Ik stel voor dat we morgen verder werken, ik zal proberen een
aanpak op papier te zetten.”
Hij pakt zijn dossier, en stapt de vergaderzaal uit:
“Tot morgen Cecile”.
“Tot morgen Ben”.
PS lezersvraagjes:
‐ wat verraadt het thema over de schrijver
‐ wat vind je van de taal
‐ lees ook de tweede versie en vergelijk

JIJ VRAAGT ALTIJD ALLES..(2)..
“Jij vraagt altijd maar verder, maar zelf vertel je nooit iets
waar ik wijzer van word.”
Cecile kijkt haar nieuwe collega indringend aan. Ze had hem
welwillend onder haar hoede genomen, zij de werkbij had hem
als een dar4 verzorgd. Ze twijfelt of ze er goed aan heeft
gedaan. en vraagt zich af of hij echt productief kan worden.
Hun opdracht lijkt een steeds gladdere steile rotswand. Ben
blijft er stil bij en lacht. Even vertedert hij haar. Maar de
opgespaarde frustratie smoort het sprankeltje sympathie.
“Zo is mijn stijl,” herneemt Ben “ de zaak van alle kanten
bekijken en laten insijpelen. Heb je een probleem met mijn
aanpak ?”

4

Dar: mannelijke bij die zonder voeding van de werkbijen slechts kort kan overleven.
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“Aanpak” antwoordt ze kribbig “Niets gezien van je aanpak, ik
doe allerlei voorstellen en jij stelt alleen maar vragen altijd
vragen”. Haar smeulende verontwaardiging ontvlamt en ze kijkt
hem vernietigend aan.
“Je hebt misschien gelijk,” antwoordt Ben “ maar dat wil niet
zeggen dat ik niet denk”.
“Met denken gaat de opdracht niet vooruit we moeten
aanpakken “ zegt zij. Even meent ze een gaatje in zijn pantser
gevonden te hebben en wil een doorbraak forceren .
Hij lijkt niet onder de indruk. “Waarom denk je dat ze ons
gevraagd hebben dit project of beter dit probleem aan te
pakken ?” vraagt hij haar, en kijkt recht in haar ogen. Ze
beseft dat hij haar nog nooit heeft aangekeken.
“Om het op te lossen “.
“Nee” zegt hij rustig, hij schijnt haar irritatie niet te willen
voelen. “Om er vanaf te raken, eromheen te kunnen fietsen.”
Hij pauzeert even en strijkt door zijn haar terwijl hij naar buiten
kijkt. “Ze zitten met deze zaak verveeld en hebben het in onze
boot gekieperd. Een boot met twee heel verschillende stuurlui,
zo hebben ze kans een grondige argumentatie krijgen waarom
het niet kan”. Hij bladert schijnbaar sereen en een beetje
afwezig in zijn dossier, alsof hij zijn woorden wil laten inwerken.
Cecile staat verstomd. De wilde dadendrang lekt uit haar weg,
en ze heeft het gevoel op een trap een paar treden te missen en
in de leegte te stappen..Hij kijkt haar aan. Ze voelt zich
belachelijk, belachelijk overijverig, als een onervaren werkster
in een bijenkorf. Haar aanvalslust is bekoeld. Misschien heeft
ze haar frustratie te lang opgespaard en op het verkeerde
moment gespuid.
Ze ademt diep, en wil hem op zijn
onverantwoordelijkheid wijzen. Hij is haar voor. “Ik stel voor
dat we morgen verder werken, ik zal proberen een aanpak op
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papier te zetten.” Ze is verrast en geïrriteerd. Hij pakt zijn
dossier, en stapt de vergaderzaal uit: “Tot morgen Cecile”.
“Tot morgen Ben”.
Cecile strekt de hals en schudt haar hoofd, haar lange haar golft
mee. “Wat verbeeldt hij zich : “Ik zal een aanpak op papier
zetten...” wat een pretentie!
Ze pakt haar spullen bij elkaar en gaat naar haar bureau. Ze ziet
dat Ben al vertrokken is.
Op Ben’s bureau ligt nog een stapeltje papier. Het maakt haar
nieuwsgierig. “Eventjes kijken”, ze bladert er door. “Niets
bijzonders” denkt ze “alleen slechte nota’s over mijn
voorstellen.” De irritatie heeft haar alert gemaakt en ze bladert
opnieuw door het pakketje. Op het laatste blad vindt ze
aantekeningen hoe hij haar voorstellen zou kelderen. “Dit moet
ik kopiëren.”
De geprikkelde werkster ruikt najaar in de
bijenkorf . “Het wordt tijd voor de darrenslacht5.” denkt ze
grimmig
De papieren legt ze terug op zijn bureau, op veilige afstand een
briefje. “Zal morgen wat later zijn, groetjes Cecile”.
Als ze de volgende morgen binnenkomt zit Ben aan zijn bureau.
Nietsvermoedend groet hij Cecile. Cecile is verbeten, ze zal
hem mentaal uithongeren, daarna kan hij uit de korf gekieperd.
Ze lacht naar Ben.

5 Darrenslacht: herfstritueel bij bijen waarbij de mannetjes worden uitgehongerd en uit de korf gezet.
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HET KLEUR GEBOUW....
Je staat op de stoep voor een dreigend gebouw.
Aan een vreemd helblauwe hemel gaat de zon tussen
zinderdaken onder.
Aan de overkant van de straat ontsteekt de pizzeria zijn blitse
lichtreclame.
Een klein wittig bolletje deeg groeit tot een geelbruine
vliegende schotel, bepokt met diepblauwe olijven, gemazeld
met rijprode trostomaatjes.
Het hypermoderne led6licht klopt als een hart.
Zwellen en krimpen,
zwellen en krimpen.
Over de gordijnen van de verdieping vervloeit de regenboog.
Uit het donker klimt dieprood over oranje tot helgeel, warmt op
tot groen en koelt blauw tot violet om zwart te sterven.
Je ademt diep.
De avond neemt langzaam de straat in, het is alsof het grote
gebouw waar je voor staat, over je heen leunt.
De massa van de gevel in mat zwarte steen, gevoegd in
middenblauw, wordt opengebroken door spiegelruiten die de
opzichtige reclame van de pizzeria naspelen.
Er is een minuscuul tijdsverschil tussen de reclame en haar
vreemd verwrongen reflectie.
Je rilt onder de dreiging van het gebouw.
Je steekt de straat over en kijkt naar het dak.

6 L.e.d. “lightemitting diode” : energie zuinige lampjes die fel gekleurd korrelig licht stralen
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In het laatste licht blinken de groene nokpannen als gifkikkers op
het lippenrode dak.
Een vloekgele goot steunt op een fuchsia regenpijp die met een
vreemde krul aan de grond ontsnapt in een verveloos grauw
straatputje.
Op de gevel staat in het groot 25.
De hemel kijkt je in de spiegelramen van het donkere pand, een
laatste ogenblik helder aan.
Ja, je bent wat gevoelig, nieuwsgierig en soms wat verward. Je
bent onstandvastig en gedreven.
Je weet niet of je
wetenschappelijk instinct je hierheen heeft gebracht of je
sensatiezucht.
Wat zou het, je weet dat je deze najaarsavond opnieuw iets
intens zult beleven.
Je steekt de straat terug over en kijkt op je horloge.
“Even voelen of ik al binnen kan,” denk je.
Als je de voordeur zoekt flitst een stroboscopische verlichting
aan, het pand kantelt en een mompelgrijze deur klapt slordig
voor je open.
Je twijfelt: “Ben ik bij de nieuwe wetenschappelijke
bibliotheek, nummer 25 ? of ....”
Het kan je niet meer schelen, je gaat naar binnen. Een lieve
stem heet je welkom.
Je kijkt rond. In het halfdonker zie je een tros grote roze
borsten aan het plafond hangen.
Je kijkt verlegen weg, maar je kunt het niet laten en je kijkt
omhoog.
De borstentros wiegt.
“Niet echt vrouwvriendelijk,” denk je.
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Een vlucht lieve roze babytjes meert aan en deint zalig aan de
tepels mee.
Achter een dubbele glazendeur zie je een leeszaal.
Een stem uit het plafond vraagt: “Herinnert dit je aan de
zaligheid aan moeders warme borst, of dacht je aan iets
anders?”
Je gaat de leeszaal binnen, en wil je niet door vreemde
gedachten laten verleiden. Het licht verkleurt van gezellig oker
naar koud blauw zoals de TL‐verlichting in een ongezellig café of
een kille school.
De zaal is groot, rondom reiken volle
boekenrekken tot aan het ongelooflijk hoge plafond. Ieder rek
een andere kleur, dezelfde als de muur en de boeken. Je
herademt en het licht kleurt om. In de verste hoek zit een
dame, ze is lichtgroen gekleed, dezelfde kleur als de muur
achter haar. Ze lacht je lichtgroen toe.
“Dag lieveling, “ spreekt ze je aan. Haar kleren worden
langzaam roze en doorschijnend. En je ziet dat ze geletterd is.
“Wat kan ik voor u doen ?” vraagt ze uitnodigend. Je voelt een
blos opkomen en zegt: “Mag ik u lezen juffrouw ?”
“Ga uw gang,” antwoordt ze, en voor je het weet doorblader je
haar mooiste prentjes.
Je denkt: “Ik ben de inhoudstafel vergeten.”
Ze leest je gedachten: “Ik ben alleen vorm. Vorm volgt functie
en u heeft voor mij nog geen functie, dus ben ik vrije vorm.”
“Mevrouw,” zeg je, want je probeert wat meer afstand te
nemen, “mevrouw, ik ga voor inhoud niet voor vorm.” Je durft
haar niet aan te kijken, want haar vorm is meer dan verleidelijk.
Bescheiden zakt je blik die spontaan via haar kroonjuwelen tot
haar Bermuda driehoek zakt.
Ze trekt haar rok halfweg op. Ze zit op een stapel boeken. Ze
spreidt de dijen en neemt het bovenste boek en stopt het in je
handen.
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“Is dit de inhoud die u zoekt?” Je neemt het aan, het is warm,
je durft er niet aan te ruiken. Je doet alsof je het gewoon
vindt.
Gespannen blader je in het boek. Als je na een tijdje over het
boek kijkt, zie je de dame mompelend in een groot register
bladeren. Je buigt voorover om haar te verstaan en je hoort je
naam. Je hoort duidelijk , je naam!
“Ja,” zeg je “dat ben ik.”
“U is uit nieuwsgierigheid gekomen.” Ze kijkt je lief en
indringend aan, ze heeft donkere roodbruine ogen. “Mijnheer
heeft blijkbaar geen drang om het hogere weten te zoeken.”
Ze sluit het register en legt het voorzichtig op een bordeau
pluchen stoel.
“Waarom zit zij op boeken, en liggen boeken op een stoel?”
Je kijk haar onbegrijpend aan, ze knipoogt en gaat op het
register in de stoel zitten.
Ze kruist haar benen, trekt haar rok tot over de knieën en legt
haar handen in de schoot. “Mag ik u mijzelf aanbieden ?”
“Wat bedoelt u ?” vraag je aarzelend.
“Wat ik zeg,” antwoordt ze.
“Wat heb je te bieden?” Je betrapt jezelf dat je haar tutoyeert.
“Klasse en inhoud,” zegt ze zelfbewust.
“Waarvan ?”
“Mezelf, mijn gehele zelf, is dat niet genoeg ?”
Je bent op je hoede, want daarjuist zei ze dat ze inhoudsloos
was, en nu heeft ze klasse en inhoud.” “Was u zo even niet
inhoudsloos?”
“Ja, maar je hebt mij, in gedachten, een functie gegeven. En
dat lijkt me wel wat.”
Ze draait op haar stoel, buigt lichtjes voorover en kijkt je guitig
aan. Haar twee beste vriendinnen lachen je warm toe. Je voelt

