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BIJ DE TIENDE JAARGANG . 2003-2012

petite histoire

Het Liegend Konijn heeft een verborgen leven achter de rug . In dit
eerste nummer van de tiende jaargang moet ik nu maar eens recht
doen aan deze petite histoire. Ik doe het met enige tegenzin, want
misleiding en mystificatie omtrent de titel van dit tijdschrift heb ik
altijd heel vermakelijk gevonden. In tegenstelling tot wat algemeen
wordt gedacht en geschreven, heeft de mooie tekst over het konijn
van Paul van Ostaijen, die sinds het ontstaan van het blad
consequent wordt afgedrukt op de achterkant van ieder nummer,
niet inspirerend gewerkt voor de titel van dit tijdschrift .

Onder de naam Het Liegend Konijn werd immers al op 24 september
1990 een Internationaal Genootschap voor Taalvernuftelingen
opgericht . Dit gebeurde in Restaurant Gundel te Boedapest tijdens
een feestelijke bijeenkomst van neerlandici extra muros uit MiddenEuropa. Aangespoord door de verhalen van de disgenoten, lanceerde
ik de uitdrukking 'liegen als een konijn'. Hiermee bedoelde ik liegen
uit verlegenheid, liegen uit onzekerheid en ook een beetje liegen uit
angst . De uitdrukking 'liegen als een konijn' werd ter plekke door de
aanwezige neerlandici als een neologisme gehonoreerd . In die dagen
heerste er, na de val van de Muur, ook in Boedapest een sfeer van
bevrijding die aanstekelijk werkte op de geleerde disgenoten . Als
handvest van het nieuwe genootschap werd naderhand gekozen
voor de meerzinnige tekst over het konijn van Paul van Ostaijen .

Het meest illustere lid van het genootschap was de dichter Hugo
Claus . Hem bood ik het lidmaatschap aan van Het Liegend Konijn .

Internationaal Genootschap voor Taalvernuftelingen, nadat hij op
8 februari 1998 de lof had gezongen van het konijn tijdens het
beruchte programma Schalkse Ruiters op de Vlaamse Televisie .
In een brief uit Rome van 24 maart 1998 schreef de Meester :
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`Het is met de grootste eerbied en de meest innige vreugde dat ik
het lidmaatschap van Uw genootschap aanvaard.' Deze missive
bewaar ik als een kostbaar kleinood, samen met de bescheiden
correspondentie van de andere leden. In zijn bloeitijd telde het
genootschap, voordat het eind vorig millennium ter ziele ging,
vijftien leden, afkomstig uit Hongarije, Polen, Joegoslavië, GrootBrittannië, de Verenigde Staten, Nederland en België . Ook in zijn
eerste leven was Het Liegend Konijn grensoverschrijdend!

uit het nest geroofd
Bleef dat eerste `liegend konijn' een quasi virtueel genootschap, kind
van de uitdovende twintigste eeuw, Het Liegend Konijn, tijdschrift
voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie, is volop van de
eenentwintigste eeuw.

Tien jaar na de oprichting in Zooi is het blad meer dan ooit
springlevend . Het heeft een eigenzinnig en subversief karakter .
Het brengt twee keer per jaar uitsluitend nieuwe, ongepubliceerde
gedichten, uit het nest geroofd . Het is een brok poésie pure, vader en
moeder van alle literatuur . Want in poëzie gaat het om essentie,
om taal, en wat dichters daarmee aan kunnen vangen, oproepen,
bewerken en tot stand brengen .

Dichters zijn gangmakers voor wat er te gebeuren staat met de mens
en de wereld. Zij beoefenen een unieke vorm van humanisme, ook
in hun meest wanhopige verzen. Poëzie creëert een wereld waarin
de mens, veroordeeld tot eindigheid, rechtop blijft in de overtuiging
dat de taal nog altijd in staat is vorm te geven aan zijn diepste
inzichten, ervaringen en verlangens.

Honderden dichters uit het hele taalgebied hebben al aan
Het Liegend Konijn meegewerkt . Ze vormen een bont gezelschap van
1

4

jonge debutanten, rijpe poëten en oude meesters . Diversiteit en
respect voor zeer uiteenlopende poëtica's liggen aan de basis van
een unieke mix waardoor ieder nummer van dit blad een kleurrijke
waaier biedt van onze hedendaagse poëzie . Dankzij dit tijdschrift is
het mogelijk op de voet te volgen waar dichters nu mee bezig zijn .
Uit hun verzen kunnen we aflezen hoe zij in dit razendsnelle
leven staan en in welke mate hun condition humaine wordt
gedetermineerd door hoop en vertwijfeling, liefde en vereenzaming .
Zij schrijven anders dan in de twintigste eeuw, maar de grote
thema's blijven de grondstof van hun creativiteit . Aan de taal stellen
zij hoge eisen en de lezer wordt verzocht hen hierin te volgen .
Gedichten zijn minder dan ooit zachtmoedige versjes waarin een
beetje getreurd wordt om een of ander verlies . Dichters zijn
ongeremder dan vroeger, misschien ook eenzelviger, doordat de
maatschappij ondanks al haar zogenaamde openheid, zo dwingend
neigt naar oppervlakkigheid en stuitend consumentisme. Denkend
aan dichters weten velen er geen raad mee omdat zij de inspanning
niet meer kunnen of willen opbrengen om binnen te treden in de
wereld van de poëzie . Toch biedt die wereld in taal door dat bij
uitstek menselijke en dus onvolmaakte medium inzicht, diepgang en
herkenning .

Dat de Nederlandstalige dichters Het Liegend Konijn in toenemende
mate zijn toegedaan en dat ook het aantal lezers groeit, stemt me
zeer dankbaar en vol verwachting voor de toekomst . Gesteund door
professionele uitgevers en enkele fidele mecenassen, neem ik me
voor nog jaren met dit blad door te gaan.

Jozef Deleu
Redacteur Het Liegend Konijn
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Arnoud van Adrichem
Delft, 1978
is ook essayist .
Recentste bundel : Een veelvoud ervan (2010)
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Haal diep adem .
Bent u bang dat alle lucht zich plotseling verzamelt
in een hoek van de kamer en u stikkend achterlaat?
Leslie Scalapino vindt dit leuk . (Een lachklimaat!)
Onze favoriete nachtmerrie : ontwaken als discours .
Beschrijf het eerste wat u ziet als u bij kennis komt,
als kou uit de bomen klimt, opstijgt uit grasvelden .
Wij vermoeden natuurbeelden, langzaam afgespeeld .
De naaktslak op de balustrade vertraagt het denken .
Kunnen slakken botsen eigenlijk? Ja, het komt voor
dat twee gedachten op elkaar knallen, het hele huis
ademrood oplicht .

Nog even over tieners .
Ze maken altijd alles ouder, zelfs als de zon schijnt ;
(Het regende in Delft .) Tieners tongen uw gedachten
tot ze glimmen van het vocht. Hun adem is lichtroze .
Kijk niet zo . Duidelijker kunnen wij het niet zeggen :
tieners zoeken afleiding en gaan daar vreselijk ver in .
Misschien dat een beetje vaseline helpt? Een knikker?
Wij vertrouwen vandaag niet . Het licht blijft plakken
aan onze handen . Tieners zitten onder het stuifmeel .
Steeds als iemand niest, valt er ergens een slachtoffer .
Vaak weten ouders nergens van .
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Steek er nog een op .
Inhaleer zo diep als u kunt, adem dat hele buiten in
en uit . Daar moet u bijna wel dood aan gaan . Maar
er is een maar, een beletsel, een hardnekkig klepje
in uw longen dat die laatste ijle luchtvracht stremt .
Tot zover de oefening. Terug naar het vertrekpunt :
de wereld. Geef er een klap tegen en water spat op,
schaduwen schieten weg, een vogeltros valt uiteen
als u er naar kijkt . In huis mag u roken maar alleen
onder de afzuigkap .
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Jan Baeke
Roosendaal, 1956
is ook vertaler.
Recentste bundel : Brommerdagen

(2010)

