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De stomme is niet stil- hij kan niet anders dan zwijgen.
Jean Grenier
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  I

 In stommel nog

	 zonder	firmament

 ervaart een vreemdeling het recht

 of  dat wat op noodzaak zou kunnen lijken

 om een nu nog onbekende

 op haar corpulente borsten te stompen

 Een plank als lege snijtafel

 tussen zijn wat het ook zijn mag

 en de afdrijving van het aanstaande in

 de strijkbout haar stilste argument
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Zijn postuur vormt zich naar het beeld dat hij anderen heeft 

weten op te leggen, de borst vooruit meestal, wat ingezakt 

natuurlijk wanneer hij zich onbespied waant. Een man die op 

kracht	leeft,	niet	op	souplesse.	Enfin,	mijn	beeld	van	hem	is	

getekend, een karikatuur die ik koester naast het ideaal dat ik 

van mezelf  moet maken.

Indirect licht van de maan verdwijnt en verschijnt onder 

langzaam verglijdend water. Het stralend hemelsblauw van 

vandaag is verdicht nog blauw als nachtblauw nu. Aan het 

einde van deze lente waait er zacht een gestage wind, volledig. 

Stil staat het pakhuis, kraakpand, kantoor aan, versnippert in 

het beheerst rimpelende oppervlak van een gracht.

Wat hem ook wakker houdt, hij is de baas daar aan dat 

water, hoewel op een of  andere manier altijd als een man die, 

hoe discreet dan ook, net is gewezen op het feit dat zijn gulp 

open stond, dus altijd net een pas achter de feiten aan. En 

altijd in die precieuze mix van nog vriendelijk bewezen 

incasseringsvermogen en vertreden, hernomen, zich 

oprichtende aanmatiging. Ik ga ervan uit dat mijn naam 

ultrasoon is voor hem, zo tussen neus en lippen door is onze 

relatie daar. Mij ontbreekt de kracht, zeker. Hem de motieven. 
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Hij heeft geen idee van wat mij bezielt. Ik ben niets daar. 

Ik word gewaardeerd om mijn accuratesse, alleen omdat 

de fouten die ik maak er niet toe doen. Ik schrijf  voor het 

archief  en vergader voor de presentielijst. Ik heb getekend, 

mensen om mij heen gerust gesteld en ben daar. Derhalve 

ook dit aanrecht, deze tafel, het bed en de lekkende kraan in 

de kastkleine douche. En meer vraag ik over het algemeen ook 

niet.	Ook	niet	op	een	dag	als	vandaag,	als	de	buschauffeur	zijn	

dienstregeling volgt en niet voor het eerst gesneden andijvie in 

de aanbieding is. 

Er is mij niets bijzonders ingevallen. Elke herinnering 

vandaag was min of  meer waar en niet heel anders dan de 

vorige. Alles stond op z’n plaats, en de wereld had deze dag  

precies het aantal openingen die ze de daarvoor ook moet 

hebben gehad.
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  II

 O, het is een geschiedenis van niks

 geordend in een kaartenbak onder een letter in een

                                                            kastenwand

 Het wereldruim 

 een kamer, een bed nog eigenlijk

 ook zonder mijn bejaarde angst 

 voor vijf  miljard jaar later    

 De onbekende onbekenden 

 schoven me en hieven me

 en sloegen me op

 blind voor de majesteit van het grote werk

 de majesteit van het grote werk beu

 biddend

 schimmig, onder de door bloed vervoerde geur

 van sherry en katerpis, zwavel, shag en talg
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 door zes jongens en vier kamers

 spoken ouders in het sluimerhuis

 Op straat, in huis 

 in mij is niemand

 Er is geteld, er werd gezocht

 gehoopt ook 

 dat er werd verdwenen 

 

 Broodkruim in het woud

 dan maar 

 het woud mijn onderkomen

 

 daar spel ik de namen 

 maan er de letters

 tot

 daar net te doen

 te leven en zo

 zo on 

 verklaard



8

In deze zo afzienbare ruimtetijd zou een stille daad me best 

staan. Iets te doen waar je op terug kunt kijken, waar je trots 

op kunt zijn desnoods. Zo stelde ik het me voor vandaag; het 

moeten onderkennen van een daad van mij. Niet omdat het 

logisch is, maar omdat het iets zou zijn waar de anderen met 

onbewuste angst en dus met liefde afstand van zouden doen.  