Blz. 60/137

verzamelsel

je ongemakkelijk, iedere keer dat je iets denkt gebeurt het. Je
kijkt rond.
“Er zijn toch geen toeschouwers !” zegt ze.
Jij wil vertrekken.
Ze zegt je voornaam. “Je gaat toch niet weg ? Ik moet je nog
iets laten zien.”
“Ze tutoyeert me, ik droom toch niet,” denk je. Je doet alsof
je op je horloge kijkt, maar houdt haar in de gaten.
“Och,” veins je luidop, “al zo laat.”
Je draait je om en wil weggaan. Je kan niet, de leeszaal is plots
beklemmend klein. Een rij gele boekenrekken kijkt je dreigend
aan. Psychologie letteren ze. Aan de kant wordt je ingesloten
door een overmacht rode en purperen boeken over eros, liefde
seks en verwarring.
Je keert je om. “Wat is er aan de hand, ben ik in de nieuwe
wetenschappelijke bibliotheek kunt u me vertellen wat hier
gaande is?”
“Je hebt je vergist, je bent in het labo experimentele
psychologie, en hebt zojuist toelating gegeven proeven te
ondernemen. Het doet geen pijn. Het is alleen wat vreemd.”
De dame gaat er gemakkelijk bij zitten. “We lezen gedachten,
we laten de mensen denken, wat ze verlangen en wij proberen
ze te laten beleven wat ze verlangen. Denk dat je in een
bibliotheek bij mij bent.”
Je hebt geen zin geestelijk of lijfelijk uitgekleed te worden en
je wil echt vertrekken.
“Je kan niet vertrekken, ” zegt de dame , “ik moet je nog
proeven en beproeven. Er zijn echt prettige dingen bij, als je de
proeven met mij doet natuurlijk,” ze lacht en schuift haar stoel
in je richting. Je wordt bang en boos.
“De pot op met je proeven,” zeg je grof. De dame in groen
kleurt grauw en verdwijnt.
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Het licht kleurt bloedrood, de vochtigwarme atmosfeer bedrukt.
Je hoort gesuis en krachtig gebons; je eigen hart. Je beslist
naar buiten te gaan, desnoods met geweld.
Je bent buiten. Het is fris. Op de stoep ligt een man. De
pizzareclame flitst over zijn gezicht, de stroboscopen van het
donkere pand pulsen op het ritme van je bonzend hart. Een
andere man in donker uniform staat gebukt over de man op de
stoep.
Je hebt een licht gevoel in je hoofd. De lichten irriteren je.
Een voorbijganger kijkt naar de man op de stoep en
smaalt:“weer een die “high” uit de twenty‐five is gestruikeld.”
Je voelt je gegeneerd. “Ja ik ben gestruikeld” zeg je tegen de
man in uniform.
“Meekomen aub, “ zegt het uniform. Hij helpt je in de combi,
zijn hand boven je hoofd als je instapt. De combi ontvlucht de
hitsige lichten en alles krijgt zijn gewone doffe kleur. Behalve
het politie‐uniform dat ernstig blauw oplicht telkens een
straatlantaarn passeert. Een streepje rood loopt over je neus.
Je vraagt je af of je toch bent gevallen. Je kalmeert.
“Kunt u me naar huis brengen ?” informeer je vriendelijk.
“We gaan eerst naar het politiebureau,” zegt de agent. De
agent hangt aan de intercom.
“Ja weer iemand gevallen aan de twenty five.” Hij kijkt om.
“Had u iets gedronken of gerookt voor u “twenty five” verliet ?”
“Nee,” je herbedenkt wat je hebt meegemaakt en je lacht.
“Zeker ? “ vaagt de agent.
“Zeker, heel zeker” antwoord je.
Je legt een korte vage verklaring af, waarin je de lichtgroene
dame wijselijk achterwege hebt gelaten.
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Een wetsdokter komt en vraagt: “Wilt u in dit bekertje plassen,
daarna neem ik een ademtest af en wat bloed.”
“ Waarom?”
“Routine als we aan drugs denken.”
Je lacht schamper, je weet beter.
“Heb ik u al eerder gezien,” vraag je.
“Ik weet het niet, waar ?”
Nu pas kijkt de wetsdokter je aandachtig aan. “Toch wel, ik ken
u wel, u is toch prof psychiatrie?”
Je bent weer helemaal geland. “Inderdaad ik ben prof, vooral
bezig met psycho cybernetica.”
“Prachtig,” zegt hij en schudt je hand.
Je wandelt lang, heel lang, in de tuin van het psychiatrisch
instituut. Je bent helemaal helder. Je wil je studie “licht en
psycho cybernetica” afmaken en je proeven met licht
afwerken.” Bovendien ontkiemt in je binnenste een wonder
verlangen dat zich wortelt in je hart, en groeit en vertakt tot in
je hoofd.
Het is lente, het overvloedige verse groen maakt de tuin
geborgen en kleiner. Plots hoor je een bekende lieve stem. Iets
verder van het pad tussen de struiken zie je de dame uit de
leeszaal. Ze is een nimf in lichtgroen. Ze straalt. “Ik kom je
bevrijden, “ fluistert ze.
Je kijkt haar verwonderd aan. Ze doet haar groene mantelpakje
uit. En je zegt “ja ik wil ontsnappen.” Ze is een prachtige vers‐
ontpopte libel, zucht haar vleugels vol vliegverlangen en vraagt:
“ga je mee?”
Je springt op haar rug, en hop je bent weer vertrokken.
17 september 2007
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GOOCHELING
Om samen met mijn eega de vruchten van de literatuur, te
degusteren, lees ik haar ’s avonds geregeld voor. Zelf leest ze
niet graag, maar is benieuwd om het allemaal te weten.
Meestal beleven wij uitgebreide dagen, gaan zelden slapen op de
dag dat we zijn opgestaan, dus trotseren mijn voorlezingen
meestal het holst.
Mulisch, Green en Marquez vervangen de herhaling van het late
journaal en ook Charles Ducal en Gerrit Kouwenaar hebben die
eer.
Niets is wat het lijkt en onder het mom van dit gezegde test ik
af en toe de kwaliteit van mijn eigen schrijfsels door er een
verzonnen naam op te plakken. Zo ook begin deze week.
Het was al zo laat dat het vroeg werd, en mijn incognito verhaal
was nog niet goed vertrokken toen mijn eega knikkebollend haar
interesse liet blijken.
Ik keek op de klok en meende te begrijpen dat de nacht zijn tol
eiste.
De dag of beter de nacht daarop las ik Jan Sobrie. Hij versloeg
de nacht con brio, en niettegenstaande het meer dan
gevorderde uur bleven de ogen open.
De volgende nacht probeerde ik opnieuw mijn eigen herwerkte
tekst.
Na enkele dappere pogingen om het plot te ontdekken trad de
slaap onverbiddelijk in. Ik porde mijn vrouw wakker. Eén omdat
ze haast zijdelings van de zetel viel, en twee om alle twijfel
over de samenhang tussen de kwaliteit van mijn schrijfsels en
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haar slaapaanvallen uit de weg te ruimen. Toen ze quasi wakker
rechtop in de zetel zat, zei ik: “ Nu begint de tekst echt,” en las
“Het tillenbeest” van Jan Wolkers voor.
Ze volgde het hele verhaal en was één en al aandacht, tot het
motief van het laatste kopje overeenstemde met dat van het
schoteltje.
Het gaf me moed, ik dacht de slag tegen de slaap gewonnen te
hebben.
Ik begon opnieuw met mijn tekst. De eerste zinnen waren of
totaal door de slaap uitgewist of zo saai dat zelfs de herhaling
ervan geen herinnering opriep. Mijn woorden katalyseerden bij
mijn vrouw een regelmatig ontspannen ademhaling en gesloten
ogen. Toen ze opnieuw slagzij maakte heb ik mijn papier op
tafel gelegd, haar als een jonge bruid in de armen genomen en
naar boven gedragen. “Zalig” zei ze. Ik dacht dat het over de
tekst ging. Tijdens het tandenpoetsen werd duidelijk dat mijn
galanterie meer gewaardeerd werd dan mijn letteren.
Ik heb beslist mijn teksten voor de literaire recreatie houden, en
ik denk, nee sterker nog , ik weet dat ze temidden de
fijnproevers ongetwijfeld tot hun volle recht zullen komen.
Het kleurgebouw zal in haar schakeringen, en verschillende
facetten alle belichtingen van de kritiek en analyse glansrijk
doorstaan...
Of is dit goocheling? Be‐ die ont‐ voorafgaat.

24 september 2007
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BIJNA LENTE LIJK....
De langste dagen van het jaar heb je het altijd lastig. Er is te
weinig lucht binnen, het huis is te klein. En dit jaar is je onrust
bijzonder groot. Je maakt je zorgen: zou je klaar zijn voor de
zomer ? Je besluit achteraan in de grote tuin te kamperen. Het
is er zalig. Ver weg van het huis en de straat met zijn lawaai,
omsloten door struiken en bomen is de grote open plek een echt
paradijs.
Je hebt alles geschikt in en om je tent, wat kleren, slaapgerief
en allerlei lectuur. In het laatste licht lees je Huxley’s “The
doors of perception”.
Alles is in harmonie en synchroon en als je het boek dichtklapt
schuift de zon door een wolkengrot tot onder de horizon. Je
rekt je uit. Je kijkt rond en ziet een vleermuis een mot uit de
lucht plukken, de dekvleugels dwarrelen in verdrietige spiraal
naar beneden. Je zoekt het okerdonker van je tent op, om te
gaan slapen. Je kleedt je uit. En als je kleren als een slordig
uitgetrokken vel op een hoopje naast je slaapmatje liggen, trek
je ontspannen een slaapzak over je voeten en benen. Met een
rukje trek je hem tot onder je achterste, en dan over je blote
rug. Je gaat liggen en trekt de rits dicht. Het is een
onwerkelijk geluid, alsof een reuzecicade zichzelf stemt. Je
gaat op je zij liggen, trekt je knieën op, steekt je handen tussen
je dijen en valt in slaap.
Of blijft je wakker?
Je voelt je misselijk worden. Een verlamming daalt langzaam
van je schedel tot in de uiterste topjes van je vingers en tenen.
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Je hoort niets en hoewel je weet dat het buiten halfdonker is,
zie je niets. Je kunt je ook niet bewegen.
Paniek.
Je probeert zelfs niet meer te bewegen. Je adem verzwakt en
je woorden verlaten zwijgend je brein. En toch blijf je leven.
Het is alsof je geen lucht nodig hebt en niet meer hoeft te
ademen. De lucht stroomt vanzelf langs je zij binnen en buiten.
Ineens ruik je de hele tuin. Van gras tot kamperfoelie, van eik
tot paardenbloem, van muizen tot vogels, van hooi tot compost.
In je hoofd zie je wat je ruikt. De angst is met je woorden
weggeslopen en alles is vanzelfsprekend en af. Je draait je op
je buik en begint geleidelijk aan te zien. Als door verschillende
ogen op je hoofd kun je alles rondom vaag onderscheiden. Je
moet je hoofd niet omdraaien om het allemaal te zien.
Langzaam krijg je controle over je lijf. Je probeert uit je
slaapzak te kruipen. Het lukt zonder de rits open te doen. Je
golft als het ware met harmonica bewegingen uit je slaapzak.
Achter je hoofd zie je jezelf als een groene worst uit de
slaapzak kruipen.
Je wil de ritsluiting van het voorzeil
opendoen. Met vier bereidwillige handen doe je het zeil open;
robothanden of ‐voeten, want onder je buik zie je er nog twee
en wat verder sta je met nog tien zuignappen op je slaapmatje.
Volle geuren rollen de tent binnen en je hebt reuzehonger.
Haastig volg je twee wiebelende sprieten die je de weg wijzen.
Het voelt lekker rond te kruipen en te klimmen op zestien
handen en voeten. Het is zo bevrijdend niet te moeten ademen.
Het is zalig niet nat te worden in bedauwd gras. Druppels
blijven even als bellen op je vel staan om er bij de volgende
harmonicagolf af te rollen. Het is zalig ademloos te kunnen
eten, onstuitbaar volmondig vreten.
Op een half uur heb je alle koolplanten uit buurmans
groentetuin verslonden. Zeven rijen malse sla zijn binnen het
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uur naar binnen gewerkt. Je wordt loom en na de consumptie
van een bed volgroeide andijvie, besluit je een hoge droge plek
op te zoeken. De grote boom bij je tent lijkt geschikt. Je
hompelt volgevreten tot aan de voet van de eik, en loopt vlotjes
tegen de stam omhoog. Op halve hoogte vind je een opening
waar vorige zomer, bij een zwaar onweer, een grote tak is
afgebroken. Je nestelt je in een spleet. Je denken wordt
langzaam en taai en je wil niet meer bewegen. De wereld laat
je onverschillig. Je bent voldaan, heel voldaan.
Als je de volgende dag, je moeder in de lege tent naar het
hoopje kleren ziet kijken, weet je dat je nooit meer hongerig
aan de keukendeur zult opduiken. “Hoy Mams heb je iets te
eten, ik heb een hele tocht door de bossen gemaakt...” Je denkt
woordloos weemoedig dat zoiets niet meer kan. Misschien kan
er meer en anders, bedenk je wazig. Je tintelt terwijl je
zachtscheurend je groene vel afschudt en om je wat moeizaam
te schikken in een bruin stekelig verpoppingsharnas. Je hoort
moeder vertrekken. Je ziet haar niet meer, alleen diffuus licht.
Je voelt haar des te meer en wil haar zeggen dat ze fier kan zijn
op de prachtzoon die jij straks zult zijn. Ze zal versteld staan.
Als alles goed gaat tenminste, want je beseft dat je nog niet
klaar bent. Onaf hang je onbeweeglijk kwetsbaar aan een
boomstam, je wordt hapklaar opgediend op een bedje van ruwe
schors. Een beetje verscholen in het gat van de afgebroken tak,
maar toch verre van onzichtbaar voor pientere vogelogen. Verre
van onvindbaar voor spinnen die je cocon met graagte grondig
leegslurpen.
Verre van onvoelbaar voor de nerveuze
tastsprieten van sluipwespen die hun eitjes gretig in jouw
vleespot willen deponeren.
Gelukkig ben je reukloos en heb je de kleur van de schors en de
temperatuur van de stam. Je voelt je één met de boom. Je
hoort het stromen van het sap vanuit de wortels naar de
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bladeren en terug, onvermoeibaar, altijd door. Je weet je
beschermd door haar geur en gif, en je drukt je weke buik
hulpeloos en angstvallig tegen haar stam.
Verrassend wat je allemaal voelt en hoort vanuit je gehoornde
cocon. Je moeder die iedere dag wanhopiger naar je tent komt.
En die ene keer je vader, die de tent in volle woede afbreekt.
Maar vooral Sofie die ieder middag komt kijken, je roept en
roept en te lange leste bedroefd vertrekt. Zij is de enige die je
echt mist. Je houdt wel van vader en moeder, maar het zijn
geen echte tijdgenoten. Zij leven aan de ander kant van een
glazen wand. Je kunt ze zien en horen maar niet echt voelen.
Dat willen ze ook niet echt, ze hebben genoeg aan elkaar. Jij
bent er om hen trots te maken. Alleen moeder gaf soms wat
warmte, lang geleden toen je klein was.
Nu je zo aan de boom hangt te denken is het wel grappig. Je
hebt veel gestudeerd. En je hebt wat academie meegenomen.
Maar het meeste energie heb je in je passies geïnvesteerd. In
psychologie, biologie, parapsychologie en in je verbeelding. Ook
in Sofietje natuurlijk, het meeste zelfs. Je hebt haar gedichten
geschreven, traktaten, verhandelingen, visioenen, en je weet
dat zij hetzelfde wil als jij. Maar zij durft niet tot het uiterste
te gaan.
Jij wel.
Jij ging door en door en alleen daarom heb je bereikt wat je nu
bereikt hebt. Als een pop tegen een boomstam vol verwachting
naar de grote verandering.
De transformatie is ongelooflijk ingrijpend en voelbaar, veel
meer dan je aanvankelijk dacht. Zowat alles aan je en in je
moet hervormd. Van je hersenen blijft alleen de primitieve kern
het primaire amygdala doorwerken. De rest is in ombouw. Je
zintuigen blijven volop werken maar van je denken blijft enkel
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een steeds grotere angst over. Een angst die je tegen de stam
van de boom doet kruipen iedere keer dat je een vogel hoort, of
dat een stel snelle poten over je rug kruipt. Iedere keer
verstijft je. Als je had geweten dat je zoveel angst moest
uitstaan was je liever bij Sofie gebleven. Iedere regenbui,
iedere windstoot, iedere zonnestraal, iedere volle maan, iedere,
iedere .... denk je aan haar. Aan haar volle donkere haar, aan
haar lieve ogen ,aan haar speelse handen , aan haar
overrompelende geur, aan haar alles..... In je hoofd speel je
dag na dag een film met Sofie, over Sofie, bij Sofie.
En jij weet dat zij weet dat jij de grote taak zal volbrengen.
Als... er niets mis gaat.
Tijd duurt lang als je alleen hangt te hangen, zeker als je bang
bent. Je hebt het gevoel dat de zomer zal voorbijgaan en je te
laat zult ontpoppen. Onstuitbaar kruipt het besef in je hoofd
dat je moet overwinteren. Je stolt en stikt in je eigen wanhoop.
Zolang kan en zal Sofie niet wachten! Je voelt je ineen krimpen
en verdrogen en als je moeizaam beweegt hoor je alleen je
eigen geritsel. En alsof dat nog niet genoeg is, weet je, ruik je,
voel je, dat de herfst het land verovert. De bladeren ruisen niet
meer maar ritselen. Het is killer en vochtig. Je hoort eikels dof
op de grond vallen en kraaien en eksters onder de eik tussen de
bladeren scharrelen. Sofie is lang niet meer bij de eik komen
roepen. Je wil dood gaan, helemaal niet meer zijn, niet langer
een stukje holle ellende zijn dat aan een dorre boomstam
kleeft. En je merkt dat je in je onbeweeglijkheid zelfs niet
meer kunt beslissen dood te gaan. Honger of dorst heb je niet,
je voelt zelfs geen kou of warmte. Alleen onrust en twijfel en
angst voel je. Je weent traanloos tot je niet meer weet.
Op een morgen hoor je mensen onder de eik.
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“Deze?”
“Ja deze, die is toch groot genoeg.”
“Zeker meneer, maar zo’n mooie boom, hij past perfect in uw
tuin.”
“Hij moet weg, hij doet me aan mijn zoon denken.”
“Is dat een slechte herinnering ?”
“Amaai!”
“OK dan is het misschien best de boom op te ruimen.”
“Leg hem om, en maak blokjes voor de open haard.”
Je krijgt het plots warm boven in je boom. Blokjes voor de open
haard!
Hoe haalt vader het in zijn hoofd deze prachtige boom te
verzagen en zijn zoon op te stoken.
Je hebt niet veel tijd om er over na te denken.
De boomzaag slaat jankend aan, en bromt verslindend als de
ketting zich in een fontein van houtkrullen door de stam vreet.
Met een bons en veel gekraak gaat je schuiltoren tegen de
vlakte. Jij blijft verbazend goed aan je draden hangen. Een
dag later is alles verzaagd. Het gejammer van de boomzaag
maakt plaats voor de heldere slag van een hamer op de ijzeren
spieën en het doffe bonken van houtblokken op de zompige
grond. Je bent wanhopig. Je hebt jezelf voor de schoonheid
geofferd, en dreigt nu stomweg middendoor gehakt te worden
op bevel van je eigen vader. En als je daaraan zou kunnen
ontkomen word je opgestookt.
In gedachten branden je
prachtige vleugels knisperend op.
Maar je blijft ongekliefd en stilletjes hangen in je houten nis, en
je wordt met het hout netjes gestapeld in het houthok.
“Reken dat per jaar één centimeter doormeter droogt meneer”
“Moet dat ?”
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“Niets moet, maar nat hout brandt niet goed.”
“En dan?”
Vader wilde de hele boel blijkbaar met spoed opstoken.
“Veel rook en weinig vuur en nat dat in de asla loopt. Maar als
u haast hebt kan ik droog hout leveren.”
Het wordt stil. Je hoort hoe de werkman zijn bijl en kliefhamer
opbergt en vertrekt.
Het is winter, een lange droefdonkere winter. Een blijvend stille
winter. Dan valt op hoe stil het in een houtkot kan zijn. Soms
ritselt een rat rond en komt een vogel schuilen. Snelle muizen
verbergen noten onder het hout. Je hoort regen, je hoort de
wind, er loopt een kat over het dak, of niets.
Je ziet ook niets, want je nieuwe ogen zijn nog niet ontloken....
als dat ooit nog gebeurt... En als dat toch gebeurt hoe kom je
dan met al je pracht en praal uit deze wirwar van takken en
houtblokken?.
Je weent zonder tranen en zonder geluid. Kil en star verga je
van wanhoop en woede en onmacht. Zelfs woede kan je niet
meer verwarmen.
En zo glijd je weg in apathie.
Je voelt iets. In je cocon !
Het dringt tot je door dat jezelf beweegt. Je voelt je poten,
vleugels en voelsprieten ontkiemen, ogen ontwikkelen en pels
groeien. En je verlangt zo naar de lente, en droomt van je
Sofie.
Dan is de lente, een intense lente die je doet tintelen, je doet
barsten van energie en goesting en enthousiasme. Plop! Je
cocon barst over de hele lengte van je rug open. Je ademt en
wurmt je uit je harnas. Eerst je kop. Waw licht! Je ziet
helemaal rondom spikkels kleur, licht en beweging. Voorzichtig
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rolt je tong uit om wat nat op te zuigen. Je proeft droef
eikensap, maar jij leeft! en hoe ! Een poot, nog een poot en
even trekken .
De volgende poten gaan vlotjes en ook je achterlijf komt
gemakkelijk uit je cocon. Je ziet hoe het bedekt is met een
mooie donkerbruine volle pels.
Je vleugels zijn stompjes. En plots moet je ademen . Neen nu
nog niet eerst naar het licht.
Je klautert tussen en over rollen hout en takjes tot in de zalige
zon.
Je ademt diep en op je rug ontvouwen zich vier prachtige
vleugels. Je voelsprieten trillen en voelen en ruiken. Je zakt
even door je poten en rust met je buik op het hout. De zon
tankt je vol licht, warmte en liefde.
Een overweldigende
liefde, voor alles en iedereen. Dit is het!
Als je hoog boven thuis vliegt valt op hoe traag alles en iedereen
is. Vader stapt in slow motion naar zijn wagen. Je vliegt fier
onder zijn neus door.
Hij kijkt verbaasd.
“Raar” denkt hij “zo vroeg zo’n mooie vlinder.” Hij stapt in en
rijdt weg.
Jij maakt een prachtige looping en neemt meer hoogte om alles
te bekijken. Vliegen gaat vanzelf. Als je ergens aan denkt vlieg
je er zo naar toe. En snel en behendig. Je ontwijkt met gemak
de uithaal van een hongerige vogel. Wat verderop escorteer je
gezapig een wollen hommel op zijn weg naar een helgeel veld
koolzaad. Je zoekt Sofie op. Zelfs de koudste winter heeft haar
niet uit je hart kunnen wissen. Vanuit de verte zie je haar
fietsen. Ze ziet er beeldig uit. Je versnelt, duikelt naar
beneden en landt in haar donkere haar. Je ademt diep om iets
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in haar oor te fluisteren. Je tong ontrolt geluidloos. Sofie remt
en stapt verschrikt van haar fiets. Je gaat op haar blouse zitten
en waaiert fier je vleugels open. Sofie slaat een hand voor haar
ogen en weent....
Als je de zoute tranen met je lange tong van haar wang opdipt
besef je dat er geen weg terug is. Je hebt daar nooit aan
durven denken. En eigenlijk kan het je niet meer schelen.
De zon schijnt , je bent prachtig, je vliegt, je voelt de lucht, de
zon , je ruikt alles, je ziet alles.... en je laat je pracht aan Sofie
zien.
Even blijf je nog op haar schokkende schouder zitten en kijkt
naar een onbereikbaar verdrietig oneindig lief meisje dat
langzaam weent.
Als je vanuit de blauwe lucht een laatste keer naar Sofie kijkt,
besef je dat de tijd dringt.
Je moet veel bloemen bezoeken, nectar zuigen en andere
vlinders opzoeken. Je moet het hof maken en paren. Zelfs in
overdrive is het herfst voor je het weet.
Maar je bent!
Je bent geweldig!
29 oktober 2007
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HET EEUWIGE SIBERIË.
Beste schrijver. Dit moet mij eerst van het hart. Mijn gevoel
staat haaks op dit “ eeuwige Siberië”, omdat te dikwijls de
lichtende lente werd vergeten, terwijl ik het gelukkigst ben in
simpele buitenlucht, waar ik heelallen verzin waar insecten in
zweefvlucht met mensen communiceren en gedachten achterna
vliegen, ook in een hard Siberië dat juist uit de ijzigste winter
wordt gewekt. Maar er is meer. Ik hou van de kracht van je
taal, de onhoudbare sleepstroom in het zog van sterke beelden
en een omarmende sfeer. Ik heb me laten drijven op die taal,
zonder de schaarse richtingwijzers van het verhaal nodig te
hebben. Het verhaal dat voor mij slechts een dunne tijdssluier
legt over wat moet gezegd, gespuwd en uitgebraakt: de
verscheurdheid van ons schamel bestaan.
De naturalistische passages heb ik tegenharts gelezen, zonder de
rijkdom van de woorden en beelden te laten ontsnappen. Maar
het went. Ik heb me langzaam en tegenstribbelend ingelaten
met de thematiek die op duizend manieren is geëtaleerd. Tot ik
geleerd heb gewoon te lezen , me onder te dompelen, me te
laten meedrijven met een stroom die de mijne niet is, en
waarschijnlijk nooit de mijne zal worden. Een stroom die ik
bewonder om zijn breedte, diepte, debiet en kracht, en zich
onhoudbaar een weg baant naar de zee die leegte heet en door
vertwijfelde donkere droefenissen wordt bewoond.
Ik ben wat bang van het geschrevene dat gedacht en bedacht,
onbarmhartig wordt tentoon gespreid. Het is de ontdekking van
de winterkant van Mercurius, donker en koud, en hopeloos
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eeuwig afgekeerd van de zon, alleen verlicht door de reflectie
van de warme kant van de buitenplaneten, alleen bekroond door
een vage lichtkrans aan de horizon, waar de zon per ongeluk een
beetje licht door schraal opwarrelend stof laat verstrooien.
Ikzelf hou van de voorkant van de planeten, waar de zonnegod
alles, ook die ieder leed, tomeloos overgiet met warmte en
energie, waar je niet vluchten kunt voor het licht dat alles doet
groeien, bloeien en woekeren en die soms ook verschroeid.....
Ik hou van openhartigheid, en na mijzelf in dit boek gemarineerd
te hebben, hou ik ook van de harde compromisloze
openbaringen, schaamteloze ontblotingen, en waar veel mensen
niet van zullen houden, of niet van durven houden, of niet
mogen....Ondertussen zwem ik veilig verder in mijn
beschermharnas van selectieve onverschilligheid, dat zich
slechts opent voor positivisme en kwaliteit (voor zover ik die kan
beoordelen).
Uit mijn ordeloze krabbels, die ik tijdens het lezen kris kras op
papier zette heb ik onderstaande meer zakelijk geformuleerde
bedenkingen gedestilleerd.
‐ Het verhaal volgt een piepklein dun verhaal‐stippel‐lijntje, en
mist voor mij een voldoende krachtige drijvende rode draad.
‐ De schrijver verdrinkt het leesplezier door de teveel en te
donkere hemels vol wolken van zware thematiek. Wil de
schrijver dit aan alle lezers voorhouden?
‐ Heeft de schrijver niet alle poeder ineens verschoten ? en
volgt geen te grote weerslag ?
‐ Zijn de grote thema’s niet te overvloedig aanwezig, zijn ze
voldoende uitgewerkt, of zijn ze te weinig gearchitectureerd
opeengestapeld ?