HET GAAT NIET OM DE DETAILS EN DE GEWOONTES
Voor ons is het normaal en evident en bij het afrekenen
aan het eind van een doordrenkte avond
wel zo handig dat wie zij oom noemen mannen zijn
die met genoeg geld van huis zijn gegaan .
Voor mijn vader zijn het broers . Mijn moeder
wordt tureluurs van al die overalls en kalotjes
en dat lijzige accent
waarmee ze achteraf getrouwd bleek te zijn .
Gek dat niet is vastgelegd hoe ze praten
en dat we dat gerust als oom of nichtje
als opa en oma kunnen beweren .
Ieder van ons een eenvoudige verschijning
een eenvoudige wet, al kennen we de grote liefde
van oma zeggen en stompen of kietelen
die net veertien of vijftien werd
en het verlengde van dezelfde grote liefde moet zijn .
Zo houden we van elkaar en zo spugen we
bij wijze van punt achter alle zinnen :
weer een klote maandag met dat zeikerige weer
en de koppijn van te veel gezeverd
en uit de heupen blijven schelden .
Feest is iedere zaterdag dat we niet meer zien
wie de oma van het nichtje van de vrouw van Kees
en de zoon van Dolle Dinsdag kan zijn .
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's Avonds als het stil is buiten de schurende glazen
voeren ons tot maagzuur en gal
die de beste dingen weten te zeggen
zoals ongeluk valt niet ver van de boom
of een vijg brengt nog geen lente
en daar dik over lachen, in de broek pissen
en dichtslaan, Jan zonder blaam
en Meisje zonder onderbroek .
We gillen nemen nog een onderwerp om kanker
op te zeggen, boeren
en brengen de woorden genoeg genoeg
maar weer
neem Kees van ome Ad en Nellie van Sjaan
en allemaal dezelfde broer van mijn broer
en de broersbende van de buurt
en de krapte daaromheen als kleefkruid als maden
als virussen in een warm gestookt bed
de oom van het bed
die we oom zeggen .
En toeschreeuwen als de broer van zeggen
lekker warm is het hier
en zo vredig .
We stinken de kamer uit van gapend geluk
zingen pleisters voor elkaar
steken dan het water over .
Uit de boxen komt de waarheid .
Die duurt vandaag drie minuut veertien .

HET IS NIET ALTIJD EEN KWESTIE VAN KEUZE

Ik stond niet op goede voet met de beweging
de familie, de politiek, de schutterij .

Zo ben ik, ik moet mijn geweten, waar moeder gelijk in had
van buiten kennen, voor niks opzij gaan .
Ik vond mijn houding altijd al goed .

Ik zie jou parallellen trekken met het heden
met verjaardagsfeestjes en in de familie nagaan
wat ik zou zeggen tegen mijn familieleden
en wat ze uit dat gezegde worden
om ook mij te kunnen zijn .

Begrijp je wel?
Ik vond mijn houding vanzelfsprekend.
Keihard.

Uren kon ik doorgaan
en het volle begrip tonen .
Ze hebben allemaal een achtergrond, een leven
ze zijn ook bang en willen hun uitkering redden
dat de dochters de advent begrijpen
vlammetjes van kroketten kunnen onderscheiden .

Eens werd het mij rood voor de ogen
maar dat heb ik ruiterlijk toegegeven .
Mij wil het bij de koffie aanzitten nog niet lukken
maar het praten over vorst en buien gaat gesmeerd.
Nog twee volle weken te gaan en dan verlof .

24

nieuwe gedichten
h« nest setoofd
r~e

K. MICHEL,

LENTEREN, Bart MEULEMAN,
Jelmer VAN
Haas MIRCK, Lodewijk VAK OORD,
Peter THEUNYNCK,
DER PLOEG,
froakJe VAN
Refaoa t VERBEKE,
VEENBAAS,
HEE, Jabik
DER WEL
Miriam VAN
VROMM, )uditk
o
Daaiil VIS, Le
VAN

GERBRANDY, Era GERLACH,
Lies VAN GASSE, Piet
VAN HERREWEGHEN,
Peter GHYSSAERT, Hubert
ANSSEN, Tjitske JANSEN,
Peter HOLVOET•N
Roland JOORIS, Wiel KUSTERS,

Yerna VAN DEN DRIESSCHE, Charles DUCAL,

Y.M.DANGRE, Maarten DAS, Ellen DECKWITZ,

Lat DE BLOCK, Huub BEURSKENS, Wim BRANDS,

Arnoad VAN ADRICHEM, Jan BAEKE, Bart DE BLOCK,

na

it

deBuren

.

~e inK~rieti

Parlement

Vlaams

april 2012 12U30-13u30
De Loketten van het Vlaams Parlement
IJzerenkruisstraat 99, iooo Brussel

Woensdag

oHZJ H

o

Reserveren : info@deburen .eu of +32

(0)2 21219 30

Eten en drinken
Aan het buffet kunt u een broodje of een lekkere koude schotel bestellen tegen democratische prijzen .
Of breng uw eigen lunchpakket mee . deBuren en het Vlaams Parlement trakteren op een drankje!

De presentatie vindtplaats in het kader van de reeks `de literaire loketten' van deBuren
i .s.m . het Vlaams Parlement .

Het Liegend Konijn, het tijdschrift vooruit het nest geroofde', nieuwe Nederlandstalige poëzie,
bestaat alweer tienjaar . Tijd voor een literair feestje .
Ester Naomi Pergnin, Ruth Lastera en Zieke Marsman zijn de laureaten van de
Liegend Konijn Debuutprijs van respectievelijk 2007, 2009 en 2011 .
Zij lezen uit eigen werk en hoofdredacteurjozef Deleu houdt het nieuwe nummer boven de doopvont.
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aut

Gewoon verdwijnen in de tabak
en eindelijk durven, met bikini's en make-up
en absurde hoeveelheden drinkyoghurt
zomaar, om bier klein te krijgen .
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ZOLANG HET BESTAAT
De kleine jongen wordt wakker, voorspelt
ik loop Wasilla uit .
Zijn vriendjes lachen hardop en zijn op de hoogte
van alles wat geil is .
Hij weet waar gedachten naar uit moeten gaan .
Zijn gedachten gaan verder, gaan, zegt hij,
belangrijker wegen .
Een hele maand hoort hij niets van ze terug .
Hij vraagt mij, een grotere jongen eens
om de hoek te luisteren, maar ik hoor niemand
iets over Wasilla zeggen
of dat iemand met zijn gedachten
een visboer of een huisjesmelker weet te overtuigen.
Ik wil een goed woordje voor hem doen en zeggen
dat hij te vertrouwen is, maar mensen met meer
kennis van zaken vragen wat dat kost .
Er is ook iemand bereid een mooi tasje te haken
waar de beste gedachten in kunnen .

Dat een eenvoudige vrouw dit tasje wil maken
en mannen die een partijtje hebben opgekocht
of op school als invalkrachten, een lokaal
met eigen stem weten te vullen
van dat tasje, een dranghek een kazerne
en een staatsgevangenis weten te maken
is een teken van vooruitgang.
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Even tekenend is mijn herinnering
die ik niet gekend heb.
Wasilla weet ik bestaat echt
net als Alaska, het partijcongres, de musical
maar de mensen die er vandaan komen
bestaan meestal niet .