Ik zag ze al wijzen: hij (ik).

Herkenbaarheid is natuurlijk belangrijk, maar op zichzelf  

te zwak. Het zou zelfvertrouwen moeten zijn dat hen versteld 

doet staan. Dat te erkennen, in juist die bewoordingen, moet 

ik toelaten. Het is tenslotte iets van ons allemaal, dat werk 

van mijn handen. Kwetsbaar, gewoon kwetsbaar liggen ze 

over de mille-feuille van hoornlaag, kiemlaag, lederhuid, vet 

en buikvlies, onder de exosfeer, als een stapel zigeunersjaaltjes 

die ik niet eens zelf  heb uitgezocht. 

Zijn daden zijn zichtbaar. Daar zorgt hij voor, maar ze zijn 

het ook. Ik gedraag me doorgaans toch als een idioot die zilver 

en goud verprutst op basis van vermoedens, betoverd door 

kolder. Ik wil denken dat ik ingewijd ben, maar oog natuurlijk 

als een uitgeslotene. Zoiets kun je niet delen, ook niet terwijl 

zovelen toegang zoeken. Het tobben is het belang, het gewicht. 
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Daarbuiten is niets. Het piekeren alleen creëert de waarde die 

het zoekt. Maar het feest is nu. Want een feest is het. Bij de 

aanvang van het postludium zal dat besef  verpletterend zijn, 

daar ben ik zeker van. Dus gewoon aardig zijn, alle geduld 

van de wereld hebben. Vertrouw erop het te laten zoals het 

zich voordoet. Eraan wennen zorgeloos te zijn, als een dier 

voor de jacht. Zo roezig verzadigd als altijd zal zijn laatste 

maaltijd z’n lijf  niet meer verlaten. Verscheurd en genoten, 

nietsvermoedend nog van de doelloosheid. 

Even gedroomd denk ik. Van Dick, die ik voorbij zijn 

gesloten	colbert	zag	groeien.	En	koffie	voor	iedereen.	Van	

vlinderende Nancy en het porseleinen gebaar waarmee ze 

een lok terug achter haar oor strijkt. Van Hugo, wiens 

gelijkmatige schaamte in de knieën en de ellenbogen van zijn 

twee pakken is gaan zitten. En dan een moment regen in 

de gracht bij daglicht. In dit blauwe gebrek aan licht is alles 

waarachtig vertrouwd omdat ik er gewoon recht op heb. Ik 

moet mezelf  geloven. Dat te betwijfelen maakt me werkelijk 

niet tastbaarder en dus denk ik ‘zo is het’, terwijl buiten de 

wind opsteekt.
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  III

 Misschien het eerste misschien

 onder een lucht-blauwe lucht

 Niet tasten, niets zoeken, het wezenlijkste onbenul

 onaangekondigd, van naam

 van zelf

 Als het aardt, naar wat dan

 nu het vorm genoeg heeft om te ankeren

 Niets verklaart je en verbijsterend zijn de anderen

 Speels, intelligent, koppig, stuurs een zegen 

 een vloek op instinct

 Vermoed en toch verschenen zal jij dit zijn

 een stem oefent op opgezette woorden

 Iedereen spreekt dit bij gegeven tijd en

 niemand, niemand, niemand die mij troosten kan
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 Roept, tekent

 snijdt in; sol omnibus lucet

 Zo ben je

 wees je en

 mise en abîme betekent dan zo maar

 dat jouw naam

 bij leven

 onherhaalbaar

 van zelf

 beweegt 
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Ik geloof  dat er vijf  klokken in dit huis zijn. Vijf  klokken en 

twee kleden op een houten vloer, zes platte en drie diepe borden 

waarvan ik er maar een gebruik. Samen met een glas, een 

porseleinen beker soms en wat bestek, is dat het weinige dat 

met regelmaat van plaats verandert in dit appartement, binnen 

de beperkte radius van keukenkast, tafel, aanrecht, keukenkast. 