Blz. 69/137

verzamelsel

‐ Moet het boek niet gehalveerd en gestroomlijnd ? door enkele
thema’s weg te nemen om ze apart te laten rijpen en gisten
voor een volgend boek?
‐ Ook onderschrijf ik de reeds gegeven commentaren: veel
moeilijke termen en jargon, soms brede uitwijdingen, en af en
toe te beperkt en te verankerd in het nu.
Moeten, mogen anderen dit lezen? Zeker en vast, ik heb dit met
meer aandacht gelezen dan”Het onverwachte antwoord “ van
Patricia De Martelaere, maar die heeft haar naam niet mee, en
moet dus lijden. Daarom beste Siberië‐schrijver, kies een goed
pseudoniem; iets haaks op het verhaal, iets uitdagends,
hoopgevend, zodat je het boek zijn grondig werk kunt laten
doen: meedogenloos geloof, en hoop onderuit halen , berouw
uitzaaien en de liefde, niet zomaar elke liefde, maar de rauwe
oerliefde voor de bevrijdende dood doen zegevieren.
Het ga je goed.

3 maart 2008
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DE GROTE LES.
“Is literaire creatie aan mij besteed ?” typt hij bedachtzaam op
het lege scherm. De letters schikken zich netjes in mooie
lijnen, en worden af en toe rood onderlijnd door een immer
waakzame maar soms saaie spellingscorrectie.
“Waarom
springen die letters niet vrolijk rond? Zijn er geen prettig
gestoorde tekstverwerkers ?” Zijn gedachten wippen ongedurig
weg van zijn denklijn, maar hij vangt ze en zet ze terug op het
spoor.
“Wordt mijn gevoelsstrand door de grote oceaan der emoties
bespoeld ? Of leef ik in een afgesloten wat beschutte baai waar
ik uit de wind en in de zon geniet van een veredelde vorm van
menselijk bestaan ?”
Hij herleest de zinnen. “Mijn formulering is in ieder geval
barokker dan vroeger.... maar is dat beter ? “
Hij zucht en vraagt zich af: “ ben ik voor de literatuur uit het
juiste hout gesneden? Ben ik te kort van vezel, te soepel van
stam en stengel, te oppervlakkig van wortel ?”
Hij weet het niet...
Meestal loopt hij over van inspiratie maar eens aan het papier
toevertrouwd verliezen zijn ideeën hun sprankel, missen ze pit
en verfletsen van kleur... Hij beseft dat hij zijn gedachten
spontaan moet laten lopen ,vloeien, stromen, opborrelen,
omhoog spuiten... En misschien niet toevertrouwen aan
papier.... misschien aan iets anders... Als hij zou weten wat.
Hij kijkt wazig over het nagenoeg lege computerscherm naar
buiten in de kale wintertuin, waar hij ondergronds en in de
zwellende knoppen het leven op de loer weet.
“Ik zal mijn gedachten in de natuur weergeven, ik vetrouw mijn
zijn aan de natuur toe. Ik maak een emoticon bestialis.”
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Hij weet niet wat het juist is maar hij weet zeker dat hij dat
moet doen. “Ik ga een tuin aanleggen met een ‘altijd zomer
serre’. Overal waar ik kom kies ik de biotopen die ik nodig heb.”
Hij sluit de tekstverwerker af, en wist genadeloos de enkele
letters die hij tot leven had gewekt. Hij wrijft in zijn handen en
surft in gedachten zijn fantasietuin bij elkaar.
“ Warmte insecten wil ik, weerschijnvlinders en koniginnepages,
metallieke kevers en floeren penseelkevers, fel gekleurde
graafwespen, libellen en vlinderhaften, steenhommels en
wolbijen.” Hij beseft dat hij daarvoor struiken, bloemperken
een vijver én stromend water nodig heeft. Maar dat is geen
hindernis, in tegendeel nu is de grote poort van ‘mogelijkst’
helemaal uit de hengels gelicht.
“Met water kunnen ook salamanders en visjes, padden en
kikkers. En wie salamander zegt denkt hagedis... en gekko en
kameleon en leguaan.” Hij schakelt de computer opnieuw aan
en typt zijn verlangens‐lijstje.
Het
wordt
langer
en
langer
en
langer.
“Kalongs zijn ook mooie zomerbeesten, die horen er ook bij. En
dan is het genoeg.” Hij overloopt de reeks. “Wie heb ik te kort
gedaan? De zeezoogdieren ! geen emoticon bestialis zonder
dolfijnen, ze doen me altijd aan zeemeerminnen denken zonder
er zo goed uit te zien.” Hij vervolledigt de lijst. “ En Ingrid het
buurmeisje hoort er ook bij.” Hij betrekt even. “Wat doe ik
met haar vriendje?” Hij verdrijft enkele promiscue gedachten
en pept zijn inleving op door aan Levinas te denken. “Ieder
diertje zijn pleziertje, haar vriendje mag er ook bij.” Tevreden
bladert hij door zijn gedachten en bezoekt de zalige plaatsen
van zijn emoticon.
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Hij zont op de zandige rivieroever, en steekt iets later zijn
moedige tenen in het koelheldere water. Hij stapt over de
bobbels van witte keien tot het begin van het wierwoud dat de
diepe bedding verhult waar de zeemeerminnen slapen tot de zon
op zijn hoogst staat. Daar wacht hij even, want het water staat
al tot boven zijn knieën. Een forel schiet weg, en verderop
duikt een ijsvogel van op een overhangende tak naar een
nietsvermoedende voorn. Hoog in de lucht cirkelt een buizerd
op de trillende thermiek boven de heide.
“ Hoe pak ik dit in hemelsnaam aan ?” Zijn denken wordt taai
en traag en in zijn brein lijkt het project onhaalbaar.
Na het avondeten stapt hij buiten. Dat doet hij altijd, hij gaat
tot helemaal achteraan in de tuin waar de bomen en struiken
het straatlicht verhullen en hij ongestoord naar de lucht kan
kijken. De maan zakt als een scherpe sikkel tussen de bottende
bomen en wordt haast overstraald door Venus die ietsje hoger
aan de hemel de zon uitgeleidt.
“Een reuzenstolp, die heb ik nodig, een gigantische stolp om
over mijn emoticon te zetten.”
Hij gaat terug naar binnen waar de gedachte aan de reuze stolp
hem niet loslaat. Gelukkig ziet hij het licht, en beseft dat
“zijn” literatuur de natuur moet overstijgen, overstolpen als het
ware.
Hij leest esoterische boeken, oefent bezinningsspreuken,
praktiseert transcendente meditatie, leest het Tibetaanse
dodenboek, schildert mandala’s, bestudeert Ouspensky en legt
de Tarot.
Langzaam vergeet hij zijn emoticon bestialis... want hij groeit
en groeit en bereikt zijn vervulling.
Het schrijven gaat
moeiteloos, de zinnen vloeien uit zijn innerlijke, hij weet zich
geleid
door
zijn
diepere
zelf.