HET MOET NIET TE MOEILIJK WORDEN
Ik mag niet klagen .
Ik mag dat ook niet
en dan niet omdat er niets te klagen valt
maar omdat het er zo lelijk uitziet, klagen .
Het gaat in je teint zitten, in je gelaat.
Het is ook niet goed voor je spieren
de oppervlaktespanning, het metabolisme
de C02-reductie .
Dit is geen gemakkelijk woordspelletje .
Het heeft geen zin
te klagen
is geen zin bedoel ik, die twee woorden .
Zijn die graatmagere fotomodellen
van geen betekenis, is hun aanwezigheid
zuivere fysica, zijn onze beroemdheden
de wegwerpartikelen die ze ook zijn
het innemende model van de zuivere economie?
Wordt dit gedicht te wetenschappelijk?
Iets valt te snappen door de inhoud
bij elkaar op te tellen .
Zo is het met de dood ook of de uitverkoop .
Ach, het is genoeg om nu en dan
een goed verhaal te vertellen
waarin en waarover genoeg te klagen valt .
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Net nu wij
het gezellig hebben heeft er altijd wel iemand
iets te zeiken
maar echt goed klagen? Ho, maar!
Later dat woord gek maken
fo to mo del len . Er is reden voor .
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HET IS AL GAUW GENOEG
ALS JE ER WAT LANGER BIJ STILSTAAT
`Een mens om in elkaar te zetten zou ik al genoeg vinden .'
`Jij wilt ook altijd iets wat niet kan .'
Het was het moment dat we klaar waren met praten
van onszelf moesten horen wat hard is en donker
hoe een tak van de boom scheurde
een auto het hondje iets kleins en kreukbaars aanreed
een meisje van haar fiets viel en vier jongens
niet lieten zien of het helpen werd of lust
Hoe er verderop een nacht gevlochten werd
of een ochtend, kil nog eerst, maar al snel warm
uit een mand met brood en munt werd gehaald
net voor de markt uiteen spatte
en het kind helemaal rood werd
van het bloed van zijn moeder
Wat de melodie op toon hield is de wetenschap
dat ze allemaal gelijk hadden
en dat dit onschuldige levens kost
wat ze allemaal betreuren .
Wie dat inziet kan geloven, zeiden soortgenoten
die een mens willen om in elkaar te zetten
en dat beter te doen dan anderen .
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WERK AAN DE LIEFDE
Het is veel werk, het is al snel teveel werk
de liefde, zo zeiden onze adviseurs, was warm en geplooid .
We konden ons dit voorstellen .
Het was warm toen altijd is de avond goed mij overviel .
Er was die dag veel gemaaid en opgebonden . Wat de wereld
vult en uitholt bleek ook in de buurt te vinden .
Kunnen wij daar iets van leren, vroegen mijn vrienden
Dat kan vaak, suggereerde ik maar wij kunnen dat niet .
Het is een persoonlijke liefde met een eigen tunnel.
God, als hij dienst heeft staat liever hier, bij die tunnel
rokend en blij dat hij niet op kantoor zit
maar met zijn grote slungelige lichaam altijd verlegen
bang dat hij opvalt, bang dat ze kunnen denken
dat hij bang is op te vallen.
Het is werk dat altijd terugkomt zegt hij en mijn vrienden zijn
onder de indruk omdat het God is die dit zegt
en omdat hij haarscherp op de foto staat, als enige.
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TELLEN EN GAAN

Bij alles wat ik bezat was
een iets te kort been
en een steeds groter wordende stilte
waarin ik op mijn woorden wilde komen .
Ik wilde op de woorden komen
die ik goed vond, zoals
ik repareerde de schuur en las het boek
over de complicaties van het been en de stilte .
De welke precies?
Ik wist dat me door de schuur
alles uitgelegd kon worden .
Zo goed als de borden in de keuken
uitzitten dat ik er zonder de anderen ben .
Wat ik bezat viel slecht te tellen
maar er waren dagen dat ik de schuur repareerde
een aantal dagen, net als een aantal vogels
dat neerstreek op de bomen bij het huis .
Ik repareerde de gedachte aan mijn been
en de woorden die mij bij het tellen overvielen.

Verderop tussen de kruiden en de
Amerikaanse tabak landt een bord
met een nieuwe stilte .
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Ik had meer besteld dan ik tellen kon.
Het meisje dat meekwam en geduldig wachtte
tot ze iets kon doen, lachte om het bord
en huilde om de schuur waarin de doden
tot de vliegen baden .
Ik hield haar vast toen de auto's kwamen .
Ik hield haar vast toen de auto's gingen
maar het maakt niet uit
dat ze kwamen en gingen
nu ze komen en gaan .
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Bart De Block
Wilrijk, 1978
heeft nog geen bundel gepubliceerd .

HOE IS LOUIS?
Dat is moeilijk te zeggen .
Hij wil iets erg goed doen . En hij heeft volwassen schoenen!
Dat wil ik toch vermelden.
Schoenen van hard leer met stevige zolen en punten,
zonder te klassiek te zijn . Blauwe schoenen,
helemaal anders dan deze ochtend
(takken contrasteren met de lichtblauwe lucht)
Of toch niet anders
Een onbegrijpelijk jargon . Een persoonlijke belijdenis .
Dat soort dingen .
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WAT GEBEURT ER?
Paarse stippen .
Paarse stippen en een gifgroen licht .
Een nieuwe episode voor Louis . Een imaginaire dimensie .
Nem!
Louis komt in een kamer waar letters op de grond liggen .
Dikke, ronde, blauwe letters .
Hij neemt de L bij de steel, om mee te slaan of hakken . De E
legt hij plat op de rug om op te zitten . En de 0
die draagt hij rond z'n hals
wanneer hij 's morgens wakker wordt .
Het is nog donker.
Er staat een auto waarvan alle lichten knipperen .
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WAAR IS LOUIS?

De wet is hier. En boven de wet heb je Louis .

Boven de koning ook? Ook!

Louis kan iedereen arresteren . Hij kan ook
goed drinken en eten .

Louis snijdt een stuk van zijn steak, doopt het in saus
en werkt het naar binnen .

Hij spoelt het door met een goede slok wijn .

Al die gezondheid die in Louis zit! Al die autoriteit!

Wat in hem zit, dat zal hem redden .
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LOUIS KAN ALLES VOELEN
Louis kan alles voelen .
Elke beweging van mensen, elke suggestie in hun woorden .
En op alles wat gezegd of gedaan wordt, reageert hij .
Moet ik mijn schoenen uitdoen?
En Louis staat al op één been te wankelen .
Ik doe wat moet, zegt hij . Iemand moet het doen .
(gekwetter van vogels en geklap van hun vleugels)
Maar je moet niet bewegen als je niet in de weg staat, Louis!
In de weg dat is veel te abstract . Daar kan je
over discussiëren .
Louis is zich bewust van wat er in de wereld
gebeurt .
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BUIK

Louis zegt : buik .

Maar er is geen buik .

Geen buik, zegt Louis . Maar het is te laat .
De buik hangt al aan het plafond te bengelen .

En een plafond met een buik . . . Daar valt moeilijk
mee te werken. Daar hebben we
weinig voeling mee.

Zoals met de gedachten van Louis .

Dat zijn kosten op het sterfhuis, de gedachten van Louis .
Dat is een pater geschilderd .

Louis zegt : ')(_&%$##"!§ §!"#$ (Wat is dat hier?)
Ik antwoord : §!"#$%&_(&_O"?^f'±L= : ; (Een aanlegplaats voor bootjes)

We plooien dubbel van het lachen, Louis en ik .
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EEN STERK LICHAAM

Een sterk lichaam en een zwak lichaam .

In verhouding tot andere lichamen die volledig sterk zijn
of volledig zwak .

Een zwak lichaam trekt zich alles aan van anderen,
neemt altijd de verantwoordelijkheid .

Eigenlijk een sterke eigenschap .

Maar Louis z'n lichaam is zo sterk dat hij nooit plezier beleeft .
Zelfs niet als er iets goeds gebeurt!

(Hij heeft wel al plezier vooraf)

En als er iets ergs gebeurt, wat dan? Wat erg, zegt Louis .
Wat erg .

Maar hij glimlacht . Dat is zijn zwak lichaam
dat bovenkomt.
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DE GROTE PARATAXIS

Veel dingen binnen nemen maar ook
laten wegvloeien.

Veel dingen laten wegvloeien,
is wat de grote parataxis zegt.

Maar af en toe nieuwe dingen binnen nemen .

De grote parataxis is een monster met een lange nek
en vleugeltjes in plaats van armen .

Hij zegt : Dat sommigen alleen maar binnen nemen
dat is niet gezond .

Dan kan je beter helemaal niet langskomen,
als je alleen maar binnen neemt .

Als ik hem vraag : Grote parataxis, hoe weet jij dat?
wijst hij naar z'n glas :

Dat heeft toch ook een kleur .
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ONDERKRUIPER

Louis wil overal onder kruipen.

Onder een steen .
Onder de mat .

Aan de telefoon probeert hij met zijn stem
onder de stem van zijn gesprekspartner te kruipen .

En zijn blik? Die legt hij voorzichtig neer, als hij in
gezelschap is.

Maar soms valt de blik ergens waar hij niet mag vallen,
waar hij dringend verlegd moet worden .

Naar een verdedigbare plaats, om zich daar in te graven.