Verder gebeurt er niets zonder een heel speciale reden, een 

doel dat maakt dat je je het herinnert. 

Het zal een uur of  drie, half  vier zijn, vermoed ik. Het is 

blind kiezen. Ramen. Te willen aannemen ook, overtuigd te 

worden door het onmiskenbare. Te moeten. Alles wat zeker  

genoeg is om met een gerust hart achter je te kunnen laten 

zodat, als je goed oplet en wanneer je je werkelijk zou 

concentreren, je terugkijkend zal kunnen begrijpen waarom je 

hier nu bent zoals je bent. Het breedste pad in dit zonnestelsel. 

Gelet op ieder ander zou je net zo wijs geworden zijn.

Het doet er nu alleen maar toe hoe laat het is omdat ik 

normaal gesproken op dit tijdstip niet zou kunnen weten 

hoe laat het is. Te willen weten hoe lang ik nog zou kunnen 

slapen voor de wekker gaat. Of  hoe lang ik al wakker lig. Of, 

in het ergste geval, hoe lang ik nog wakker kan zijn voordat ik 
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mijzelf  moet overgeven.

Laat het een uur of  drie, half  vier zijn.

Zo gaan er werkelijk vierentwintig uren in een dag. De 

verspilling waar ik hem hoogstpersoonlijk verantwoordelijk 

voor heb gemaakt bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit 

de onverschilligheid die mijn dagelijks bestaan tekent. Als het, 

zoals nu, allemaal niet onbewust wil raken, als de vreemde 

impasse uitblijft, dan zwelt de werkelijke leegte zover op dat 

mijn huid gespannen raakt. Mijn organen en mijn beenderen 

behoeden mij van afdrijven op de nachtelijke bries, voorbij het 

verschuivende, tussen sterren en wolken oplichtende en 

uitdovende vlak maanlicht. Zoveel is zeker. 

Buiten bereik van de aantrekkende wind blader ik door het 

arsenaal aan menselijke drijfveren en ben ik bang dat mijn 

hartstochten verstoft onder het wenselijke onbereikbaar 

zijn geraakt. De hand om mijn geslacht weet ook niets. Een 

anekdote dan. Een grappig verhaal. Ik... Ik kreeg van hem 

een doosje met kaartjes waarop mijn naam en mijn functie 

stonden gedrukt onder het logo van het bedrijf. Een zinloze 

hoeveelheid kaartjes. Van de drie die ik in mijn portemonnee 

stak zijn de hoekjes rond gewreven. Het was een bewuste 

bepaling van stolling, concreet genoeg gemaakt om te 

kunnen worden veronachtzaamd, toegevoegd te worden aan 
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een collectie; speld, indexkaart met soort- en eigennaam, 

stempel. 

La dicht. 

Kast op slot. 

En toch zou ik het liefst mild zijn. Zonder glimlach, zonder 

ogenschijn. Gewoon volledig mild. Empathisch in het ons 

omringende mysterie.  
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  IV

 Ballen, touwen, assen overal op

 plaatsen waar

 Brownse’ bewegen

 in laarzen plassen 

 en alles om het hardst,

 als kinderen op een schoolplein

 tot in hek en bel 

 het tevreden geluid van tweeëndertig kelen in koor

 die leren voor zich in te staan

 in veiligheid onttrokken

 aan jou scharminkel 

 Geen rij meer, het tij alleen

 aan bank door naasten vrijgehouden

 Ze treiteren de middag

 en trekken het gedrukte woord

 als vleugels uit verveling
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 Al dat tot

 onder en over en

 het zoemen tot akkoord

 stremt 

 

 Je verhemelte trilt

 uren in het oplichtende Westen  

 

 Vier deuren

 tot de volgende
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Er zijn gewoon woorden voor; wakker, lamplicht, boek. En 

als ik ben of  handel, dan is het er gewoon. Maar zelfs alleen 

is die armoedige verdubbeling als ik lees onvermijdelijk. 