verzamelsel

Ondertussen liggen de zeemeerminnen eenzaam op verre
stranden te verkommeren, en hebben de libellen voor hem hun
glans verloren. Eenzame kalongs smikkelen overrijp exotisch
fruit. Het doet hem niets, want hij weet, in zijn diepste ik, dat
hij eindelijk van de boeien van onwetendheid bevrijd is, en dat
zijn vervulling en voleinding van hierboven zijn gekomen, en
niet door een “laag bij de grondse” verzameling van zomerse
dieren en toestanden. Want er is zoveel meer. De geest waart
rond in de gehele schepping, en heeft zijn toppunt bereikt in de
mens in iedere mens die zich ontvankelijk openstelt.
Ook de literaire creatie heeft in hem zijn hoogste vervulling
bereikt want hij schrijft en schrijft. Hij schrijft alles van zich af
en overal in. Hij schrijft hoop in de zielen van zielige mensen
die hogerop en verder en meer vervulling en heling behoeven,
en bij hem vinden. Hij loopt over van troostvolle poëzie en
stichtende teksten. Zijn inzichten en verklaringen werpen een
nieuw verhelderend en hoopvol licht op oude religieuze schriften
en esoterische verzen.
En zo groeit hij, door geestelijke oefening en beter en meer en
voller schrijven. En hij wordt opgemerkt en krijgt volgelingen.
Volgelingen die hem aanprijzen en nieuwe volgelingen
meebrengen, gelijkgezinden die hem aanbidden en geloven.
Volgelingen die zijn boeken kopen, volgelingen die een foto
willen om ’s avonds voor te kunnen mediteren. En hij heeft
succes en beseft het, en smeedt het ijzer als het heet is.
Hij laat matjes, versierd met zijn mandala motieven,
vervaardigen . Hij laat gesigneerde portretten afdrukken, als
poster of ingelijst. Op olielampjes prijkt zijn wijze lach,
wierookstokjes zijn verpakt in zakjes met zijn wijze woorden.
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Zijn volgelingen worden talrijk en trouw zo trouw dat hij alleen
van hen af raakt als hij achter in het domein in een stil hoekje
van zijn privé biologische tuin kan verdwijnen. Ver achter zijn
paviljoen waar hij zich moet terug trekken om op te laden, en
om zich door zijn vrouwen te laten verzorgen. Wat ook zijn
verplichtingen met zich meebrengt, en waar hij soms zelfs
genoeg van krijgt, want het is toch altijd hetzelfde. “Och kom
en vervul mij met uw inspiratie Heer, ik geef me helemaal aan U
Meester, alleen en geheel aan U.”
En als hij ze allemaal genoeg vervuld heeft, trekt hij zich terug
in dat geheime beschutte hoekje in de tuin. Waar alleen de
oude tuinman mag komen die zich van al die toverdinges niets
aantrekt, maar hartsgrondig graag en goed tuiniert.
In dat hoekje, onder de blauwe hemelkoepel toont de tuinman
hem een bijzondere vlinder of kever, of het nestgaatje van een
overijverige hommel. Daar leert hij hoe de sluipwesp door het
hout een eitje legt in een diep ingeknaagde larve. En ziet hij
een muis nootjes uit zijn winterschuilplaats oogsten.
En dan denkt hij: “Als ik nu eens een emoticon bestialis zou
bouwen. ”.
Eventjes denkt hij dat.
En dan denkt hij.....
“Tja...”

6 maart 2008

verzamelsel

Blz. 73/137

verzamelsel

verzamelsel

Blz. 74/137

verzamelsel

DI C H T SE L
YOLANDE
Yolande opent haar dijen
Lekker zegt ze
lekker dat vrijen
Yolande opent haar dijen
Voor iedere mooie man
Ach zegt ze
Ach
Wat kan het lijen
Dat iedereen daar niet tegen kan
Die dijen
Zijn de mijne
En vrijen dat ik kan

1994
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GEDENK MIJ (N) GESCHENK.
Het geschenk dat ik bedenk
moet oorspronkelijk zijn
tegelijk zinnebeeldig en konkreet
zindelijk en proper
liefst zou het schoon moeten afgeven
met een strikje
een geluidje maken als je het overhandigt
zo'n geluidje dat alles is
schuchter, of beter
nieuwsgierigmakend
maar ook ….zeker
geheimzinnig en opgewekt
een mantrasymfonie synthese…
maar vooral eenvoudig
ik hou van simpel, direct
zonder de nuance en het persoonlijke te vergeten
ja er moet iets van mezelf in steken
ik zie het al
het moet me representeren
dus niet te klein of onopvallend
het mag eigenlijk wel prachtig zijn
erg prachtig zelfs zodat….
ja
zodat ze het herkennen
als iets
typisch
……….van mij

DANSE MACABRE

Danse macabre
avec Dieu, parbleu
en waarom niet
ik dans met een vriend
die men weliswaar niet ziet
die niet alleen
is die is
maar ook vraagbaak en bevrager
uitnodiger
en
tot deze delicate dans
op de rand van de afgrond
op het koord van de tijd
in de strijd tussen nu en later
het ik , en het alter

uitdager

je danse donc je suis
enfin
avec qui ?

1999

1997
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DE LAATSTE COL

Ik begin nu eenmaal
aan de laatste klim
de laatste col
voor ik, uitgeblust
afzak naar het laatste dal
het dal
het groene dal
dat zich langzaam verliest in steppe
in zand
in woestijn
waar ik verdroog
om niets meer te zijn
niets meer dan mijn amechtig lijf
en mijn kop denkt alleen
aan het lamlendig lijf
dat niet meer wil
en kan
en stil
dan
mij laat sterven
helemaal
fraai !!!
2002
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DE LAATSTE COL (2)

Of is het beter
af te zakken naar de zee
opgeslokt te worden door het tij
door een warme zee
een zee van helder blauw
op wit caraibisch zand
waar ik dan op de bodem strand
mijn laatste lucht uitnies
en opgenomen
in de moederschoot
dood
achterblijf

Dan geincorporeerd
in het aktieve leven
verder leven
onhoorbaar in de zee
op voetjes over de bodem
op nappen over de rots
op vinnen in de vrij‐te
is dat de boodschap Gods ?
2002

bedwelmde vissen
plukken aan mijn wuivend haar
een baracuda neemt mijn hand
en sleept mij in een dolle dans
naar het rif
waar ik wordt opgepeuzeld
door duizende monden,
scharen en kaken
in het lauwe water
terugga van waar ik kwam
de oneindige diaspora
van mijn minuskule deeltjes
die vrij rondzweven, al is het maar even
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GERECHT VOOR ANTROPOFAGEN
Neem een flinke pot
vul die met water en loog
en draai dan vlot
de vlam zo hoog
dat het stoomt lijk zot
verminder dan de grote vlam
en ga op zoek
naar proviand
die vind je wel
want in het land
is er overvloed
dat in aller belang
de pot in moet
leg vooreerst in je tuin
een grote klem
en buurmans hond
die altijd keft
staat dan verstomt
als hij omhelsd wordt
vanuit de grond
eet hem niet rauw
ga naar het vuur
vil hem daar gauw
en stoof hem een uur
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maar wat smaakt het best
bij stomme hond ?
een slecht orkest
de politiebond
nee daarvoor is de pot te klein
het zal dus best
de buurman zijn
een echte pest
die vol venijn
heel manifest
jouw kruis wil zijn
lok dus die lastige gebuur
als je hem hebt
zet aan ’t groot vuur
kieper hem in de grootste pot
neem dan wat look
snipper ajuin en wat chalot
en breng hem fluitend aan de kook
doorprik zijn vlees
en is ‘t goed mals
wel dan klaar is kees

laat hem een nachtje trekken
giet hem dan af
laat hem uitlekken
ontdoe hem van zijn dikke vel
ontbeen hem en decapiteer
leg hem op zijn buik
en drapeer
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hem op een schotel
flambeer zijn pruik
een appel in de mond geperst
is buurmanskop
hoofdschotel en dessert
garnier nu deze niemendal
met goed verdorde passiebloem
en overgiet het al
met valse roem
en wordt je graag nog dikker
zorg dat er iets wordt bijgelegd
zoals een vers gepofte kikker
met malse dril een feestgerecht

deze meteoroloog
zullen wij garnieren
met zeezand
en drabbige wieren
en grolt uw maag
ga dan vlug op jacht
want de beste is hij
die het laatste lacht

22 december 2004

wie dan nog rammelt van de trek
zoekt best pervers een andere klant
bijvoorbeeld in het schoolse rek
staan lekkere docenten
een opgelegde surveillant
een blik vol assistenten
gerookte leraressenachterhand
of pastei van gebuisde studenten
maar voor onze volgende keer
staat op menu
een jonge heer
een slecht voorspeller van het weer
die bereid wordt als puree
omdat hij weer eens loog
over het weer aan zee
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DAG GEDICHTENDAG
Mooi ingebonden
bevrijen de gedichten
van de gedichtendag
elkaar.

Behalve het eerste
en het laatste
die hebben ieder maar
één dichterlijke buur

Het eerste gedicht is een hij
een machtig vers
het laatste gedicht een zij
verleidelijk en pervers

Hij zou graag
tot slot
gewóón
zo zegt hij toch
bij haar willen zijn
om te zeggen
dag
Dag laatste gedicht
van de gedichtendag
ik heb je gedachten gelezen
doe nu je boekje open
als dat mag
op deze machtige
gedichtendag

19 januari 2005

Hij houdt van haar
hij wil ongebonden
heel even maar
uit de band springen

Zij wacht
wellustig
tot hij komt
ze zal zijn voorwoord lezen
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VERLANGEN
Een vogel fluit schuchter wat verlangen
de ijle klanken zijn verwaaid
de tintel blijft hangen...
Vermetel groen priemt door het dor
naar het dunne licht
fijnwitte wortels strekken zich
betasten grond en boren
zich dieper en horen
aarzelend zwellen van bomen.
In deze spreidstand
over de seizoenen groeit
een taai boos verlangen tegen winter
riviermist droomt over meer
dieper en zwoeler water
in het keren van het weer
komt zomergoesting nader.
Vruchtbaarheidsverlangen zaait
gaapt gretig
versmelt altijd in voort...bestaan
en ‐planten ongehoord.
Leven onhoudbaar onderweg
op komst
in de zon herleeft de lust
onsteekt de warme hunker.
Een laatste flard “Todessehnsucht”
wordt op een akker ingeploegd
26 januari 2005
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DE QUEESTE
Toen hij zat was van geluk
hemelsprak de allesheerser
span je paard, spoor naar ellende
verdrijf het kwaad met al je kracht,
spaar vuur noch zwaard
DIT IS JE OPDRACHT !
Hij kuste zijn dierbaren, nam proviand en kleding
verstarde van gezicht,
en stak het kille zwaard met stalen hand in de schede.
Hij vertrok, het hoofd geheven.
Eens uit zijn land, spreidt de vlakte zich open,
spant de hemel breed.
Hij ademt ruimte.
Maar wat is het dat hem drijft? en verder jaagt op zijn queeste?
Snel worden zijn hoop en proviand dunner,
het land kouder. Het blijft leeg.
Zijn rust heeft hem verlaten, de dwingende stem
blijft hem bepraten.
Hij ontmoet mens noch dier, geluk noch ellende.
Toch rijdt hij verder sprekend tot zichzelf,
tot hij zichzelf niet meer kent
niet meer weet, waarheen, waarom hij onderweg is,
geliefden heeft verlaten om in zichzelf te praten?
Plots verraadt een verre kringel rook aanwezigheid.
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Hij stoot zijn paard
dat bruusk uit lome tjok ontwaakt, wild wegschiet, hem
ontzadelt en hem ter plekke achterlaat.
De grond is dras,
schrale struiken trekken ijle schaduwstrepen in mager licht.
Zijn harnas benauwt.
Op maliënsokken volgt hij het spoor van zijn beladen paard.
Het spoor verdwijnt, de rook verwordt tot nevel, tot mist
verdikt zich tot een dichte brij.
Hij voelt zich belaagd, waakt heel de nacht
en vindt ’s morgens zichzelf het zwaard in de hand
in zweet, angst en ellende.
De stem is niet meer, maar in het vroege licht
schittert het spoor ,tot ver, en verder.
Hij vat moed en vervolgt maar ziet met honger, dorst en bang,
de zwarte avond komen.
Zeven dagen houdt hij vol
en vindt tenslotte
te midden biezen en mager gras
resten proviand
een deken
lompen van zijn kleren.
zijn paard de knoken breed verspreid.
Hij steekt zijn zwaard omhoog
vervloekt de kosmos tot verdoemenis
vindt in zijn razernij de tondeldoos.
Ontsteekt het schaarse hout
gooit alles op het zielig vuur
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een deken de knoken,
zelfs zijn kleren
alles vat vlam.
Naakt staat hij
bij het laaiend vuur
en roept:
“Te vuur en te zwaard
zal ik het kwaad
en de ellende verdelgen!”
Hij springt in het vuur
doorboort zijn hart
verbrandt
en blijft nog dagen smeulen.....
Aan de horizon
geeft een geroepene zijn moede paard de sporen.
De krinkel rook geeft hoop
want die gaat nooit verloren !
27 april 2005
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LENTELETSELS
Licht
ligt
licht
over een schuchter landschap
dat wacht

dan kom jij
licht in lente
lente in licht
je komt
tinteldicht

gewillig
ben ik gezwicht
voor jou
blij
vol letsels
van je lichte‐lentels
vederlicht
in lente licht

11 mei 2005
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KLEIDICHTEN
19 oktober 2005

Bemeesteren

Onbeholpen en onaf
staat het paf
op kromme benen
de kop kantelt eraf
en de omgekeerde kuif
wuift
hij ontkijkt de wereld
Het is helaas
de vormeloze blubber
die het wint
Oefen méér
steek je handen uit de mouwen
en in de klei
boetseer mooie vrouwen
of capituleer

verzamelsel
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Beeldig
Vormeloos massief
ligt de klomp klei
taai voor mij
Onhandig
gedachteloos kneden mijn handen
weerbarstig spul
dat langzaam verandert
in een gedachteloze man.
Hij wuift onhandig
naar een denkbeeldig wat gelig lief
Hij licht zijn schedeldak
en zegt:
laat me wat ideeën delen
met jou
als ik hét mag mevrouw.
Ook al ben ik van klei
ik ben een kei
in passie.
Knapperig oker geheel de uwe
een beetje onbeholpen
want mijn hoofd zit vol ruwe
wat wellustige gedachten
die je denkbeeldig betasten
want jij kleurt prachtig
bij mijn oker
en er is meer
je bent me te machtig!

verzamelsel

Kleibeeldig
Hij wuift
klapt zijn schedeldak uitnodigend open
en in die beweging
wuift zijn kuif
uitbundig carnaval
“Zet je kop af en feest !
Laat de dwingende geest
ontsnappen!”
Op zijn belabberde benen
kan hij met moeite stappen
Wat zattekes zwijmelen
en onnozel naar de wijven
kijken en wuiven
feessstelijk fuiven.
Bier klotst binnen
de vermoeide lever
die begeeft
het kleurt hem oker
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Mind over matter
De betekenaar
kneedt betekenis
in modder.
Hij wroet blij
een boodschap uit klei
en bakt die brij
oker
Bros en star op kromme benen
staat het betekende
wuifwenkt
en zwenkt
verrassend zijn schedel open
De betekenaar
staat zwierig recht
maakt een buiging
en zegt:
“Ik zal u duiden.
Voila
c’est moi.
En kijk
Intel inside
2,3 Giga,
voor de rest
gaga.
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Wo(o)rd‐kunst