Als gevolg van zo'n ingravend maneuver is Louis,
terwijl we spreken

in z'n trui verstrikt geraakt .
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')(&%$##"!§§!"#$!
Een onredelijk idee komt op bij Louis
terwijl hij op de tram zit .

Dat is waterman die bovenkomt .

Waterman heeft lange tijd in een down gezeten,
maar nu is hij terug .

Louis spreekt tegen, zegt zijn gedacht,
maar hij is ook beïnvloedbaar.

Voelt hij ergens een tekort, dan snelt hij daarheen
om zich te laten beïnvloeden .

Dat is vis die bovenkomt .

Maar Louis als het over invloed gaat, gaat Louis altijd te ver .
Hij laat zich daar niet in beïnvloeden.

Terug de lucht in! Terug!

Wat een onredelijk idee!
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LOUIS ONTMOET EEN TROELA

Louis haakt zijn wagon aan een gevoel
dat voorbijkomt .

Er valt een steen van het spoor .

Nu krijgt zo'n troela die daar voorbijkomt, toevallig die steen
tegen haar smikkel!

En zij, razend, naar Louis .

Maar ik kan niet mikken! zegt Louis . Hangend aan zijn wagon .

Geef mij een steen om te gooien en ik zal
gegarandeerd missen.

Onzin, schreeuwt de troela, in de achtervolging .
Ik heb het zelf gezien!

Terwijl ze Louis achternaracet op een cirkelvormige
spoorweg of modelbouwspoorbaan .
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Lut de Block
° Hamme,1952
Recentste bundel : Het holst van de lente (2009)

IN DIE DAGEN

Het was in die dagen
na dagen van lood en fluimgeel
en faraonisch blauw
na mierige nachten van gekrab
en gejeuk in hitsige schoven
na dagen van morsdood en heet.

Het regende katten en honden
killen, meersen en broeken .
Na dagen van damp
en van dijken die braken
na dagen van drets en van moor
van druil en drens in de zep.

Na vriesklare, harsige luchten
was er een samenloop
een vunzige oksel met buntgras
en later met vlas en met kemp .
Het was een veilige inham
het was Hamroe .

(noot : de cursief gedrukte woorden in het Hams lezen)
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MELLE

Het station komt voorbij . Je herkent
de plek die je was . Listig pendeldier
tussen hond en wolf. Je zou willen wonen
in het woord dat klinkt als een veilige vacht .
Met je verleden van gras ritsel je stiekem
van je nest naar de stad . Er is geen reden
om weg te gaan, er is genoeg om te blijven .

SCHELDE BIJ RUPELMONDE

Ga niet naar zee .
Hier ben je groots
van oever tot oever
van hoger naar lager wal .
Groter kan niet
oeverloos evenmin .

Omarm dit land en zijn aangelanden .
Een kind en een vrouw spreiden je zelling
een man zit te peuren in ebdiepe schorren .
Verzuip niet in dromen van meerschuim en zilt .

Stroom niet naar zee .

Blijf.

Rivier.
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HUMULUS LUPULUS

Putje winter - en niets te zien op het veld .
Maar ondergronds zijn we verbonden
verbannen in een wortelstok . Ze noemen
ons divien of duivels of chinees van origine .
Aards zijn we zeker en uitgesproken feminien .

Prille lente - ons schoonheidsslaapje zit erop .
Met bleke vingers tasten we de aarde af
geven ons weerloos bloot aan connaisseurs
die onze delicate keesten prijzen, proeven .
Drie zussen ranken ongehinderd hogerop .

De weelderige zomer - de hemel willen we
bestormen en hoger, hogerop . Niemand kan
ons bijhouden in groei, in geilheid, groen .
De boer moét ons wel binden . Hij tast naar
onze zware bellen, kleverig van bronst .

Nu is het oogsttijd - het dorp wordt roes.
Het regent bellen vrolijkheid. De vrouwen
heidens geurend, bedwelmd als op hun bruidsdag .
De mannen, troebel en met dikke tong. Hop
Belle. Hop . Het gonst van levenshonger, dorst .
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TREURZANG VAN EEN MUUR

van het gemeentelijk domein de Ghellinck in Elsegem

Weg is de wereld. Verdwenen de priëlen
de jonkers en freules, het luchtkasteel
de moestuin met bongerd, de vleugel
met boeken die niemand zal lezen .
Gemis is het bewijs dat we leven .
Berlijn, Geraardsbergen, Zeebrugge
Jeruzalem en hier . De ene muur is
de andere niet . Gestage muren die klagen
en muren die juichen . Muren die blind zijn
als mollen, muren van schaamte en scheiden .
Je betast het weefsel van steen
schietgaten, teringvlekken, schroefluchten .
Je zou de wereld doorzichtig willen en helder
als Mozart of grazig als weiden langs de Schelde .
Een muur is een verbond van eeuwen .
De keerzijde ben jij, begrensd door je blindheid
het laffe dat knaagt, de schans waarachter je schuilt
voor de liefde . Maak open. Sloop de muren
van onbegrip, slecht de wallen van je verzet .
Een hart is geen steen, een muur is een mogelijkheid .
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HIER
Iemand moet het zeggen
dat het gras hier groener
het landschap lieflijker
soms landerig lamlendig is .
Maar altijd het onze .
Uit de buik van de rivier
deinen dagen en nachten
weerkerende zekerheden
een aardappelveld in september
het filigrein van canadablaren
de nauwelijkse inkt van bolsters .
Het cyclische geeft houvast
de tijd wordt een hak gezet.
Seizoenen drijven in de lucht
voorbij . Alleen de liefde
water in de poel
staat in het hart
tot op de bodem stil .
We wiegen het gras
wolken ademloos van steen.
Iemand moet het zeggen
dat deze aarde menselijk
dat deze aarde wenselijk is .
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Huub Beurskers
Tegelen, 1950
is ook prozaïst en essayist .
Recentste bundel : Mathieu (2010)

MIJN LEVEN UW AL
Van een klap schrok ik uit mijn kooplustigheid
in een etages hoge Bijenkorfhal : een rek lag om,
tussen gebloemde jurken iemand na een sprong,
maar boven op zomaar een vrouw die sinds toen
in een rolstoel lijdt . Als een vulkanische bom haar
zo had verlamd, of ze dan anders ten einder rijdt?
In een gangpad in de supermarkt verspreid lagen
kaas, zeep, hagelslag, een pot jam die kapot glom,
en een gestrekte man bij wie een kind te snikken zat .
Had ik verzachting moeten bieden door op te merken
dat dit bloedbad noch Bagdad was? Voor wie of wat
dan ook mee neergemaaid in een stad of tussen berken,
of met familie aan het bed : elk mens wordt slechts zichzelve
gat . Zal het mijne alleen zich tot volstrekt niets beperken?
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HET WEER WAS GOED EN DE ZEE WAS KALM