Blijkbaar. 

Illusies, door keuzes bepaald. Het hervertellen van het 

herinneren van de herinnering, dan interpreteren en dat 

dan verwoorden. En dan weer. En dan weer. Het moeten 

mooie tijden zijn geweest in onze Hoofdstad, zo’n vijftig jaar 

geleden.	Hoewel	soms	ook	onbeschrijflijk	afschuwelijk,	zoals	

het staat beschreven. Die hel en dat paradijs loop ik kennelijk 

telkens mis in mijn zestig seconden per minuut.

In een ander boek bracht een man een glas naar zijn 

mond en dacht het een en ander. Zij zag een hapering toen 

de spieren rond zijn schoudergewricht even pijnlijk over 

elkaar heen rolden en vergiste zich zonder dat hij dat ooit te 

weten zou komen. Hij had haar al zo lang niet meer gezien. 

Dagen later, wanneer hij het waterdrinken en de ontmoeting in 

een dagboek beschrijft, neemt hij de tijd om het in zijn woorden 

precies na te gaan. Ruim veertig jaar verstreken. 

Zoon geboren. Moeder dood.   

Ik begrijp het. Het staat er, ik lees het en ik begrijp het. 
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Werkelijk, er zijn gewoon woorden voor. Als ik mijn doden 

tel, dan doe ik dat onherroepelijk hier, aan deze oever. Aan de 

andere kant herinner ik mij een wereld waarin zij naast dat 

kleine lichaam van mij stonden. Aan die andere kant is de 

tijd geen element van betekenis. Daar is het ook gewoon dag 

en nacht en herfst en lente en voorbij dat is er oneindigheid. 

Maar hier staat achter elk seizoen een muur die je wakend nog 

dromend ooit over komt. Alleen te bestaan, domweg te 

bestaan verleent je toegang tot een volgend jaargetijde.



19

  V

 Duizend koppen en geen zwaard voorhanden

 waar het gegeven

 schuilen zich niet staande houdt

 Toen alles in deze spanne

 alles in hem tot één

 verstomde

 en jij gewaar werd

 Op zijn zucht na afwezig

 was hij voor je gevormd

 Naar wat jij durfde hopen eerst,

 weerbarstiger toen zichzelf, een ik

 een wij als uitkomst o zo zichtbaar

 zo maar
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 Als in de poort de eerste klanken van een credo stegen

 oog in oog in verlangend ongeloof

 (het is niet waar)

 Jouw bal werd voor hem de onze

 de helft als winst over het geheel

 In deze straat op deze planeet in violet tot violet

 stelde hij de wet trouw

 zo mild voor al wat restte 

 want zo mild, dat waren wij

 Hem in jullie spiegel te durven

 wijzen op jouw naam

 was onnodig

 Zijn zorgzame woord

 behoede je zonder je

 zo toevallig wie 

 dat het nooit een vraag kon worden
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Misschien gaat het wel stormen. 

Ik maak me geen zorgen.

Boven mij dit plafond dat ik, ik denk twee jaar geleden voor 

het laatst gewit heb. Er zitten spleten tussen de platen die het 

plafond	vormen,	die	ontstaan	omdat	de	randen	aflopen.	Twee	

van	die	aflopende	randen	aan	elkaar	maken	een	spleet	die	

met latex niet weg te werken is, daarvoor is de kloof  te diep. 