Flets oker
de kop eraf
op waggelbenen
achteloos weggewuifd
vreselijk
kus nu mijn kunst
nooit heeft iemand meer geleden
dan ik voor dit papier
blijf blubber
modder niet aan
kneedt verbeelding
en laat het klei
massief pasta!
BASTA
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GRENS
Voor hem lag
de laatste grens
hoe ver nog hoe hard ?
hij wist het niet
zat de dood op zijn hielen?
had hij nog tijd?
Heel veel
wilde hij nog doen
ook nog vergeven
van zojuist
of van toen
hij wilde niet over de tijdsrand
niet in het ravijn
of onder de grond
niet oplossen in deeltjes
die als een schrik‐klad spreeuwen
elders onbekende vluchten vormen
hij werd stil
zag
niet meer te kunnen verwarmen
wat hij had verkild
de greppels te dempen
die hij zelf had gewild

een uitzichtloze winternacht
in zijn rug
stuwde de tijd
hij was moe
en berustte
gedaan was de strijd
toch bleef het besef
dat hij een stuk is
van de weg
onderweg
naar het vreemde volgende
gelukkig
rukt achter hem
de jeugd vrolijk op
naar de diepe ravijn
van hun einde
Toch wel fijn

26 oktober 2005

hij wist
mijn tijd stolt en stilt

verzamelsel
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LEVENSKUNDE
Bijna
heeft de geleerde
het leven haar mysterie ontfutseld
Hij is traag, grijs en gerafeld
méér belezen en begeesterd dan ooit
Verbetener morrelt hij
aan het slot op de laatste deur
dieper graaft hij naar het sluitstuk
intenser droomt hij
de ontknoping
Hem ontgaat kort gekletter
een zeis tegen de gevel
dan doodse stilte
een zwarte mantel kilte
Vogels schrikken
schieten laag weg
alleen kraaien en raven
herschikken trots hun pluimen
stappen katafalkwaardig
voor zijn deur
In kolven en bokalen
is de code ontrafeld
in zijn pipet
de enig magische druppel
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Geklop op zijn deur
hoort hij niet
gebonk ontgaat hem
de splinterende deur
doet hem fronsen
verstoord kijkt hij op, prevelt
laat mij gerust
ik ben er haast
Precies
zegt de dood
uw tijd is gekomen
De geleerde
kijkt over zijn bril
Geduld beste dood
ik ben bijna klaar
Plots ziet de dood
hoe met vertrokken gezicht
de geleerde
het pipet in de mond
op hem richt.
De dood stilt de tijd
de druppel stolt
halfweg het pipet
Beste geleerde
raspt de dood tijdloos traag
wil je mij doden
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met wat je vond.
Ja ,hijgt de geleerde
gedaan met de dood
voortaan nooit meer sterven
verrotten,vergaan
Oooh zegt de dood
ik maak slechts plaats
ik wied.
Vermenigvuldigen doe IK niet.
De dood doet een uitval
de geleerde
verschrikt,en sterft
door één druppel
gewoon weg gestikt
De dood schikt zijn mantel
en wacht nog even
voila zegt hij
ook die heeft zijn plaats vrijgegeven
9 november 2005
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DE ROEP
In warm schootwater
klinkt de roep het eerst
duwt, en jaagt je verder
naar lucht.
Proesten
met gerokken schedel vliezen breken
Ontvlucht!
Je kent kou,hard licht
snijgeluid
een warme moeder
thuisweeë nestgeur
je groeit
ontluikt
heuvelanderkanten lokken
over de weg regenboogt
weg van hier
vreemde voze vertovering

groent een vallei verlangen.
Bergketen na keten
bekén je de roep
wat is wie ik ben
sleet tenslotte
ontkoort de roep....
de dag roest in trage patronen
Bij overleven van het eerste beven
wordt de roep aanroepen
klaaglijk besmeekt
de roep vlucht zwijgend weg
de schoot van de kosmos
is leeg
is kou
komt gauw......

16 november 2005

Feest,
feest
Routine verschraalt, ontglanst charme
de verveling teistert mat de herhalende dag
En de nacht
baart een haakse roep die smeulend leegte eet
groeit tot laaiend de roep gewoonte verslindt
Over de zichtlijn
achter de top

verzamelsel
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WATERDICHTEN
december 2005

Water
Waswater
is en blijft water
dooi water is wordwater uit ijs
ijskoud
zee water is
een zee van water
met wat zout
water overleeft de waterval
wij vallen voor water
waterzwemmen
drinken water
waterwassen
ons
en water blijft water
maakt ons proper
zuiver en schoon
water is een droom

Waterschepping
Wat was water
voor water water was
ijs ? of damp ?
of vrij
los zuur‐ en waterstof ?

Wat is water?
helder water koud kelderwater
warm water
lessend water
vloeiend water
stuwend water
hemelwater

Geniet van water
gebruik het water
verwerk het water
in soepen, bieren
azijnen en likeuren
was, spartel en baad
laat water over akkers stromen
en zorg voor water

Maak waterzakken en callebassen
flessen en blikjes
kanalen, dijken endakgoten
regenputten en zwembaden

verzamelsel
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in buien en vlagen
Geef water spuit
of laat het plat
water blijft water
lekker...
nat

Water
Zon
verdampt de waterzee
tot wolken.
Wolken reizen
zeilen als pluizen
als donderkoppen
rond woestijnen
naar het groene land
tegen de heuvels of bergen.
Wolken rusten
als mist
langs kusten
dekken dalen toe
Wolken
verwateren
druppelen miezerig
of regenen
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Water zoekt dan zijn weg
maakt geulen
graaft ravijnen
springt klaterend
over richels
danst over cascades
stuwt rivieren en stromen
onhoudbaar naar zee
Is het water weg
en de zon hoog
herinnert de lucht zich water
in een regenboog

Waterstoei
Nat
zoent een druppel
de grond
een keverin
likt aan de druppel
de kever zoent de keverin
hij heeft wel zin
en bedrijft met haar
een waterliefde
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“Lekker weertje hé”
zegt hij
ondertussen
“ja” ze wast wat pootjes
in de druppel
en kijkt onrustig rond
waar zal ze al haar eitjes leggen
“Ben je al klaar”
vraagt ze achterom
over haar dekschilden
“Nee” nog eventjes zegt hij zuchtend
“De laatste loodjes weer het zwaarst ?”
vraagt ze
“Ja” zegt hij
en likkebaardt
“Laat me ook wat van die druppel
want ik heb dorst...
van ons gehuppel”

Water

Water omhelst
de aarde
stuurt waterdragende wolken
om eilanden en continenten
te begieten
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De moederzee
wiegt leven
dat groeit
en woekert
het water verlaat
land beplant
op poten kusten en binnenlanden verovert
vervluchtigt
in bezwemmers van lucht
vlinders en vogels
Ook op het land
doet water
leven
leven

Zeemeermin

Soms verlang ik naar water
omhullend warm beschuttend water
ik denk me kieuwen, vinnen
zwem van de kust
en duik
verlies me in de blauwte
daal met de zeebodem
naar het zweefduister
en fluister
tot de zeemeermin
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bemin
min noch meer
plots mis ik lucht
zwem naar boven
zie haar in het diepe water
en zucht
meer minnen
is voor later

Zeemeermin

Zee

De zee ebt
en de zee vloedt
bij eb
is ze verlegen
dan schept ze moed
en komt tot tegen
het duin
en bloost
blijft verlegen
in wat schuim

Waarom minnen zeemeerminnen
de zee meer
dan zij ons beminnen ??
’t is simpel
het is onze andere aard
we missen schubben
en hebben geen staart

verzamelsel
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Zee meer, zee min

Het getij
van de zee
is stipt en trouw
want
het getij
van de zee
wordt geregeld
door een vrouw

En later
voor eb
gebiedt ze de zéé
min
dan daalt het water
De cheffin
van eb en vloed
is dus
een zeemeermin

Ze zwemt
in de zee
te midden erin
en beveelt
met gezag
als een bazin

Voor vloed
gebiedt ze de zee
méér
wat die ook doet

verzamelsel
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DE TOVENAAR
Tovenaar Chernomor ellendigt,baalt holle dagen
mort leeg door zijn kasteel
In zijn kelder
diep onder het kasteel
gloeit in zijn kristallen bol
Ludmilla !
“Uil ! vleemuis vampier
help mijn dagen vullen
mijn nachten verlusten
mijn oude lenden smachten
naar liefdesnachten”
“Mijn staf, muts en baard
sta me bij”
hijgt hij.
Op naar Kiev!
Lustdronken klimt hij op zijn paard

En hop
dwars over het zadel
weg in gallop
In zijn kasteel
wacht de tuin
lonkt het verblijf
Alles krijg je
hijgt hij
alles
Russlan!
haar schreeuw klimt over de muur
rent over de vlakte
besterft aan de voet
van de stadsomwalling
Chernomor
lacht
en wacht
nog even.

9 januari 2006
In Kiev
beschaduwt Uil de burcht
Laddert Staf tot een raam en Chernomor glipt binnen.
De vleermuis vindt de bruid.
Chernomor geilt sluipt nader en begluurt zijn buit.
“Ludmilla !”
Hij overmeestert, bekijkt haar en twijfelt.
Hij schrikt van ver geluid en stopt haar in de verzwindzak.

verzamelsel
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DE TRAAN
Drie koningen
drie volwassen koningen
zingen
zingen donkere dagen vol
vol geluk
zoet zuur geluk
oud‐eenzamen
in kille zaaltjes zieligheid.

Drie koningen
drie altruïstische koningen
nobel, edel, moedig
zingen
zingen zichzelf
barmhartig warm

De oudjes
en ouden gluren
wantrouwig
wantrouwige grimassen
herkennen verleden
en lachen
lachen een traan

Dementen
de meeste dementen
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blijven
blijven star gevangen
onbewogen
behalve Jef
want Jef
pinkt
na zeven jaar
zijn eerste traan
wég

Jef’s traan
wordt opgedopt
zorgvuldig opgedopt
“Zeg Clara
hebt ge ‘t gezien
Jef heeft geweend
na zeven jaar
geweend
van contentement
misschien”.

“Goddoeme”
denkt Jef
“moeten ze voor ’n mens
in zijn ellende
in zijn afgang
nog onnozel stomme liedjes zingen
ik zou liever achter de wijven zitten
in plaats van op een rolstoel
maar ik kan niet meer
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ge zoudt van minder blijten”
“En Maria die stomme trut
denkt da ik ween van contentement”.
“Clara” zei ze
“Clara hebt ge ‘t gezien
Jef heeft geweend
na zeven jaar
geweend
van contentement
misschien”

“voila
dat was goe
nu zullen we eens uit gaan.”
“Zeg heb je die traan gezien
die lach
allée
geweldig toch
we doen het nog.”

10 januari 2006

“Niets van
ik zal het zelf wel weten
het was van compassie gedomme
compassie met mezelf
zie me hier in die stoel
zie mij hier hangen
al triestig genoeg
en dan komen ze nog
met die onnozele gezangen”.
Drie koningen
drie welwillende koningen
laven zich
laven zich aan hun weldadigheid
aan iedere lach
aan iedere traan
en als ze weggaan
samen weggaan
hebben ze het goe gedaan
“Voila” zeggen ze

verzamelsel
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MOEDERDICHTEN

krijgt alles vorm
en het paradijs
heet mama

8 maart 2006

Moeder
Toen de oogjes opengingen
zag het
ver
achter de warme heuvels
liefdevol wenken
het leefde
van het land van melk en honing
Later hoorde het
vanuit dat ver land
geluid
tatatata
mijn boeleken
Zijn eerste verdriet
was ver zijn
ver van dat warme land
en alleen
helemaal alleen
te wenen
tot de slaap
Langzaam
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mama voor
mama na
soms ook
papa
ook wel leuk
maar niet zo warm
als mama

Moedersoorten

Er zijn soorten
en er zijn maten
van moeders
hou ze in de gaten
Jonge moeders zijn de mooiste
mollige moeders zijn het warmste
en zonder moeder ben je de armste
moeders zorgen
en moeders troosten
moeders vertederen
en moeders bekoren
anders zouden ze niet tot de moeders behoren
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Moeders liefste
Moederkost
De moeder houdt het kind boven de afgrond
om het daarna warm aan het hart te kunnen drukken
waarom valt er soms eentje door het raam?
Och ...
Er kwam net een mooie kerel aan

Waarom moeder?

Moeder waarom leven wij
vroeg de droeve filosoof
om de moeders gelukkig te maken
antwoordde zijn moeder

In de lente
verschijnen ze in grote getale
de jonge moedertjes
met een kinderwagentje
met een buggy
of met kroost op het fietsstoeltje
of op een aanhang fiets
moeders in alle staten van moeder zijn
de kinderen ondergaan het
de andere moeders verstaan het
en va
die denkt na
kinderen kopen kost geld
zeker als je er de kosten aan de moeder bijtelt

maar je zegt dat je zoveel hebt afgezien voor ons
“Ja” zei de moeder daar houden we zo van.
En daarom houden we zo van jullie
Moeder waarom leven WIJ
vroeg de filosoof opnieuw

verzamelsel
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Dag moeder
Op moederdag
zei hij tegen zijn moeder
Dag
ik hou het voor bekeken
ik wil op eigen benen staan
ik wil mijn eigen wegen gaan
wie houdt me daarvan tegen
Och niemand
zei moeder
niemand mijn schat
ook ik heb ooit die tijd gehad

Moederdag
Zeg nooit tegen een B.O.M. moeder
wie heeft je getorpedeerd
zeg wel
wie heeft je gebombardeerd
zeg nooit tegen je schoonmoeder
waarom moet ik schoonmoeder zeggen
ze gewoon
schoon
mama

Maar op een keer
kom je iemand tegen
wah zeg je dan
amaai gene zever
en voor je het weet
heb je er gelegen
dan wil je zorgen
voor elkaar
en dan vindt je
alleen met twee is ook geen leven
we zullen er eens een lap op geven
en voor je het weet
ben je niet meer getweeët
zo was het vroeger

verzamelsel
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LENTEKRIEBELS
’t Is lente
een vreemde lente
een lente die iets wil, die stuwt
die naar iets anders, iets spannends duwt
Het lentelicht brengt inzicht
in wat hij wil:
een relatie
een lentelijk kortstondige relatie
met een jonge culturele abdis
of met een milde, of wilde boerenmeid
in het hooi
niet in de regen of in de drop
neen in het hooi
en hop

het gonst van bronst
vooruit zingen de vogels
vooruit lacht de vos
erop los
Hij twijfelt en draalt
hij voelt zich niet goe
hij is helaas
voorjaarsmoe

15 maart 2006

Vreemd die lente
want nooit te voor
heeft hij zaad in een andere voor
gestrooid
zijn kaars op een vreemd altaar
onstoken
op een vreemde akker
gezaaid

Maar lente is lente
en maakt alles groen
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ZIJDEDICHTEN
juni 2006

Fragiel
Schuchter roos
warmblootbroos
wacht ze tactiel
op
de juiste
vingertop
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Warmlooi
Indianen
zoeken je vacht
ik hou je vel
en knuffel
de warme zijde
van mijn buffel
jij maakt mijn nacht
veelzijdig zacht
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Zonnevaart
In hun ranke cocon
popelen kokerjuffers
ze ontwachten
de zon

na hun zonnevaart
blijven
de slanke relicten
vol‐ledig
zijde‐lings

verzamelsel

Blz. 107/137

verzamelsel

Vleugellam
Een vleugelgedachte
ontvloeit gedachteloos de kern
groeit
strekt
spreidt zich
verspreidt zich
fijn
dun geaderd
nadert
de uiterste
vervezeling
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Rupsenleder
Een zware mantel
rijp donker
moerbeirood
gelaagd
belaagd
rupsenleder
een jas voor Rothko
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VERZET

RECURSIEF

Pleeg je verzet als je een eeuwige klager belachelijk maakt ?
of als je naar de Turkse kapper gaat ?
Pleeg je verzet als je drie kinderen in de wereld zet ?
of je niets van je biologische klok aantrekt ?
Pleeg je verzet als je vooroordelen bestrijdt ?
of op het linkse vak juist 120 rijdt ?
Pleeg je verzet als je opstaat voor een gesluierde zwangere
vrouw?
of als je geniet van een beetje ontrouw ?
Pleeg je verzet als je pleit voor algemeen respect
of als je steeds je plan trekt
Pleeg je verzet als je eruit ziet als Ché
of als je niet kijkt in haar prachtig décolté ?
Pleeg je verzet als je jezelf vermoord?
of is dat verzet ongehoord

De mens denkt
de mens denkt over de mens
de mens overdenkt de mens
en soms zichzelf.