Het weer is goed en de zee is kalm.
De klepper kan geen til meer vinden .
Honingbijen dwarrelen uit de linden .
De torenklok slaat drie, maar zonder galm.
In stilte wiekt nog zonwaarts een verblinde .
Het weer is goed en de zee is kalm .
Naar waterbeken smacht een zwaar gewonde hinde
als naar zijn god een moede jager in een psalm .
Honingbijen dwarrelen uit de linden .
Er is geen beest met uit zijn zeven koppen kwalm,
maar clematis valt niet meer op te binden .
Het weer is goed en de zee is kalm .
Asgrauw rijpt de aar op het bloedrood van zijn halm,
maar geen aardmuil die zich opent tot verslinden .
Honingbijen dwarrelen uit de linden .
Een grizzly wordt verorberd door een zalm .
Krill en walvis zijn elkaar beminden .
Er dwarrelden honingbijen uit de linden .
Het weer was goed en de zee was kalm .
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PANTHEÏSTISCH UUR
Niets is begin . Vanmiddag houdt de wind van hoge
populieren en de zon van tussenbeide komen . Bomen
hebben ook gehoor - waar is hun bruisend ruisen anders
voor? En rododendrons tonen zich lilarood om het mij
te zien bemerken . De parkdronkaards spektakelen als
orakels over het wereldgebeuren en bijna niks meer in de fles .
Onder almaar weer teloorgaande waterkrinkelrimpelingen
liplezen vijverkarpers des hemels onderzijde waar een eend
met vijf, zes donzen dingen haar spoor door trekt . Niets is
finaal . Dat de jasmijn beroezend geuren kan zonder zelf te
kunnen ruiken kan toch niet zo zijn? Of hebben anderzijds
wij zonder het te kunnen kennen iets speciaal voor struiken,
mussen, bijen? Allemaal zijn wij . Een zitbank dicht gedachten
aan kussen en meisjesdijen toe aan mij . Niets is finaal, niets is
begin, en allemaal zijn wij iets daar tussenin . Dat geldt zelfs
straks voor kransen onder kale takken naar een graf gebracht .
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USURA
Niemand een huis van deugdelijke steen,
geen brood dat zich laat smaken, de naaister
krijgt haar draad door geen stof meer heen,
de kunsten onder de handen van de graafster
verdorren al voordat ze beginnen, geen wol
nog om te spinnen want veepest woedt weldra
met usura, woeker met interest, taks en tol,
contra naturam, aldus de Canto van Ezra
Pound, uitbuiting legt verlamming in bed
tussen de jonge bruid en haar bruidegom .
Maar heet Woeker niet ook Schepper die met
leven dat hij ongevraagd verleent een som
verlangt zo onbecijferbaar dat je hem nooit
betalen kunt en hij met eindeloos ongeduld
je subiet weer ruïneert, al denk jij liever `ooit'
terwijl je onder een gevoel van eigen schuld
gebukt gaat door het leven dat uitsluitend
bestaat uit jou, compleet met lot en al?
Doe je doen derhalve beter zomaar fluitend,
met een broek aan en zo meer . Het is een val
stil te staan bij zowel de Heer als nihilisme .
Laat woekeren dat stof tot stof en as tot as
tot vertier, neem ermee plaats op een terras,
bestel een bier, telefoneer en fluister `Mis me' .
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PASSAGE MET PASSANTEN
Natuurlijk vinden we het doodnormaal dat de aarde de aarde
blijft zoals we haar menen te kennen wanneer we in gedachten
verloren op pad er geen acht op slaan. Of zouden dan paarden
met runderen paren, kikkers zingen zoals we het verwachten
van nachtegalen, zouden schaduwen zich naar de zon toe keren,
zonder dat we er een van alle ooit op zullen kunnen betrappen,
telefoonpalen met fruitbloesems over houtkap communiceren, en
waterplassen eigen verzinsels tussen schapenwolkjes reflecteren?
Mogelijk dat we ooit op onze route iemand ontmoeten die we niet
menen te kennen wanneer we in gedachten over zijn heengaan
verloren geen acht op hem slaan, als kon er geen oord bestaan
waar hij weer vandaan zou kunnen zijn gekomen, want waar riet
niet rijmt op verdriet omdat er zelfs geen woord voor is, net zo min
als voor gemis of voor concreet, daar niets er naar abstractie taalt .
Tot ons een simpel gebaar, een knik, een blik, een woord, een zin
iets doet herbeleven, als in dromen die je weer verlaat, alleen, gefaald .
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Wim Brands
° Amsterdam, 1959
Recentste bundel ; Neem me mee zei de hond (2010)

1

Wat vrijheid is leerde ik van een oom die in vee handelde .
Na zijn vijftigste kreeg hij een vriendin .
Zij had evenveel verstand van koeien als hij .
Soms namen ze een dag vrij .
Ze noemden dat vakantie.
Ze bezochten dan een veemarkt .

2

(Stanley Brown)
toen tijdens zijn ochtendwandeling
een vliegtuig over de stad vloog
en nog een vliegtuig liep hij
en noteerde zijn stappen
terwijl nog meer mensen door nog meer
vliegtuigen werden vervoerd zat hij
op een stadsbank en telde
streepje na streepje zijn korte weg na
en zou straks teruglopen om zijn stappen
nog eens te tellen om vast te stellen
dat hij zich dan op 9976 voetstappen
van nu bevond
6o

3
(Terrence Malick)
De evolutie van de aarde begrijp je alleen
als je denkt aan een reusachtig dier
dat in zee slaapt in zijn neusgaten verdwijnen felgekleurde vissen,
uit zijn neusgaten komen felgekleurde vissen
zie ze gaan en komen terwijl intussen
op het land de eerste mensen
verliefd op elkaar worden
en zacht met elkaar praten om de droom
van het dier niet te verstoren, de droom
van een God die het ontstaan is .

4
(Werner Herzog)
Die angstaanjagende creaturen op de oceaanbodem
zou het kunnen dat ze ons uit het water
hebben verjaagd
naar het vasteland waar we ons verscholen
in grotten en begonnen te tekenen
op de wanden
eerst nog dieren maar toen ook onze vleselijke
verlangens - ja, zo zal het gegaan zijn
maar stil nu
in deze duisternis voel je hoe ze ons bespieden
kom, we beramen een terugtocht .
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5
Ze is vier en ze denkt na over durven
wat ze nu kan, en gisteren nog niet .
Ze zegt :
ik durf nu een kabouter op te tillen .

6
Waarom moet zijn wereld opgeruimd?
Hij wijst naar de stapels drankblikjes
in zijn kamer die
hij aan het einde van de nacht
in het park opraapt
als de afbeeldingen
tegen hem praten . Zie ik ze?
Zie ik ze goed? Atlas, die
de wereld draagt,
Leonardo die de wereld begreep .
Kan ik hem uitleggen waarom ze
moeten verdwijnen?

Ik hou van je .
Ik hou van hoe je kamer ruikt,
je kledingkast, je bed .
Zo ruiken de basten van de bomen
in het zeer vroege voorjaar, als er nog geen
bladeren zijn - en alle kracht nog in de bomen zit .
Als het leven nog in de deuropening staat .
(vrij naar Peter Altenberg)
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FAMILIEPORTRET

Y. M . Dangre

Brussel, 1987
is ook prozaïst .
Recentste bundel : Meisje dat ik nog moet (2011)

GROOTVADER

Elke dag telt hij zondagen
af, de uren waarin hij ons bestaan betrekt
op het zijne.

Dan tapt grootvader moppen met baarden
en eelt op hun ziel,
lepelt ons het verleden in
dat wij wegdrukken
achter zijn bange rimpels .

De hele middag is hij
in geuren en leugen
zichzelf.

En terwijl hij doekjes blijft winden
om ons, ontwijken wij zijn geverfde blik,
zijn uitgestorven gebaren, zijn felicitaties
om wie wij zeker niet zullen worden .

Altijd heeft hij de mond vol
gebarsten leven.

Toch blijft hij vertellen, de ontzenuwde
man die terrein en speeksel verliest,
urenlang door ons leeft
en wordt afgeteld .
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GROOTMOEDER
Telkens stopt zij onze levens
vol zoetigheden, snoept
met zachte klem
onze kinderlach af.
Voor grootmoeder zijn wij nog baby's
die zij wiegt in haar armen
van oud ijzer en zeer,
maar niemand draait met haar mee .
`Kom hier . Ik heb jullie lief,
want jullie kennen mijn pijn
nog niet.'
Zo omhelst zij listig ieder kind
waarmee ze de plooien uit haar huid strijkt .
Sommigen noemen haar heks, deze vrouw
van geronnen bloed, van zoethout
in haar woorden, van schemer en schrammen
en adem waarin niemand meer wil wonen .
Anderen vinden haar lief
en roesten met haar mee .
Alleen voor ons blijft zij de grote,
dubbele moeder, tweemaal wees
van wat van ons worden zal .