Het was geen reden om het huis ooit niet te kopen, hoewel 

mijn voorkeur voor een egaal plafond niet klein is. Iemand 

heeft het ooit een stuk verlaagd, waarschijnlijk om buizen en 

elektra weg te werken. Dit huis is ouder dan de platen die 

misschien daarom later bevestigd zijn. Eronder zal het 

originele plafond egaal zijn en in slechte staat. 

De kamer leeghalen is de moeite niet, zoveel staat er niet 

in. Waarschijnlijk is er een houten frame aan de muren

gemonteerd met dwarslatten die de kamer overspannen 

waarop de gipsplaten zijn geschroefd. Je begint met ergens 

buiten dat frame een gat in een van de platen te slaan, dat 

groot genoeg te maken om meer kracht te kunnen zetten, 

genoeg om de plaat op dat punt los te trekken. Ik stel me voor 

dat dan de dwarslat al mee zal komen. Gips, stof, muizenlijkjes 
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en rattenkeutels. Met een beetje geluk kan je de latten 

gewoon van de muur schroeven. Opruimen, gaten dichten, 

eventuele kabels wegwerken, een stukadoor inhuren om het 

originele plafond opnieuw te stucen, weer opruimen. En als 

het dan eenmaal zover klaar is zal ik vermoedelijk van mezelf  

verwachten dat het houtwerk nu toch ook gedaan moet 

worden. Twee deuren en wat kozijnen. 

Ik zie het er niet van komen. Er bestaat zoiets als 

evenwicht. Meer nog dan dat stijlvolle excuus mis ik de wil. 

Dit aanrecht, de tafel daar, mijn bed.

Aanrecht, tafel, bed. 

Aanrecht, tafel, bed. 
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  VI

 Niets sterft nog

 alhoewel het licht contouren vindt

 nu hij eerlijk de keuze oppert 

 te zijn

 al zij het zonder schaduw

 Dat wat hem begrenst

 wordt gevuld met de kennis van opvattingen

 voorbereid

 op wat gezond is en smaakvol en gekend

 Een alibi om te verdwijnen ontgaat ‘m

 omdat hij om tot iets te komen

 in zichzelf  

 had bedacht

 wat hem onwillekeurig

 evengoed zou zijn ontnomen
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 Stellig nam hij zich niet in acht

 gewoon uit angst te blind 

 te zijn
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Je kunt het eigenlijk geen detail noemen. 

Zo’n ogenblik dat je deelt met iemand die je niet kent. 

Je kijkt elkaar een tel in de ogen, toevallig, en niets wordt er 

door opgeroepen, dus jij of  die ander kijkt weer weg. Je komt 

elkaar daarna nooit meer tegen. Of  misschien loop je elkaar 

nog drie of  vier keer voorbij in de tijd dat je samen op aarde 

bent. Maar dan zal je de ander niet herkennen, omdat je geen 

gerichte herinnering hebt aan die eerste keer dat je elkaar zag.

Zo duizend mensen, elke dag. Met vaders en moeders, 

broers, zussen, vrienden. Misschien ken ik de broer van de 

vriendin van degene die voor mij staat in de supermarkt, 

zonder dat ik dat weet. Je kunt de mensen mooi vinden, of  te 

aanwezig en heel af  en toe ontstaat in die gesloten façade van 

soortgenoten een stralende opening die je het leven inzuigt 

op het moment dat je een bekende tegenkomt. Van alle 

huizen in deze stad ken ik er hooguit vijftien van binnen. 

Vanuit	hooguit	vijftien	specifieke	ramen	ken	ik	hun	eigen	

zicht op deze stad.

In de metro naar het werk zit ik in een bijna volledig 

gesloten wereld van mensen en gebouwen die mij vreemd 

zijn. Hun levens, hun ontwerp zijn herkenbaar, alleszins 
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voorstelbaar, maar dat is niet de grond waarop ze zich open 

zullen stellen. 