18 september 2006

de mens worstelt
met zijn wortels
ingebeelde wortels

De wortel bestudeert
de wortel
de wortels van de wortel
de ingebedde wortels
is de mens geworteld
in ingebedde wortels
de mens is in bed geworteld
in bed geworsteld
beworteld ...
en verder niets

worst zal het hem wezen
zijn wezen
31 oktober 2006
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DICHT
Schittering kwelt de dauw
ik wolk haar gezicht
en dans haar wang
waarom bijt haar roze god
kwelling in mijn nek?
ze kreunt broos
wordt vloer
en ik versier voorzichtig haar zoenstukje
laat mij uw prooi zijn
smacht Venus
ring mijn oorlel
wek
zwakke glimp van roes
tederig kietelt ze mijn pluchen borst
in haar trouw huidgeluk sluimert
mijn gloedheilige verrukking
18 december 2006

OLIFANTEN
Ze zijn er allemaal
die nog te been zijn
ze herkennen nog iedereen
die ze nog kennen
ze spreken traag
krakend luid vertellen
wat de ander nog weet
pauzes verwarren gedachten
hersenen rusten
rangorde blijft
het bestaan zelf telt
wie hen vele jaren voorspelt
wordt niet geloofd
Het is plezant
oude olifanten
zien wachten
moeizaam brengen de seizoenen
de kudde terug
graast even
groet minzaam
vertrekt soepel
tussen knoken
herkennen ze
steeds meer vrienden
19 januari 2007
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SUKKELKIND
Zo werd ze sukkelkind:
De moeder schoot haar zuster dood
en miste ook de vader niet
die heette Piet
zijn weesgegroet hing in de weg
de aangeschoten eenhoorn Piet
kantelt schuin
lust het stuifzand niet
zijn raderwerk
wordt bijzaak
onder een zerk

Zij wordt voetmens
verzomert woestijnen vol koesternood
en zoekt
zoekt in iedere verkaveling
het eierdopje

Ze is nu matrasmeisje
doorprikbaar
rugzakt of zo
een hoge boem in aerosol
kleren omhoog
want k schiet.
Ze offert Abraham
gekuste voeten
haar naaktstrand
of strompelgoot
Een poedersuiker mus
tjielpt
allah
allah
is dood.
5 februari 2007

Hét ei
of het dopje
offert zich op
een zelfmoordpiloot
dood
dooier
doodst

verzamelsel
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HET INSPIRATIECEREMONIËEL
Als hij naar inspiratie zoekt,
niets vindt en de goden uit de hemel vloekt,
dan vast hij even,
strooit asse of mest op het hoofd... om het even.
Dat is het moment dat hij de geesten aanroept.
Ook muzen, trollen, feeën, en duvels en wat later
de heksen, bij gelegenheid ook een sater.
Hij stoot vlug
de moraalridders een dolk in de rug.
Geeft de clichés een schop in hun gat
en veegt gemeenplaatsen vlot onder de mat.
Hij brandt een wierookkaars,
bij voorkeur in de aars
van een gecastreerde kater,
het kan ook op z’n kruin.
Hij schiet een gifpijl naar de maan
en dooft in diep troebel water
de inmiddels fel brandende kater.
Hij verzinkt in zichzelf.
Verzint duivelse oorden.
Vloekt en verwenst met obscene woorden
zijn bekrompen verleden,
én het schamele heden,
dat hem belet iets nieuws te bedenken,
iets prachtigs te schrijven...Te gelegener tijd....
of nog wat later.
Gezeten op zijn bips,
verwacht hij al

verzamelsel

trances of goede trips.
Hij ademt diep,
besmeekt Belial:
“Kom mij bevliegen !
vervoeren, verkrachten...
Vang mij in uw armen,
tentakels en netten,
mijn geest behoort u toe!
Wil mijn ziel bezetten!”
Soms knettert dan donder
En ruikt hij dan zwavel,
én steekt van onder
of in zijn navel.
Dan en alleen dan
voltrekt zich het wonder
en ontsteekt de vlam
der inspiratie.
Meestal voelt
en ruikt hij niets,
en weet dat het wonder
niet is geschied.
Dan valt na de donder
de gebruikelijke regen,
regen
dat het giet

17 juli 2007
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VERPLICHT GEDICHT

Soms gloeit de geest vol sprankelgedachten.
Een andere keer moet je heel lang wachten
op een schrale emotie en wat ijle inspiratie.
Gebeurlijk blijft je blad wit en je hart leeg en hol.
Op zo’n moment ben je overvol
verlangen naar een miraculeuze gedachten bol
Een bol waarin je de stroom met de zee ziet keuvelen
of een berg het hof ziet maken aan blauwe verteheuvelen
Een bol die je de wegwijst waar je nog nooit bent geweest
naar geheimen
naar verborgen hoekjes in je geest

De moraal
De bol was maar een verhaal
en de boodschap is zeer banaal:
zuig inspiratie uit je eigen bol
wordt totaal oeverloos
geestwatervol
en lukt het niet
zoek de bevlieging
de vonkontsteking
de inblazingsbefluistering
benut je tijd
wacht niet
tot in der eeuwigheid
Amen

10 augustus 2007

Een bol van kristal
die oplicht als een ster in de nacht
terwijl jij snakkend of beter
snikkend op inspiratie wacht
een uitdijende bol het venster op het heelal
maar vooral
een bol waar je groots en ijl van wordt
een bol die cataclistisch je geest volstort
met dingen die je niet kan bedenken
met figuren die je met mystiek doordrenken
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EINDE(R)

ALLES IS ÉÉN

Er is
géén
opperwezen
alleen zijn morswoorden bezweren stervend wreemde idylles

Er is
alléén

geleerde boeken
een grootvader die zei
de wereld heeft geen hoeken
de wereld is een ei
15 september 2007

aarde
water
lichtleven
vrolijk dwalend
nu hier
is die is
peilloos diep
tastvastig

29 augustus 2007
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WIE WAT WAAR
vraag nooit:
wat is iets
dat niemand kent het niet
kent geen enkel iets

waar is ergens
waar niemand weet
niet kent geen enkel ergens
wat slechts iets waar alleen daar

angstige einzelganger macht
ontvervoerde rechtvaardigheid verkrampt
wars boosbang eigen onkosmisch ontgeluk
dat ademloos ontouderd
is
wat wie ook zij
brand !
leef erop
los

24 september 2007

wie is mens
die anderman het wie ontkent
kent nergens nooit geen enkel niemand

graaf, stel vragen,
zoek geen antwoorden
zoek zoeken
wees
voluit menswaardig tegendraads
spui lichaamswillig onslaafs denken tegen
voor vijand tijd ons vlees verteerd, beenderen afgekloven
het zelf ontmaakt
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(P)LOT
MIJ ACHTERNA
Wat is ons lot
tussen zes planken?
er is meer
geloof
het leeg paradijs achter de wenkende horizon
de dode ademt loos
zwijg het armageddon uitroeiingbeest van stal
gevoederde kadavers wachten al
cadansen lang
op het eindtijdtikken van het lot
fleurige kerstversiering ontspruit
op het dorste kruis
het hout lokt
een stoet zelfvervulde profetieën
voedert mirre maagden blote hosanas
barvoets
duurt de angst
het langst

mij achterna
gaat niets
na mij
slaapopwekkend
niets
ik fiets
in eeuwigheid
niets
ontziende enigheid
ik gaap
de leegte weg
de berm in
ik verval
al

8 oktober 2007
1 oktober 2007
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HOSANA

hos Johanna uitverkoren
in de hemel van mijn kemel
de hemel van drie honingen
de kemel van drie koningen

HOSANA
hos Johanna ondersteboven
in de hemel op een kemel
de hemel van drie honingen
de kemel van drie koningen

amoureuze overuren
muizenvolle voorraadschuren
ga Johanna
in Havanna wacht
de aller‐langste nacht
hos Johanna
nooit gedacht

heinde verre koedoe bokken
huppelen mee op zebra sokken
voor Johanna
haar savanna
waar mijn zachte bedding wacht
ohh Johanna
zon met manna

hos Johanna plompverloren
in de hemel lijk een kemel
de hemel van drie honingen
de kemel van drie koningen
ohh Suzanna !!

hos Johanna achterste voren
in de hemel met een kemel
de hemel van drie honingen
de kemel van drie koningen

10 oktober 2007

griffioenen oogsten zoenen
uit de mooiste vrouwenschoenen
lieve kinders
eten vlinders
uit het lichtste van de lucht
kom Johanna
kijk en zucht

verzamelsel
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TIJDIGS

achterrugs gebeurt het krimpen
het verlate laten
herinneringen ontkleuren
elk blad ritselt letterverleden
af
eens
geschieden is
is
verweest
het niets
nietst
het heden fietst
vrolijk
ver weg
verder

BREIN
elk hoofd is gedachten bereden
voorbedachte oergedachten
die intuïtief instinctig wachten
want
de vruchtkennis van de boom
smaakt geënt
goed op kwaad
iedere daad
geschiedt
en paart
met een gedacht
terwijl het brein
betekenis schenkt
waarvan je dat je het zelf bedenkt
van tijd tot tijd
spijt

22 oktober 2007
17 oktober 2007
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SP R O O K SE L
BABOESCHKA
een didactisch geografisch en postmodern
sprookje
Niet zo lang geleden zocht Baboeschka in de Himalaya naar een
lama; zo’n soort kleine kameel maar zonder bulten. Het was
een postmoderne scène: een heuse Baboeschka die aan een
Tibetaanse monnik vroeg of hij een lama had gezien. De monnik
keerde langzaam terug uit een diepe trance, stond waardig op,
boog drie keer en zei vervolgens :”Oem Namah Shiva” en “Ik”
boog weer drie keer en keerde terug naar zijn diepe meditatie.
Baboeschka die intelligent was en welopgevoed begreep dat
deze mantra geen antwoord bevatte. Ze begreep niet waarom
hij “Ik” gezegd had.
Ze haalde uit haar boodschappentas, je weet wel zo’n
gecrocheteerde kabas van grootmoeder een flesje wonderelixir,
goot een beetje op het offertafeltje voor het grote Shiva beeld ,
of was het van een andere god ? maakte op haar beurt drie
buigingen en verliet de tempel. De monnik Oemde in zichzelf
gekeerd verder. Buiten keek Baboeschka om zich heen. Het
werd avond en geen lama te zien, wel yaks met pels tot op de
grond. “Het moet in een ander gebergte zijn dat de lama
rondloopt” zei Baboeschka. “In deze tijden van globalisering
weet je niet meer wat waar hoort, of niet hoort.” Ze haalde uit
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haar kabas een atlas en bekeek de inhoudstafel om te zoeken
waar ze de lama kon vinden. Ze was in het midden van het
alfabet begonnen en had al vruchteloos de Kaukausus, de
Karpaten en de Karawanken bezocht. Daarna had ze de
Kilimandjaro overgeslagen, dat was eigenlijk slechts één berg
alléén. En verder teruglopend door het alfabet had ze de
Himalaya gekozen waar ze dacht geen lama gezien te hebben.
Baboeschka was een tijd geleden in een waanzinnig verhaal
terecht gekomen. In het dagelijkse leven was ze deel van de
collectie van het volkenkundig museum. Om haar buren te leren
kennen en om eens iets mee te maken ging ze ’s nachts in het
museum op pad. Zo was ze trouwens aan de fles wonderelixir
gekomen. Ze had die gekregen van een Viking tovenaar die van
haar hoorde dat er nog trollen in de kelder stonden. Hij was
onmiddellijk in de kelder met de trollen gaan verbroederen en
had haar naderhand uit contentement de fles cadeau gedaan.
Zo ging ze dus iedere nacht op stap door het museum, hielp de
collectie af en toe in de war en maakte vele “geëxposeerden”
gelukkig. Ten langen leste had ze “Kromme pijl” ontmoet een
indiaan die hoewel hij een mummie was zijn lama miste.
Baboeschka had beloofd voor een lama te zorgen als ze zou
kunnen reizen. De indiaan zei “Ga naar Toda Coca”. Toda Coca
was medicijnman, maar helaas verdroogd.
Met het toverelixir
kon ze de medicijnman enigszins tot leven brengen. Toda Coca
gaf haar een kleine houten brug waarmee je naar believen van
de ene plaats naar de ander kon gaan. “Als je de brug op een
landkaart plaatst word je vanzelf van de ene kant van de brug
naar de andere gebracht” fluisterde Toda Coca haar toe. “Let
op dat de brug goed staat ! De rode kant op de plaats waar je
bent, de groene op de plaats waar je naar toe wil.” Er was
echter nog veel meer: de landkaart moest getekend zijn met
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magische inkt. Je kon alles verplaatsen als het voornaamste
deel ervan op de brug stond of er aan raakte! Je kon het
magische NIETS papiertje gebruiken als je niet meer wist waar je
was. En je kon ook een opdracht geven door een spreuk te
zeggen die rijmde.
Baboeschka had het allemaal goed onthouden én opgeschreven.
Enfin, de medicijnman was net niet genoeg ingevocht om te
vertellen waar ze de lama kon vinden , de laatste woorden
ritselden onverstaanbaar uit zijn droge keel.
Omdat Baboeschka dacht dat ze genoeg begrepen had, en ook
omdat het toen langzaam licht werd, ging ze naar haar
standplaats in de vaste collectie van het narodnie museum in
Irkoetsk waar ze met trots de hele dag te pronk stond....terwijl
ze droomde van verre reizen.
De nachten na de ontmoeting met Toda Coca zocht ze kaarten
om over te tekenen met de magische inkt. Ze keek er naar uit
bij de volgende volle maan te vertrekken, de medicijnman had
gezegd dat de brug alleen de dagen rond volle maan werkte.
Het was zover en de dag voor volle maan vertrok ze naar de
Kaukasus, de Karpaten en Karawanken want die zijn niet zover
van elkaar. Ze vond helaas geen lama.
Daarom was ze nu in de Himalaya een gebergte ten Noorden van
India, ze hoopte het beest van de indiaan te vinden, vond het
niet, echter wel een monnik waarvan ze niet wist dat hij een
homoniem was.
Dus zocht Baboeschka in haar atlas naar een ander gebergte.
“Laat me eens de A proberen: de Alpen, de Andes, de Atlas,
Ayers Rock ...Hmm de Andes dat is Zuid Amerika en daar wonen
ook indianen.” Prompt begon ze aan een kaart om van de
Himalaja naar de Andes te gaan.
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Spoedig zette ze de brug op de kaart en stond ze floep in de
Andes. In de frisse morgen stond Baboeschka dezelfde dag op de
markt in Bolivië, en kon ze de dag die ze in de Himalaya al had
meegemaakt opnieuw beginnen. Ze zag dieren die haar met
zachte ogen toch hooghartig aankeken... Lama’s !!! Overal
lama’s!!
Ze liep rond de markt. Helemaal aan de rand zat een oud
vrouwtje ze hield een lama aan een koord, een mooi dier, rank
gebouwd, met een mooie pels en zachte ogen. Veel Indianen
kwamen kijken maar niemand kocht het dier. Baboeschka werd
nieuwsgierig en sprak het vrouwtje aan “Hoeveel kost deze lama
?” “Genoeg om een reis naar Panama te betalen” zei het
vrouwtje. “Panama ?” vroeg Baboeschka. “Ja” zei het vrouwtje
“daar woont mijn dochter, ik wil haar gaan helpen.”
“Ik zal jou helpen” zei Baboeschka “voor die lama zal ik je naar
Panama brengen.” Het vrouwtje dacht dat Baboeschka een
medicijnvrouw was, en geloofde het maar al te graag.
Bij het vrouwtje thuis werd een kaart getekend, en nadat ze
gezellig een cocablaadje gekauwd hadden zetten ze zich klaar
voor het grote manoeuvre. Baboeschka zette het bruggetje op
de kaart en zei “Brug brug brug
neem ons allemaal op je rug
en breng ons vlug
naar Maria ugh ugh ugh”
zo heette de dochter namelijk.
Het was een blij en emotioneel weerzien. Het was er zo gezellig
dat Baboeschka een dagje in Panama bleef. Ze hielpen de
dochter het huisje opknappen, want in sprookjes gaat dat heel
vlug, een kinderkamertje in orde brengen met een klein lief
hangmatje voor het indianenkindje dat zou komen.
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Ze zullen me missen in het museum dacht Baboeschka plots,
misschien raak ik mijn positie kwijt of wordt de collectie
gereorganiseerd of word ik weggerationaliseerd...oeijoejoei.
“Wanneer moet ik terug vertrekken” dacht ze. “Met een halve
wereld verschil moet ik ’s middags vertrekken om ’s nachts aan
te komen. Stel je voor dat ik overdag in het museum zou landen
!”
Na een heerlijke mais‐met‐kip‐soep, nam ze de lama bij de pels
zette de brug op de kaart, mompelde een spreuk en stond
midden in het museum !
Ze ging onmiddellijk met de lama naar Toda Coca die na de
nodige borreltjes tevreden lachte. “Dit is het begin van het
einde” zei hij geheimzinnig.
Dan ging ze de lama afleveren bij Kromme pijl. Deze danste het
hele museum bij elkaar, de trollen kwamen, de Vikingtovenaar
zette zijn dito helm op en aanriep Wodan en Freya... op een
minimum van tijd stond het hele museum op zijn kop.