VADER
Vader, knarsetandend in alle talen,
eet zijn gedachten van glas
waardoorheen wij naar hem staren
als naar dovend vuur.
Hij is een fakkel
van praatjes voor de vaak
en steeds vaker slaapt hij
in zijn opgelapte woorden,
in het mompelende bed
van zinnen die hij spant
tussen ons
en de kinderen die hij zich wenst .
De warmte van zijn mond neemt
af. Vader vervaagt in raamverhalen, in rijmpjes
over hoe het vroeger was,
toen wij nog niet huisden
in zijn slapengaan .
Hij geeuwt en luistert
naar zichzelf . In zijn tong
zit een eeuw, in zijn lichaam
hooguit een derde .
Vader hoort ons niet
en stapelt slapeloos kinderen
in zijn hoofd .
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MOEDER
Zij wandelt en leeft in kringen
door dit huis. Wij leven met haar mee
wanneer zij zalvend slaat
en voedsel maakt
voor onze toekomst die zij openplooit op tafel.
Moeder prent ons in
wie wij zijn
in haar ondergelopen dromen .
Dan zwijgt zij .
Kind na kind blijft het stil
terwijl moeder opnieuw haar witte stem
als een spade in onze dagen zet.
Maar wij luisteren er niet naar,
worden zwaarder van elk jaar
dat zij reeds in ons opgraven wil.
Niemand zal haar verleden
verwezenlijken .
In ons zakt gaandeweg het water,
want steeds sneller ontmantelen wij
haar aarde .
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BROER
Grote broer, jij die leeft in het ruim
van dit gezin als een verstekeling,
wij zijn van dezelfde zee .
Onze handen groeien
uit de jouwe, worstelen volgzaam
hun nagels uit de klei
der woonkamers, uit het ouderlijke vel
dat jij in stilte bespeelt .
Onze stemmen ruiken al
naar verbrande aarde,
wandelen in jouw heidens spoor
van toekomstmuziek .
En toch zit je zomaar aan tafel,
met vader en moeder en hun nadagen
die kapseizen in alles wat je zegt .
Bijna ben jij te groot
voor hun geheimen .
Bijna verhuizen wij
uit hun barstende handen.
Grote broer van allemaal,
ontbind ons .

70

zus
Jij waakt over de bloeiende nachten,
luistert naar het duister
waarin je ons hoort groeien .
Als vanouds verspreid je in de kamer het koren
van je lijf, breken wij
het bloed dat we delen,
dat klopt en genadeloos de uren splijt
als een staande klok .
Lieve zus,
voor jou tikt ons lichaam
zoals het nergens anders tikt .
Elke avond gaan wij slapen in het ouderloze bed,
krabben wij de oertaal uit onze lendenen
en dubbele bodems, terwijl wij vader en moeder bezig horen,
hoe zij met elkaar spelen
als blinde kinderen .
Niemand kent jouw genade, weet
dat jij schreeuwt wanneer wij
in jouw vuurvaste schelpen kruipen en reeds, heel zacht,
onze kindertijd horen ruisen .
Lieve zus,
voor jou tikt ons lichaam
tegen de tijd .
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WIJ

Tussen bedden en maaltijden huizen wij
zwijgend onder hen, stutten hun zorgen,
hun toekomst, de balk
in hun eigen oog.

Zij vergeven ons dagelijks
hun zonden, koesteren de lintworm
in hun brood, de vreemden
die uit hun vel getrokken zijn
en netten naaien
om wie zij waren.
Maar nooit worden wij de mazen
in hun dood .

Toch bidden zij voor ons,
terwijl wij reeds op hun dromen kluiven
en als kille insecten kruipen op hun hoop .

Zij zijn niets
dan vermolmde stemmen, muffe lucht,
de dagelijkse klucht
van verdriet dat op zijn tellen
en kinderen past .
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Maarten Das
° Amersfoort, 1980
Recentste bundel : Schuilkerk (2009)

ECCE PANTS ANGELORUM

I

In de etalage van de ARM aan de Oudegracht
spreidt een nachtvlinder zijn vleugels
voor de openstaande deurtjes van het tabernakel .
Buiten spert de wereld zijn muil.

II

Tijdens het Lauda Sion haalt God
mijn hart uit mijn borstkas tevoorschijn
en vult het gat met stro en veren .
Buiten drukken vreemden mij plat .
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LIED VAN DE ONSCHULD

Terwijl zijn leven golvend, haast elektrisch, van zijn schouders gleed
en een handjevol soldaten om zijn schaduw dobbelde,
zijn bloedeigen doodskleed, uit één stuk geweven
uit de Vaderschoot, en de sluier van de tempel
in tweeën werd gereten, van boven naar beneden,
en de aardbodem sidderde en de rotsen spleten
- dit is het Lichaam dat voor ons gebroken wordt -,
en zijn lijk werd overhandigd aan zijn broeder,
die het wikkelde in linnen en in z'n eigen graf
neerlegde, maar zichzelf in zwijgen hulde,
keerden wij ons hier beneden
om en om en om en om,
als onschuldigen .
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HARTKUILTJE

Het licht op de golven is stil .
De maan en de blinkende sterren zijn stil .
De storm die de takken haast genadeloos versplinterde,
daalt langzaam af naar de aarde om te slapen .

Ook het hart is gestaag op weg naar stilte .
Het klimt en daalt, langs olijfbomen, lavendel,
wijnstokken, pioenrozen, beuken, eiken, orchideeën,
narcissen, tulpen, margrieten, papavers,
blauwe druifjes, korenbloemen, boterbloemen, affodil,
wilde venkel, paardenbloemen, geraniums, blauw schapegras,
munt en kastanjes, tot het aankomt bij een huis waar
geen gehavende ziel ooit vergeefs te schuilen zocht en met
geen mens in de buurt om het te zien noch te voorkomen,
werpt het zich ter aarde, waar het bloed
tot de laatste druppel uit hem wegvloeit .

Dan zal het zijn, als het hart
de gevaren van de wind voorgoed heeft afgewend,
dat melkwitte blaadjes als vanzelf naar binnen dwarrelen
en een ruisen als van beken zich van ons meester maakt .
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ZOALS EENS . . .

Zoals eens in menig verlaten kapel,
kniel ik nu letterlijk neer in mijzelf,
een kamer waar het licht alleen
het hoogst noodzakelijke raakt,
begrensd en toch geen moment onderbroken,
en ontvouw het volledig ontwerp
voor mijn leven :

geen leegte maar ruimte .
geen gordijn maar venster zijn.
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Ellen Deckwitz
© Deventer, 1982
Recentste bundel : De steen vreest mij (20111

BENEN

Toen al onze benen gebroken bleken,
moesten we er toch een beetje om janken . Je keek me aan,
zei dat je nooit had gedacht dat ik sterk genoeg was .
Het deed me blozen .

We leerden lopen, beweging bleek een taal
die we waren verleerd . Onze tenen zetten hun punten
op deze onhandige grammatica . We leerden dat
wanneer jij een stap naar voren deed, ik naar achter stapte .

Ik bewoog tegen je aan, je bewoog terug omdat ik tegen je aan bewoog .

We zagen er nog steeds niet uit, maar jemig het was toch leuk
om over te vertellen . De kliko vol gips en dat ik weer nieuwe stof
tot ergernis kon verzamelen .

8o

MOERAS

Mijn zus duwde mijn hoofd in de wasbak
zei daarna pas dat het kon prikken .
De kleur spoelde uit mijn hoofd .
Ze dacht dat het zou helpen, blond

maar ik was al argwanend
ten opzichte van alles wat dartelt .
Wanneer ik nadenk houd ik mijn adem in
alsof ik kopje onder ga . Blond

riet met daaronder mijn moeras,
enkele prehistorische opvattingen grazen er wat .
Vrolijke gedachten spelen er verstoppertje .
Wiebelende konijnenkontjes, hup
het hoekje om. Ik er achteraan,

de verf brandde op mijn hoofdhuid na .
Mijn zus rauschte met de handdoek
over mijn schedel, wat vacht viel opgewekt
weg . Nu je wenkbrauwen nog,

als dank besloot ik haar kersenhouten vloer
te verven in fluorescerend oranje . Op handen en knieën
werkte ik achterstevoren naar de hoek toe, tot ik mezelf bleek

te hebben ingesloten . Mijn polsen onder de vlekken .
Een konijntje op het droge . Voor ik moest lachen dacht ik
zo kwam ik dus in dit lijf terecht .

KNOOP

Niet voor Merijn

In december 1989 stopte ik
een knoop in het kerkzakje en bad
bij voorbaat om vergiffenis voor mijn
aan snoep verspilde contributie .

Tegenwoordig zit je steeds vaker
met je rug naar me toe en rijg je
lappen kennis aan elkaar .