Buiten worden losliggende dingen over de balkons gejaagd, 

bij vlagen. De plastic plantenbak komt natuurlijk gewoon uit 

een fabriek voor plastic plantenbakken. Er is niemand die met 

de	hand	de	haren	in	de	stoffer	heeft	gezet.	Er	zijn	afspraken	

gemaakt, contracten getekend. Er is gewerkt, geproduceerd, 

geleverd, verkocht. Sommigen zijn zuinig op hun spullen omdat 

anderen ze laten rondslingeren op hun balkon. 

Zo is alles door aanpassing uit het ene ontstaan. Ik ben 

volkomen en gezegend zal deze ure zijn.
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  VII

 Dan haar werkelijk

 niet-schampere glimlach en de opgetrokken wenkbrauw

 als reactie op het credo dat ze wel begreep

 maar afwees met een kracht die voor hem onbegrijpelijk

 paste op het geheim dat hij veilig achtte

 Zo gaf  ze ‘m terug

 zonder dat hij het ooit zal begrijpen

 of  durven aanvaarden

 Iets dat haar koud laat

 Ze was gul genoeg om hem zijn handen te doen ontdekken

 maar hij leende ze slechts

 om haar borsten

 Dit geheugen zonder woorden

 bewaarde een idee 

 precies zo groot als zijn begrijpen
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 Dan altijd weer haar glimlach 

 altijd haar glimlach

 

 De zon, natuurlijk

 en op de bodem van de poel

 waar hij zichzelf  probeerde te vergeten 

 scheen zij onbelemmerd, omsloot ze hem totaal

 zoals ze nog

 tot altijd

 En als hij had liefgehad

 zou hij die schaduw hebben herkent

 en haar glimlach hebben begrepen

  

 Stilhouden

 Geweld
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Elke dag opnieuw, en vierentwintig uur. Sorry. Luister. Wacht. 

Geloof  me. Na U. Zeker. Morgen. Ajuus. Kijk om. Help me.  

Ontzie me. Hé. Nog niet. Vertel. Sodemieter op. 

Ik hoor de krant vallen. 

Nancy heeft zo haar eigen manier om met hem om te gaan. 

Die	borst	vooruit	pacificeert	zij	met	één	blik	die	telkens	weer	

alleen	maar	te	vergelijken	is	met	zoiets	als	een	heel	specifieke,	

gezamenlijke jeugdherinnering. Zij is jonger dan hij, en ik 

weet dat ze elkaar niet hebben gekend voordat hij werd 

aangesteld. Op een of  nadere manier lijkt Nancy hem te 

dwingen iets met haar te delen, iets dat ze volledig samen 

doet vallen, gelijkwaardig maakt. Ze doet dat niet uit angst 

denk ik. Ik weet niet eens of  ze het doelbewust doet. Het 

is in ieder geval een begaafdheid die ik volkomen ontbeer. 

Waarschijnlijk is er nog te veel trots in mij, te veel dat waarde 

wil hechten aan dat waarvan ik weet dat het niets met mij te 

maken heeft. Tenminste, niets met mij persoonlijk. 

Maar ook de lust is piekerig... 

Met mijn handen daar vervliegen die paar eventueel 

bruikbare beelden in een zucht naar opheldering van het 

zaadmysterie. Het zaad moest om een of  andere reden twee 
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graden onder de temperatuur blijven van het lichaam dat 

het produceert. En zo is dan op een bepaald moment deze 

constructie ontstaan. Twee elementen, stammend uit hetzelfde, 

zijn los van elkaar in een compromis geworden tot wat na 

vijftig jaar, liggend op mijn rug, rust op het matras. Het is 

een raadsel waarom het ene of  het andere niet dominant heeft 

kunnen zijn. Waarom niet het zaad bij 37 graden kon ontstaan 

en mijn teelballen als zaadstokken in de buikholte hadden 

kunnen blijven liggen? Of  dat het hele lichaam met al de 

werkende processen en organen niet gewoon functioneert 

bij 35 graden. Misschien is raadsel een te groot woord, zeker 

voor iets wat je domweg niet weet. Mysterie, onkunde en het 

Dopplereffect	in	de	achttiende	eeuw.	