briefje onder de groene kant. Ze wachtte benieuwd en
gespannen onder het directeursbureau....
Plots verscheen een paniekerige directeur in pyjama in het
kantoor, plofte hijgend op zijn stoel en riep waar is de brand ???
Onder het bureau zei Baboeschka stilletjes
“Brug brug brug
neem alles op je rug
en kom nooit meer terug.”
Het museum plofte uit elkaar,
de indiaan stormde breed lachend met zijn lama de nacht in,
de verdroogde medicijnman nam een slok elixir
betoverde de aanrukkende brandweer
met zijn magische atlas toverde hij iedereen op zijn echte
plaats. Tot slot zoende hij Baboeschka
en brugde zichzelf het Nirwana in.

15 september 2004

Baboeschka schrok, ze wilde alleen goed doen !!
Ze dacht en dacht en dacht.....
Ten langen leste tekende ze met de wonderinkt een klein
kaartje waar alleen “MUSEUM” op stond. En terwijl alle
museumstukken een dol feest vierden ging ze stilletjes naar het
kantoor van de directeur. Toda Coca zag haar vertrekken, en
knikte bemoedigend ! Ze ging het bureau binnen en deed het
brandalarm afgaan. Dan zette ze de poot van de directeursstoel
op het brugje, de rode kant op “MUSEUM” en schoof het NIETS
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DE COCON
Luna rekt zich een beetje uit. Zo wordt zij altijd wakker: éérst
zich een beetje uitrekken, dan grondig gapen, haar ogen
uitwrijven , en dan zich helemaal uitrekken. Zij steekt haar
hoofd naar buiten en kijkt naar de lucht. “Prachtig !” De zon
komt op en beschijnt de onderkant van pluizig dunne wolken.
Luna steekt haar hoofd wat verder uit de lege vlindercocon, ze
zoekt waswater. Een spinnerag voor haar neus hangt vol
minuscule druppeltjes. Ze pakt haar washandje, ritst langs de
draad en wrijft door haar gezicht.
Nu is ze echt wakker.
Luna vindt deze lege cocon geweldig. Ze is tegelijk vol rust en
verandering. Logisch voor een plaats waar een rups vervlindert.
Af en toe tast zij op haar rug en voelt tot haar teleurstelling
géén vleugels groeien. “Mis ik iets of is verpoppen alleen voor
de rupsen ?” vraagt zij zich af. Toch voelt zij de magie. In de
cocon is het altijd aangenaam licht en warm, als je even slaapt
of dommelt ben je onmiddellijk uitgerust. De cocon heeft wel
een nadeel: ’s nachts wordt je er nooit wakker. “Jammer dan
kan ik de nachtvlinders niet zien...” bedenkt ze. “Ahh...behalve
als ik blijf buiten wachten tot het donker is!”. Luna vindt het
een prachtig idee.
Later op een zomeravond zit Luna aan de voet van een boom te
wachten. Het wordt langzaam donker en het verkilt. Ze loopt
wat op en neer. Ineens rollen voor haar voeten zandkorrels
opzij, vanuit een hoopje zand komt een kopje boven en twee
voelsprieten tasten aarzelend rond. Een pijlstaartvlinder komt
langzaam uit de grond. Haar vleugels zijn nog klein en nat en
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hangen verfrommeld langs haar lijf. Ze klimt tegen een stam en
pompt diepademend haar vleugels op. Eerst lijkt de vlinder
egaal donkergrijs maar als ze opdroogt kleuren de vleugels en
haar vacht. Ze is prachtig.
“Wat ben je mooi” zegt Luna, ze slaat haar handen voor de
mond “Ohhh.” De vlinder kijkt haar vriendelijk aan ontrolt haar
lange tong en geeft haar een klinkende zoen. Luna bekijkt haar
goed en voelt een vreemde sympatie. Voor ze het weet vraagt
ze “Hoe heet je?”. De vlinder kijkt haar wat hulpeloos aan
bloost en trilt met haar vleugels. “Oh ze kan niet of nog niet
praten” denkt Luna. “Mag ik je Alice noemen?“ Ze krijgt het
opeens warm. De vlinder knikt. Ze bekijken elkaar.
Alice tast met haar voelsprieten rond. Luna denkt: “Alice zal
uitvliegen misschien zie ik haar nooit meer.” mijmert Luna.
“Mag ik met je meevliegen? ” Alice glimlacht klimt van de stam
naar beneden en gaat in het gras zitten. Luna stapt naar haar
toe, maar ze is te groot om mee te kunnen vliegen. “Wacht”
zegt Luna, ze steekt haar hand diep in de zak van haar jurk,
waar ze een plukje coconspinsel bewaart. Ze knijpt in het
spinsel en krimpt langzaam. Als ze klein genoeg is stapt ze bij
Alice op. Ze vertrekken.
Het is ondertussen donker geworden Alice vliegt snel en zeker
tussen takken en twijgen en vindt moeiteloos allerlei bloemen.
Ze blijft voor de bloemen zweven en zuigt nectar. Soms steekt
ze haar slurftong over haar rug en laat Luna meeproeven.
Alice wordt niet moe. Luna wel, zij is bang naar beneden te
vallen en in een spinnenweb of mierennest terecht te komen.
Een tijdje houdt ze zich krampachtig vast aan de warme vacht
maar vraagt uiteindelijk schuchter: “Kun je me terug brengen ?“
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Alice blijft even voor een bloem zweven trekt haar tong
langzaam terug en kijkt Luna weemoedig aan. Toch zwenkt ze
weg van de bloemen en zet Luna na een snelle vlucht af aan de
boom waar ze ontpopt was. Luna krijgt een suikerzoen. Alice
kijkt haar nog even aan en vertrekt. Luna kijkt haar verlangend
na.
Luna heeft wat moeite om in het donker de weg naar haar
slaapcocon terug te vinden. Het is druk onderweg : oorwormen,
kevertjes, muggen en af en toe ook een spin. Eindelijk staat ze
onderaan de klimop waarboven haar cocon tegen de muur hangt.
Ze klimt naar boven en vindt de cocon dicht, potdicht. Luna
houdt haar oor tegen de kant en hoort niets, ze klopt en
friemelt maar niets beweegt. Niet in en niet aan de cocon.
Tenslotte zoekt ze moe en wat triestig een plaatsje op een
klimoptak en probeert te slapen.
Maar ook dat lukt niet.
Voorzichtig gaat Luna terug naar de grond. Ze neemt een
blaadje grootkruid en knabbelt het op en groeit tot haar normale
grootte. Luna vertrekt naar haar Bompa om er te gaan slapen.
Als ze aan de deur belt is ze doodmoe.
Bompa doet de deur open en kan haar nog net opvangen.
Hij stopt haar direct in bed, en gaat lachend terug naar zijn
leeslamp in de hoek van de kamer,drinkt zijn borreltje op,
steekt een bladwijzer in zijn boek en gaat slapen.
De volgende morgen ruikt naar chocolademelk en gebakken spek
met eitjes.
Als Bompa Luna wil wekken ziet hij een leeg bed en een open
raam.
Op de vensterbank zit een grote mooie vlinder die snel
wegvliegt.
Even denkt Bompa dat Luna op de rug van de vlinder zit.
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Hij wrijft over zijn voorhoofd “Wat droom ik toch de laatste
tijd” en gaat peinzend naar beneden. De tafel is gedekt voor
twee.
Een beetje ontmoedigd begint Bompa alleen aan de maaltijd.
Hij kijkt wat afwezig door het raam en ziet buiten een vlinder
voorbij vliegen. Hij drinkt wat koffie en begint aarzelend te
eten.
De bel gaat.
Hij sloft door de gang naar de voordeur en merkt dat hij
zachtjes begint te neurieën. Hij doet de deur open.
“Dag Bompa!”. Bompa lacht, trekt Luna tegen zich aan en wrijft
over haar haar.
“Kom aan tafel Luna, ik heb op je gewacht”.
Ze eten zwijgend, en bekijken elkaar van tijd content.
“Tja” zegt Bompa als Luna met een lange roltong haar
chocolademelk slurpend leegdrinkt. “Wat gaan we nog allemaal
meemaken?”
“Och” zegt Luna “ ik kon gisterenavond niet meer in mijn cocon,
en dus kwam ik hier”. “Je mag altijd bij me langs komen meisje
dat weet je“ zegt Bompa.
Bompa kluift aan een zwoerdje spek, kijkt tevreden naar Luna
en vraagt: “Wanneer vlieg je er op uit ?”. Luna voelt iets
groeien bij haar schouderbladen. Ineens moet ze dieper en
dieper ademen. Dan zweeft ze woordloos van haar stoel weg.
Verbaasd ziet ze haar vleugels, roltong en voelsprieten. Het
voelt heerlijk. Ze denkt aan Alice en vertekt door het open
raam naar de onweerstaanbaar geurende kamperfoelie. Luna
kijkt om en ziet Bompa.
Bompa lacht en wuift haar naar de verte.
26 oktober 2005
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DE PRINSES
Op zijn prille ochtendwandeling in de paleistuin ziet de koning
dat het goed is, sneeuwklokjes en krokussen zijn uitgebloeid, de
helleborus staat op zijn best en de bomen botten. Hij snuift
frisse voorjaarslucht en voelt zich goed.
Fluitend keert hij terug naar het paleis. Op zijn bureau wrijft
hij zich goed in de handen, schikt wat documenten en begint
aan de behandeling van een dik dossier. Normaal ontvangt hij
niemand voor 11 uur maar het is nog geen 8 uur als zijn eerste
bediende bescheiden op de deur klopt en zijn hoofd binnen
steekt.
“Majesteit” zegt hij zachtjes “ik zie dat u het druk hebt, maar
zou u uw gade kunnen ontvangen het betreft bljkbaar een
staatszaak.”
“De koning fronst het voorhoofd, “een staatszaak, mag ik weten
wat precies?” “Uw dochter majesteit, het gaat over uw
prachtvolle dochter als u het mij permitteert.”
“Laat de koningin binnen komen.”
Hij gaat rechtop zitten schikt zijn koningsmantel en zet zijn
kroon recht.
De koningin komt binnen “Hendrik” zegt ze “je moet eindelijk
eens een prins zoeken voor onze dochter!”
“Al ooit van emancipatie gehoord Reinhilde” antwoordt de
koning “de tijden zijn veranderd, ik wil alleen een prins voor
onze Kelly zoeken als zij dat zelf komt vragen.”
Hij ademt diep, en denkt dat hij er zo vanaf zal komen.
“Maar schat, mijn ouders hebben toch ook voor mij gezocht, en
daar ben ik hen nog altijd dankbaar voor.
“Hier zit iets meer achter” denkt de koning ”zij heeft
waarschijnlijk iemand op het oog en ik moet dat eventjes
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officialiseren.” Hij krabt onder zijn kroon en zet hem weer
recht.
“Jammer schat” zegt hij “ik heb net de emancipatiewet
ondertekent en gearrangeerde huwelijken zijn verboden.”
“Kun je de uitvoeringsbesluiten niet nog wat laten slingeren er
zijn momenteel mooie kansen op de prinsenmarkt de
globalisering heeft de markt verruimd, een exotische prins zou
ons internationaal kunnen verankeren. Je bent je Harvard
opleiding toch nog niet vergeten ?” De koningin keek hem recht
in de ogen “Please Rikkie!”
De koning zucht en leest verder in zijn dossier. “Luister Hildeke
ik lees hier juist dat de monarchie zich moet aanpassen aan de
maatschappij, dan gaan we toch geen huwelijk arrangeren met
een Indische Bollywood prins of zo iets.”
“Hoe kun je het raden” zegt de koningin.
“Daar doe ik niet aan mee, verzin maar iets dat ze hem zelf
‘ontdekt’ ik wed dat je al een plan hebt.”
”Tuurlijk” straalt ze “mag ik ?”
“Mag ik wat ?” vroeg de koning.
“Onze dochter naar Bollywood sturen voor een auditie”
“Waarom zou je dat niet mogen?”
“OK” de koningin vertrekt.
De koning roept zijn eerste bediende binnen “laat Kelly eens tot
bij mij komen.”
“Tot uw orders sire” zegt Gaspar en hij vertrekt.
“Nee” zegt de koning “laat maar... ik ga liever zelf eens in
Bollywood gaan kijken als het zover is....”
29 maart 2006
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DE KONINGIN VAN EPONYMIA
Heel lang geleden en oneindig ver weg leefde een koningin, een
eenzame en jonge koningin. Ze had geen sterke machtige heer
echtgenoot, geen paleis en geen onderdanen. En eigenlijk wist
ze ook niet of ze wel écht koningin was, ze voelde zich
koningin, op en top helemaal totaal koningin. Hoe dat kwam
wist ze niet, ze leefde het leven van een koningin, tenminste
dat dacht ze. Ze leefde alleen en gelukkig in een grote blokhut.
Het was een grote sterke blokhut die boven op een grote stenen
stalling met de achterkant tegen de rots was gebouwd.
De voorkant van de hut lag op het zuiden en vanuit het venster
net onder de nok kon je achter de brede strook weilanden
enkele daken van het dorp zien en ook de windhaan die eenzaam
op de ruïnetoren de windrichting wees.