Ik lig steeds vaker achter
je . Jouw kennis lijkt op een jas
die ik moet verstellen tot ik haar pas
en telkens te mager lijk, soms

denk ik dat God de knoop
aan me teruggaf
met jou eraan vast.
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ONDERTUSSEN, OP HET CHRISTELIJK LYCEUM

trok de slaap op als een mist
tot de tekenleraar in mijn gezicht brulde :

`Tegennatuurlijk!! Denk je nou echt dat iets pervers
ooit door de grote meesters werd afgebeeld?!'

De eerste keer bleek ik al een kwartier naar Sylvia te staren .
Ik nam mijn potlood op, de handen van de jongens veranderden
in pompons . Ze gilden `Verder! Verder!'
Ze vielen op me,

ze pletten me . Een grote mikado van mensen waar ik uit kon
worden gepikt, hoe stijf ik me ook hield . Ik kreeg geen borsten

tegen mijn hoofd maar onderbuiken vol haar,
piemels in de losse broek, ik voelde piemels en een keer
in de muur was groot genoeg voor een mug. Tussen de suizende

draden kroop ik en dacht dat je dichterbij
liefs komt door te vermijden liefjes te zijn. Achterop de fiets af en toe

mijn neus tegen Sylvia's shirt . Ons geweten
een haastig dichtgeknoopte zomerjurk. Laat de handen maar

razen, laat het te pervers voor woorden zijn . Als het dan toch moet
worden afgebeeld, dan het liefst als een stuk

waarheid die plots de handen voor haar naakte boezem slaat . Liever dat
dan de topless versie die je 's ochtends op weg naar de plee ontmoet,

die niet de moeite neemt om zich voor jou te bedekken . Je weet wel,
die versie van je grote broer.
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AARDAPPELS MET VLEES

Gejaagd snuift de wagen, schrapen hoeven
over de metalen plaat . Alle dieren

die mijn grootouders voor hun ploegen spanden .
Alle dieren mijn grootouders aten

tot ze vruchtbaar waren. Mijn opa zegt dat
de duivel hoeven draagt, en de wagen wiegt .
Af en toe loeit er eentje zacht. Zij weten niet
dat ze weggaan . Zij moeten zich veiliger voelen
dan ik . Mijn grootvader bidt altijd

voor de aardappels met vlees .
Hij heeft vooraf graag een citaat en houdt
van Noach. Dat we met de dieren naar een plek gaan,
waar niets meer vloeit .
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VERHUIZEN
Uit het raam takelen ze mijn ouders,
het is allemaal mijn fout. Het huis braakt
dozen en ik breng huwelijksservies
naar de glasbak. Kleren waaien om mijn oren,
ik ontwijk hun bed .
Mijn moeder zei dat weggaan gewoon
het zacht uitkotsen van geest is .
Ze zoeken daarna wel
een nieuw setje cellen
om zich tegenaan te nestelen .
Over mijn voeten kruipen wormen .
Ik kan niet meer vragen
als je ze in tweeën knipt beide stukken verder leven .
Misschien iets kleiner . Ze zijn tenslotte lichter,
ze maken ook wat minder stampei
en anders knip ze je nog een keer doormidden .
Kijk, nu al regent een stuk minder wijsvingers .
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EEN PLAATS

Voor Willem Barnard

Samen met de fakkeldragers stopte ik bij zijn raam,
hij zag me niet . Hief armen op om de kinderen
mee te krijgen in een vreugde
die ze nog niet begrepen . Hij gebaarde :
`Kijk, de mensen zijn gekomen,
ze kropen uit het water!'
Vlammen weerkaatsten op de glasplaat,
hij tuurde alsof er een wak in zat .
Ik dacht aan zijn opgeheven handen .
Dat hij steeds verder weg leek
en dat dit er is geweest . Een plaats
waar we niet meer zijn .
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Yerna Van den Driessche
° Bottelaere,1949
Recentste bundel : Reconstructie (2009)

UITSTRALING

Voor Marie Curie

zou het kunnen dat passie verdubbelt
als je haar deelt, polonium en haar straling
aanvoelt als een streling
dat gekloven handen schrijnen
als zwarte zijde, grimas van de dood
op het lichaam van de liefste
en wat als je van je hart de kamers sluit
zou het dan kunnen dat passie overleeft
en dan langzaam doodgaat

aan een overdosis
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VERMOMMING
we liepen langs schrikdraad, opgehitst
door de obscene zomer hingen we
onze prikkels aan driftig ijzer
scheurden ons een warme plek
in zongerijpte huid op huid
verbloemden zilt van zeedrift
twee zondige zandsculpturen
veilig in hun vermomming
tussen glooiing en gruis
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SCHONE SCHIJN
in een kooi van goud gooi je niet
met stront, hooguit met kaviaar
bevlek je onder oproerogen
het blazoen van schone schijn
ga je lopen in een andere hartslag
bij regen in verblindende spots
zoek je de buitenkant, spat na spat
raak je de binnenkant van jezelf
scheur je nieuwe barsten.
het is niet verboden te gluren
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IJS EN STOOM
zoals water twee atomen waterstof
voor één atoom zuurstof heeft hij
twee vrouwen nodig
een huismus die zijn grillen warm houdt
in haar zelf ontworpen kooi
tjilpt om een kruimel aandacht
maar evenzeer
een latex-slet die hem te grazen neemt
in een kramp van spreidstand geboeid luistert
hoe hij steunt om meer mes op de keel
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op

HET LAND

Charles Ducal
Leuven, 1952
Recentste bundel : Toegedekt met een liedje

(2009)

AUGUSTUS
Regens geselen de graanvelden zwart .
De staldeuren klemmen, het vuur walmt .
In de wei staan de koeien urenlang bij het hek,
hun poten kniediep in de modder .
Een man trekt werkloos zijn ongeduld
door de longen, een vrouw mist de eenzaamheid .
Het huis is te klein voor gedwongen aanwezigheid,
een vuist slaat het kinderspel lam .
De zomer duurt eindeloos lang, de uren
sijpelen in de hersens tot misgewas .
In de schuur strijkt een hand lucifers af,
een riek prikt het paard tot het stampt .
Slijksporen lopen het huis in en uit .
De dweil volhardt .
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op

HET LAND
Op het land is de spraak dicht gebleven .
Dode plassen weerspiegelen dood licht .
Het brood wordt met koude hand aangesneden .
In iedere borstholte ligt het gewicht
van het niet gedeelde, versteende woord .
Een slijkspoor kan zomaar beginnen
en loopt achter deuren en blinden voort,
kruisverhoor in onomstotelijke stilte .
Het boek op de mantel ligt opengeslagen .
De zoldering is te laag voor het licht .
Het zwijgen is nu nog moeilijk te dragen,
maar het kind wordt met vrucht onderricht .
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GEWIST

Dit is de boerderij voor zij werd afgebroken :

op een wazige vlek komt uit de gevel
een onherkenbaar gezicht,
de handen zijn met iets donkers bezig,
ik weet niet wat het is .

Het is mij ooit in de ogen geschreven,
want het kind dat er bij staat ben ik.
Zijn mond hangt open, misschien van verbazing,
misschien ook uit schrik .