Als het me allemaal uiteindelijk dan toch niets kan schelen, 

dan zou toch alleen het meest wezenlijke me tot iets moeten 

aanzetten lijkt me. Maar goed, regels bepalen, of  ze nu redelijk 

zijn of  niet. Het bepalende is leidend, niet de redelijkheid. 

Gelukkig niet waarschijnlijk. 

Laat de liefde dan alleen bij twee graden lager gedijen, ergens 

buiten en aan het bepalende zelf. Ik kan het slechts afstaan 

zodat het in de ander en bij haar lichaamstemperatuur kan 

volgroeien. 
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  VIII

 De driekoppige kern straalt

 en kent een zwaartekracht die

 een kleine coterie intact houdt

 Onze taal is synthetisch maar niet gedeeld

 Er wordt gesproken en er zijn pogingen te vertalen

 kwaal of  doel 

 op vindingrijk schrift eigenlijk ook niet

 Zichtbaar toch  

 pogen zij en wijzen

 ons met elke kus een sleutel 

 op vele open schoten

 Maar zij vergissen zich 

 (en zelfs dat niet)
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 We ervaren massa in het tollen

 trekken ideeën als de hunne

 heelhuids af  op gebroken knieën

 Zo

 en zo

 heeft later zelfs de tijd

 geen melancholie om te voeden
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Achter elke deur een volgende, en het wordt tijd het misschien 

onbewuste, maar daarom niet minder infantiele idee los te laten 

dat zoiets ooit op zal houden. Dat er een conclusie zal zijn. Die 

is er niet. Elke keer is er dat rare promotie-degradatie 

syndroom; het doordenken van vermoedens leidt tot 

inzichten, die op hun beurt op een bepaald moment, 

opgekruid tot een soort hoogste punt, toegang geven tot een 

volgend niveau, alwaar je achterin de nieuwe klas al snel moet 

toegeven dat je niet eens de tekens herkent waarmee er op het 

bord iets lijkt te worden beschreven.

Makkelijk praten. 

Dat je aanvaardde dat je alleen stond, altijd alleen zult 

staan. Dat je daarom als kind de wereld als bedreigend hebt 

ervaren. Niet tegen je, maar als een invasieve, eerst zuigende 

dan stuwende kracht uit jouw eigen centrum waar je tegenin 

ging. Dat je je daarom ook verzette tegen opgenomen worden. 

Dat identiteit niets voor jou betekende en dat nu nog alles 

gaat over verdwijnen of  al afwezig zijn. Dat je geen enkele 

reden van bestaan uit jezelf  kon opdiepen, geen druppel kunt 

denken of  oceaan accepteren. Dat woede de enige modus 

van zelfbevestiging is en je in die vernauwing jouw wegen en 
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jouw bepalingen hanteert om de wereld te pareren. 

Kan ik mezelf  niet gewoon onderkennen, zodat dat ‘ik’ 

die infantiele drift en dat bodemloze vinden achter zich kan 

laten? Eenvoudigweg een ‘ik’ timmeren om iets te hebben 

dat werkelijk leeg kan zijn, een kistje waarnaar gewezen kan 

worden; ‘Kijk, leeg.’ Uit welk hout in godsnaam?      

Zijn vrouw heeft hem gewekt inmiddels. Zo’n vrouw heeft hij. Ik 

gun het hem. Niet omdat het ‘zo’n’ vrouw is, maar opdat hij niet 

eenzaam zal zijn. Dat hij blind de weg terug kan vinden naar 

zijn huis, zich herinnert hoe hij ooit voor het eerst in dat volledig 

lege huis stond, hoe hij had gepiekerd over welke moeite hij zou 

moeten doen om niet alleen te zijn. 