De koninginnedagen waren gevuld met karweitjes en fantasie de
koninginnenachten met slapen en dromen. Zo verstreken de
dagen en seizoenen.

De mensen in het dorp stelden zich vragen over “koningin”. Ze
kwam af en toe naar de markt om wat te kopen en verkopen, ze
was altijd even gelukkig en rustig en ze bleef even mooi, meer
nog ze werd eigenlijk mooier. “Daar zit toverij achter” zei
boerin Agricola. De dorpelingen luisterden niet. Maar naar
verloop van tijd dachten ook Calomnia en Jalosia dat er iets raar
aan de hand was in de blokhut. En op het dorpsplein werd
tijdens de marktdag meer en meer gepraat over “koningin”.
“We moeten achter haar geheim zien te komen.” zei Curiosus.
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“Neen “ zei Directus “we gaan het haar vragen.”
“Zorg maar dat je niet betoverd wordt” zei Angustius “of
gevangen genomen, wie weet woont er bij haar een draak?”
“Waar zou die draak dan wel wonen” schamperde Thomas.
“In de grot achter haar huis natuurlijk” zei Judas, “zeg Directus
jij wou het haar toch gaan vragen, zou je niet naar haar toe
gaan.”
“Voor mij hoeft dat niet” antwoordde Directus “ als zij daar
gelukkig leeft laat haar dan gelukkig leven, met of zonder draak,
met of zonder toverij. Trouwens wie heeft er al ooit een draak
gezien of toverij ?”
Directus keek rond.
De mensen keken elkaar aan en gauw werd duidelijk dat
iedereen iemand kende die al één of meerdere draken had
gezien of toverij had meegemaakt. Maar die woonden niet in
het dorp of waren erin gebleven of verdwenen. Kortom draken
en toverij waren gevaarlijk en niemand voelde er veel voor het
noodlot op te zoeken.

“Maar hoe is dat toch mogelijk” zei Juventus “koningin is zo’n
schone vrouw en niemand durft er heen.”
Judas vond het niet meer nodig het geheim te ontraadselen, en
Angustius had het erg druk.
De nieuwsgierigheid van Juventus was gewekt.

Hij besloot de verhalen over draken en tovenarij uit te zoeken.
Na veel nachtelijke gesprekken, speurtochten door bossen en
bergen had hij geen enkele draak geen pootafdruk of drol
gevonden laat staan een drakenhol. Hij had ook geen magiërs
gezien of tovenaars.
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Wel had hij veel bange en domme landlieden ontmoet, met
arrogante stedelingen en sluwe hovelingen gesproken, tenslotte
was hij gevlucht voor een wrede heerser.

“Koningin lijkt me het minste kwaad van wat ik gezien heb
“dacht hij.
Op een morgen na de dauw, hij hield er niet van met natte
voeten op bezoek te gaan, stapte hij de helling op naar de
blokhut.

Koningin had de geit gemolken, brood en een taart gebakken en
maakte net haar bed op toen ze Juventus in de verte zag
aankomen.
“Heerlijk” dacht ze “eindelijk bezoek”. Ze dekte de tafel
schikte wat bloemetjes deed haar mooiste kleed aan, maakte
zich op voor de spiegel van de kleerkast en deed een werkschort
over haar kleren aan. Ze keek boven door het raam tot ze
Juventus aan het hek van de wei voor de blokhut zag staan. Ze
ging naar buiten, deed of ze hem niet zag en stapte de stal
binnen.
“Hallo” riep Juventus.
“Ach” zei koningin “kan ik iets voor je doen.”
“Ik kom eens op bezoek” zei Juventus.
“Dat treft, ik heb net taart gebakken.”
“Prima, een stukje taart lust ik wel.”
Koningin zette de taart op tafel deed haar schort uit en ging
recht tegenover Juventus aan tafel zitten.
“Het doet me deugd dat er iemand op bezoek komt vanwaar dit
genoegen?”
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“Eigenlijk was ik opzoek naar draken en toverij, die heb ik niet
gevonden”
“Waarom ben je dan hier?”
“De dorpelingen denken dat er hier een draak woont of dat er
tovenarij gemoeid is met jou”
Koningin begreep het niet.
“Is er iets verkeerds hier ?”
“Neen “ zei Juventus “ik denk dat de dorpelingen wat bang en
achterdochtig en vooral dom zijn. Daarom kom ik hier op be‐
onderzoek”
“Heb je je draak bij “vroeg koningin.
“Geheel ter uwer beschikking.”

Ze babbelden en vertelden speelden inde wei en als slot van het
liedje bleef Juventus bij koningin wonen en van alles,
enJuventus voelde zich de koning te rijk.
En koningin ook.

Als Juventus en koningin brood bakten of snoeihout stookten in
de haard kwam er rook uit de berg, want de oven en de haard
hadden een schoorsteen in de rots.
Dan verzamelden de dorpelingen zich op het plein wezen naar de
rook.
“Kijk de draak ontwaakt, misschien heeft hij Juventus al
opgegeten.”
“Daar komt onheil van.”
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En als Juventus met of zonder koningin naar de markt kwam
mompelde men:
“Toverij, hekserij, duivelskunsten hij is weer levend gemaakt.”
Juventus en koningin leefden veel, lang en gelukkig.
Ze aten dikwijls taart en maakten veel plezier en kindjes.
En in het dorp bleven ze onwetend.
Ze kenden ze het geheim van de taart niet.

Juventus, de koningin
en wij wel....
Het is geheel naturel
boter en ei
appel en bloem
kaneel en suiker
en dan snel bakken
en vooral opeten.
het lekkerste
mag je nooit vergeten

3 mei 2006
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FIDELIA
“Koning,” zei de koningin tegen de koning, “kijk eens wat een
prachtige dochter ik je geschonken heb.” De koning boog zich
over het wiegje en schrok van de schoonheid van het kleine
meisje dat zalig sliep. De koning zuchtte diep, zo diep dat hij
zich verslikte. “Irma,” zei hij, want de koning noemde de
koningin op belangrijke ogenblikken bij haar voornaam. “Irma,
jouw dochter is te mooi om van mij te zijn. Wat heb je hierop te
zeggen?” Hij zweeg en rekende even na, waarschijnlijk had een
of andere minnaar, tijdens het beleg en de vreselijke slag om
Schrikking, haar altaar bestegen. Hij moest er niet aandenken.
En dat terwijl hij een beleg voerde, weken lang ontberingen
doorstond en daarna de bittere strijd om Schrikking voerde....Hij
liep hoogrood aan en bulderde:
“Irma, je bent me een verklaring schuldig!!”
Het prinsesje begon te wenen, eerst zachtjes maar
langzamerhand luider en luider. “Ik hoor niets, Irma!!!”
“Natuurlijk niet Hendrik, als je zo schreeuwt zul je nooit iets
horen!”
De koningin was boos, niet alleen omdat de koning haar
dochtertje zo aan het schrikken had gebracht, maar vooral
omdat hij kwaad was nu zij voor een mooie dochter had gezorgd
na de drie oerlelijke dochters, die waarschijnlijk nooit
uitgehuwd konden worden,.
“Hoe kan ik hem kalmeren, ons koningshuis moet toch
voortgezet, en zonen maken lukt hem niet,” dacht ze.
“Koning, “ zei ze “ze is een gift uit de hemel, onze
prachtdochter. De drie andere kunnen naar het klooster, zij kan
zeker uitgehuwelijkt en onze dynastie blijft behouden.”
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“Ónze dynastie ?” brulde Hendrik.
“Als je zo blijft schreeuwen kunnen ze je tot over de grenzen
horen.”
De koning vertrok ziedend.
Twee toernooien en een veldslag later vroeg hij de koningin:
“Hoe noemen we haar?”
“Fidelia,” zei de koningin zonder blikken of blozen.
De koning knikte: “Goed, Fidelia klinkt goed, laten we het stil
houden, maar is ze van Johan de minnestreel?”
De koning en de koningin besloten geen kinderen meer te kopen.
Minnestreel Johan verdween geruisloos van het hof en prinses
Fidelia groeide op zoals prinsesjes opgroeien: lieftallig en
schattig, omringd door matrones en leermeesters, narren en
lakeien, filosofen en tovenaars.
Fidelia was niet zo maar een prinsesje. Ze was een schrander
prinsesje. Ze had buitengewone gaven, ze was alhorend en
helderziend, sluw en geduldig, heel geduldig. Ze hield haar
gaven voor haar leermeesters en begeleiders verborgen, en
alleen haar moeder kon vermoeden hoe slim ze was.
Op haar achttiende was Fidelia als een echte sprookjesprinses
opengebloeid.
De koning achtte de tijd rijp om haar uit te huwelijken.
“Fidelia,” vroeg hij haar, “is het geen tijd om een man voor je
te zoeken?.”
“Ja vader, “ antwoordde Fidelia, “maar lieve vader, weet je
waar je moet zoeken en waarop je moet letten?”
“Fidelia, de raadslieden en matrones hebben me gezegd een
zeer vastberaden en sterke echtgenoot voor jou te zoeken.”
“Prachtig,” zei ze, “iemand zoals mijn vader.”
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De koning schrok, maar liet het niet blijken en deed alsof hij fier
was.
“Inderdaad, ik zal iemand zoeken sterk en dapper en
vastberaden zoals ik, je trotse vader.“
Ze vloog hem rond de hals en gaf hem een dikke zoen.
Na die volwassen zoen kon hij haar niets meer weigeren.
“Natuurlijk Fidelia, natuurlijk, ik heb het liefst dat je gelukkig
wordt.”
Na zeven prinsen en acht ridders en negen maarschalken waren
er in het rijk geen kandidaten meer voorhanden. Fidelia ging
naar haar vader.
“Vader, stuur een boodschapper naar de stad Schrikking, aan de
poort zit een minnestreel, vraag hem een bruidegom voor mij.
Ik ben zeker dat hij een goede kandidaat zal voorstellen.”
De koning schrok en was ontstemd. “Waarom Schrikking en
waarom een minnestreel?” dacht hij.
Maar koningen kunnen kalmte veinzen en dus antwoordde hij:
“Als je denkt dat we zo de juiste prins kunnen vinden, zal ik dat
graag doen.”
“Vader, het is misschien geen prins, maar iemand anders die mij
gelukkig zal maken.”
De wantrouwige koning vermoedde onraad en liet zijn soldaten
naar Schrikking gaan om de minnestreel te laten oppakken en te
doen verdwijnen. Toen de soldaten in Schrikking aankwamen,
vernamen ze dat de minnestreel vertrokken was. En hoewel de
soldaten iedereen ondervroegen, vonden ze hem niet.
“Fidelia, er is geen minnestreel in Schrikking,” zei de koning.
“Dan trouw ik niet,” zei Fidelia, “tenzij ik mijn toekomstige zelf
mag gaan zoeken.”
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“Nee,” zei de koning, “een vader beslist waar hij voor zijn
dochter een echtgenoot zoekt.”
“Precies,” zei Fidelia “daarom moet jij de minnestreel zoeken,
en hem niet vervolgen.”
Zo kwam het dat de koning incognito naar Schrikking ging om de
minnestreel op te zoeken. En hij vond hem.
“Dag koning,” zei de minnestreel, “ik ben blij dat U gekomen is,
ik heb een kandidaat om met uw dochter te trouwen. Ik zal hem
voorstellen.”
De koning ging mee en de minnestreel stelde aan de koning een
knappe en sterke jonge man voor.
“Mijn zoon,” zei de minnestreel “volgens de ballades zal hij met
uw dochter trouwen.”
“Nee dat kan niet Johan.” zei de koning
“Waarom niet?”.
De koning pakte zijn zwaard en met een houw hakte hij het
hoofd van de minnestreel af. Het hoofd rolde over de grond tot
vlak voor de voeten van de koning, opende de ogen en vroeg
opnieuw : “waarom niet?”
Toen de koning verbijsterd naar het sprekende hoofd keek trok
de zoon zijn dolk en stiet de koning recht door het hart.
“Fidelia,” schreeuwde de koning en stortte neer. De soldaten
die de koning in het geheim had laten volgen, stormden binnen
en overmeesterden de jonge man.
De koning werd met veel vertoon en praal begraven.
De waanzinnige koningin werd afgevoerd naar het klooster van
haar drie dochters.
De rechter was mild, en veroordeelde de zoon van de
minnestreel tot brandmerking en verbanning.
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Fidelia beklom de troon, trots en waardig, en regeerde het land
met ijzeren vuist.
Ze heerste lang, hard, en bloeddorstig.
Behalve één dag per jaar, op de dag van de slag om Schrikking
gaf koningin Fidelia een groots en buitenissig feest voor heel het
volk.
In de nacht van het feest trok zijzelf over de grens, en liet zich
minnestrelen........

26 november 2007
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LE RAP DES RATS

RATTENRAP

Motus

Ssluikssssss

C’est le rap des rats
qui rasent les murs
qui dérapent
qui se cachent
qui apachent

De ”Rap” van de ratten
rabiate rabouwen
die op gritse klauwen
sluiks rumoeren
geniep loeren

C’est le rap des rats
des durs des rapaces
qui rapinent
qui ravinent
qui ratinent

Rap van de ratten
die jagen en snappen
bijten en smakken
wilde ongenoden
die grijpen en doden

C’est le rap des rats
les rois des parias
qui travaillent
qui creusaillent
boustifaillent

Rap van de ratten
heersers in de grond
die de klok rond
gedurig wroeten
en vuil besnoeten

C’est le rap des rats
qui grignotent
qui papotent
avec leurs potes
renifleurs

Rap van de ratten
steeds met velen
die alles stelen
die snabbelen
beklauwen en grabbelen
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C’est le rap des rats
des rongeurs
des râleurs
des rôdeurs
C’est le rap des rats
qu’on n’aime pas
connaît pas
attire a‐
vec des appâts
C’est le rap des rats
pas méchants
ou pas plus
que les gens
qui les tuent

Michel Besnier FR
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Rap van de ratten
die snuffelen en likken
en dan meepikken
en wat ze niet kunnen pakken
vies bekakken
Rap van de ratten
onguur galgenaas
dat we verfoeien
tenslotte verknoeien
met giftig aas
Rap van de ratten
zoals ook de mens
zijn ze gemeen
en even obsceen
is hún dood ónze wens

2 december 2004
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AMOR ETERNO
Podrá nublarse el Sol eternamente
podrá secarse en un instante el mar
podrá romperse el eje de la Tierra
como un débil cristal
Todo sucederá Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón;
pero jamás en mi podrá apagarse
la llama de tu amor

DOORLEVENDE LIEFDE
Ooit zal de zon voor eeuwig doven
ooit zal de zee verschrompelen en drogen
ooit zal de aardas breken
als een broos kristal
Het zal al gebeuren, het zal.
Maar zelfs als de dood
mij verstikt heeft
en in zijn kille schoot
verstard
zal nooit iets of iemand
jouw liefdesroep
kunnen roven
uit mijn hart.

Gustavo Adolfo Bécquer
12 feb. 2007
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RÉSUMÉ

OVER‐LEVEN

Een wapen is onwettig
Razors pain you;
Rivers are damp;
Acids stain you;
And drugs cause cramp.
Guns aren't lawful;
Nooses give;
Gas smells awful;
You might as well live

Dorothy Parker
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scheermesjes doen pijn
de strop knelt onprettig
en gas stinkt naar venijn
drugs geven krampen
water is kil en nat
zuur maakt giftige dampen
leven ?
het is misschien wel wat

31 mei 2007
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