Al die zo liefdevolle aandacht ooit.
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  IX

 Wij zijn ons eigen kind geworden

 Kijk

 nu de stad bekend is en de legenden

 alleen historisch kunnen zijn

 Zo schrijven wij dan contactgegevens

 leggen de achterdocht vast aan onze onvolmaakte wezens

 onzeker tot in de osteoporose

 met recht en eigendom

 het spel gerantsoeneerd

 Zo is maandag maandag geworden

 en onze moed een corona

 die pas ‘s nachts nog een enkele daad verlicht

 ooggetuige pas bij de reconstructie achteraf

 bij herinnering beleefd
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 Van rood naar

 het carbonblauw onder je nagels 

 (nooit meer rood)

 

 De tijd verrekt

 als losse lus

 niet meer in staat te boeien
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Ik leg iets vast, pin het vast zoals alleen ik dat kan doen en 

dood daarmee iets dat bewegend nog bestond. Ik voeg niets 

toe, neem alleen maar af  en wat dat allemaal uiteindelijk 

oplevert	is	niet	meer	dan	een	eenmalig,	maanstoffig,	

toevallig commentaar op iets dat geen commentaar behoeft. 

Een journalistieke daad. Een volledig veilig, totaal ongevaarlijk, 

risicoloos commentaar, ontstaan uit en gebaseerd op dit zo 

begrensd toekijkende brein waar alleen ik in geloof. 

Gedomesticeerd, zindelijk zelfervaren. Elke daad wijst het 

algoritme verder in zichzelf.

Maar goed, ochtend dan toch. 

Ik zie mezelf  -gespiegeld, ergens en ergens anders- en 

besef  het gewicht van de nu vijftig jaar vergende investering 

in dat spiegelbeeld, het zo aangemoedigde belang dat ik in 

mezelf  heb verzameld. 

Dit is mijn leven, dit wat licht brengt, richting en betekenis.

In de supermarkt, op het strand, op een feest, op kantoor zie ik 

al de anderen en weet ik mezelf  verloren in dat wat we delen 

met elkaar, dat wat we zoveel geweld aandoen wanneer we ons 

god zij dank herkennen als onszelf, stuk voor stuk, ieder voor 
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zich en zo verschrikkelijk los van alles.

Jezelf  werkelijk herkennen als jezelf  is volhouden dat 

jouw geweten schoon is en  jouw hart gebroken raakt, dat de 

wereld jouw talenten negeert en dat jouw vader een klootzak 

is. Zo vol verantwoordelijkheden. En al het andere, dat zo 

onbereikbaar ver buiten jou ligt, in hoop verwijderd van wat 

je weet. Het zijn maar verhoudingen. In het onoverkomelijke 

alles ontwikkelt het afgestoten ik zich, onstuitbaar tot de zon 

de aarde kust. Ik kan er geen spijt van hebben. Net zomin als 

de ander, zo vol van inzichten, dat ooit zal kunnen hebben.

Natuurlijk is zelfvertrouwen religieus. En zelfkennis is dat ook.

De goede kracht van het zinloze zit in mijn lichaam, in mijn 

hoofd niets anders dan begrip van dat begrip. Als ik dit 

lichaam gewoon voed, een beetje verzorg en warm houd tot de 

ziekte zich openbaart, dan leef  ik in overeenstemming met de 

gekende wetten van de natuurwetenschappen zolang als een 

van de kometen over zijn baan rond een bepaald middelpunt 

zal doen.   zal doen.   
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  X

 Een, twee 

 misschien drie

 tektonische vragen 

 resteren

 zeven bollen deeg in een oven

 de tijd

 Alles kosmos in

 en naast een kosmisch alles

 altijd als onverschillige instructie

 neem hout

 vat vlam

 De zon, een ster voorlopig

 straalt van nature

 en is van nature

 en schijnt

 het warme water van mijn huid
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 Geluk genoeg

  zo koud en zoet de vruchten

 

 Precies zo 

 vrij te zijn

 Alleen,

 

 met in elk vermoeden

 de verspilling 

      de verspilling 
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