Wat er gebeurde is niet meer te weten,
het is alles overbelicht,
een man stak iets weg, alsof iets verzwegen,
iets dat bekeken voorgoed

werd gewist.
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KINDERRIJM
Als derde aan tafel,
tussen een en twee in,
die groter zijn en al weten
dat geen van ons het verdient .
Met vier aan tafel,
ieder bang voor zijn deel .
Zij zegt : er wordt niet gegeten
door wie vuile handen heeft.
Met vijf aan tafel,
wij kijken stil naar het kleed
en weten dat wie durft te praten
zijn brood heeft verspeeld .
Met zes aan tafel,
zij spreekt over arbeid en plicht .
Een ketting van schakels, zegt zij .
De dunste ben ik .
Met zeven aan tafel,
er hapert iets in het gebed .
Wij horen buiten de vogels,
de honden die lui zijn en vet .
Nu staat er een op van tafel
en legt op zijn bord een steen .
Hij gaat weg, allen volgen.
Nu zit moeder alleen.
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MOEDER
Er staat een lege kom op tafel
en daar zitten zeven monden omheen .
Wie hen om deze kom heeft verzameld
haalt uit een kist een viool en hij speelt .
Van het plafond valt wat kalk naar beneden,
tegen het raam slaat een tak in de wind .
De kinderen zingen van goedheid en vrede,
gehoorzaam aan de viool, die maar klimt,
hoger nog dan de zielen die branden
hoog aan de hemel . In de stal loeit het vee,
op het erf groeien distels en giftige ranken .
Kom naar beneden, ach kom naar beneden,
zo huilt het . De kom blijft leeg .
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KINDERLEED

Als het uur slaat vliegt haar lichaam over,
dat onder een steen in de grond is gestopt .
Het roept, maar kent niet langer de woorden .
Ik sta beneden, mijn mond volgepropt
met iets dat ik voor haar verbergen moet .
Spreek ik het uit, komt zij op mijn hoogte
en word ik voor ik het weet meegevoerd .
Daarom zwijg ik en kijk nooit naar boven .
Het ligt mij op de tong als iets zondigs,
een toversnoep die mijn zekerheid voedt
dat ik oud word, zeer oud, minstens honderd .
Eerst smaakte het zout, maar nu is het zoet.
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NOOIT ZEKER

Het huis staat op verzonken bodem .
's Nachts staan sporen in het slijk :
iemand komt nader en verdwijnt
alsof een vogel hem heeft opgenomen .
Men is nooit zeker van de doden .
Een ketel die men dagelijks gebruikt
is op een ochtend weg . Op het behang
is met de as een kruis getekend .
Het licht dat overblijft wordt langzaam zwart .
De deuren staan van vocht gespannen .
Op zolder is een touw gehangen .
De lucht raakt op, maar men volhardt.
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HEEMKUNDE
Zij die van de verkavelde gronden zijn
lopen op luchtige schoenen door onze velden .
Soms blijft er een staan en komt dichterbij,
een overloper die ons in de taal wil omhelzen .
Hij leert de klank die onze keel heeft verminkt,
een slijm, een onwillig verbruikt speeksel .
Hij schrijft het op omdat het (zo zegt hij) zingt .
Het zingt niet, het kleeft, het vreet zich een weg
door grondboeken, erfplicht en bijgeloof.
Onze kinderen leren hun taal, het hoofd
losgeknoopt als een ballon die gaat vliegen,
weg van wat zwijgt en broedt, op zoek
naar beweging, wereld en liefde,
weg van de bodem, weg van het bloed .
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Lies Van Gasse
Sint-Niklaas, 1983
is ook beeldend kunstenaar .
Recentste bundel : Brak de waterdrager (2011)

DEZE MIDDAG . . .
Deze middag, toen ik mij in de volle zon
een lichaam wist,
werden haren lang,
groeiden lussen onder rokken .
Ik vroeg mij af wat het betekent
als geen touw haar knopen vindt,
als het hout ontwart
en wij laat zijn, maar verloren .
Jaren lagen tussen ons.
Een vrouw had kinderen gebaard
en huizen ingewisseld .
Deze middag,
toen het vlees aan mijn botten groeide
en de zee tot de vloedlijn rees,
vroeg ik mij af waarheen de golven leiden .

Spoelen werden teruggedraaid .
Ik voelde mij volmaakt afwezig,
keek op de rug van wie ik was.
Deze middag werden levens afgesloten,
likten katten elkaar schoon .
Het was een zacht moment .
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Het knotten van de wilgen,
het de dag in elkaar hangen,
het hout dat in mij opbrak .
Wij trokken elkaars haren uit .
Het verleden keerde onverwachts .
Deze middag
viel een glimlach
als glas tussen de touwen .
Ik cirkel wel rondom u .
Ik schilder kattenpoten,
zet de bakens uit .
Het gezicht bestaat uit holtes,
het lichaam uit ontbreken .
Zo wil ik wel
rondom u .
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DEZE AVOND . . .

Deze avond, wanneer de lucht zingt als bloed
en het laken scheurt, zit zij kaal op de einder.
Wij kunnen recht in haar hart kijken .
De wind is zwak en veranderlijk .
Ze knipt paarden en dames .
Deze avond, wanneer stenen splijten
en zij het haar als touwen rond zich draagt,
zien wij u staan.
U kan in een muur van water veranderen .
Ze doet of ze een vijver is
en kiest de vissen in zich .
Het zijn de laatste uren
die haar in de vernieling zuigen,
maar u schijnt licht in het middelpunt .
Ze zit haar mannen op het vel,
gooit trossen los, steekt over,
bevaart een beter leven.
Ze zal niet meer zingen.
Ze leest uw schaduw
op de wand die haar omsluit .
Ik zie armen die haar houden kunnen
als bijna onontkoombaar,

io6

maar ze zien haar niet
en wensen niet te houden .
Dus deze avond, wanneer zij in het donker overzwemt
als een kuiken dat zijn ei niet vindt,
bergt geen man zijn meisje .
Waarom zou men zoeken?
Ze zal zich om u heen slaan
als zacht touw.
Ze zal u omhelzen als draad .
En zo,
het jong,
het nest
en al het grind daartussen
zit als een kleine veer in haar
die soms tot vleugels groeit.
Ik heb geen stok onder uw taal
en ik weet niet waar het schip zal stranden,
of de rivier zich inwaarts trekt,
maar wat het mooiste zweeft, valt hard .
Niets hiervan is noodzakelijk .
Wij hebben een wak te vullen in elkaar .

io7

DEZE NACHT. . .
Deze nacht, tussen vuisten waar kruin op groeit
en een wit applaus op onze wanden,
wil ik vallen als glas .
Ik zal zelfloos aan u zijn
met in mijn hoofd een open spier
die haar geluk pakt .
Ik ben een wilde die haar weg niet vindt
op deze zacht gemaasde wand.
Mijn wereld is een zwaktebod
In deze bossen ontgin ik mijn hart.
Dus deze nacht,
wanneer bomen in mijn ogen groeien
en elke tak mij sluit,
zet ik mijn potlood in het zand
en in de wereld .
Er zijn zachtere vormen van geleidelijkheid .
Het schijnt na tijden te verdorren .
Zo ben ik een nestkastje vol mensen
onder oude stenen bogen .
Er staan drie mannen aan de oever.
Soms kruipen de mannen op het dak .

1o8

Deze nacht rijd ik mij vast
in het alfabet van mijn herinnering
en hoe zacht ik ook wil vallen,
er zijn geen netten .
Lijnen zijn een afscheid van wat open lag
en vastgereden in het middelpunt,
kan ik wel iets verbergen,
maar niet dit laatste akkerland .
Ik wil vrij zijn binnenin
ook deze nacht
en ademen, opnieuw beginnen .
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Piet Gerbrandy
Den Haag, 1958
is ook vertaler, essayist en criticus .
Recentste bundel : Smijdige witheid (2011)

EEN WEL IN DE WAND . ACHT SNAREN

Hoe voed je vriend je luciferti lampen?
Met bladgroeve stroom.
Waar zwelt de aanvang van die stille beek?
In ruisen ver voorbij de oudste sterren .
Waar tap je haar af?
Uit een wel in de wand van mijn kamer .
Hoe kon zij daar ontspringen?
Een blauwe man met klopboor bracht haar aan .
Kreunde je woning?
Van vreugde ja van angst om het ongekende .
Hoe haalde je de koene graver over?
Met zwarte stof waarnaar ik 's avonds delf.
Dat kan niet in het donker?
Daartoe behoef ik ruimte moed en licht.

Niet ieder is als doe-het-zelver in de wieg gelegd.
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Hangkatten proppen streelpoezen
aan hazelaars wilgen en elzen
spotten met vorst verleiden
tot opstandig mezen en oproer.
In treden grijpt kloptor zijn klimkans
zegt doodsmakken aan in uw kelder
die vol staat van grijze conserven
zelfs voor schelste klaroenen onwekbaar.
Bevriezen uw groenste tegoeden
hun lemen spellen rood rijpen
de val van verlopen tirannen
een kringdamp vol tranen en gas .
Uw bed zal slechts netelkruid baren
uw printer spuwt ijle tabellen
van schuld en verlies en u
houdt van haar zo scheurend .
Ook het wreedste bewind raakt sleets op den duur.

11 3

Gezandstraald je oogwit waar zeezicht verdampt.
Zo zie je maar.

Rozen wachtten vergeefs op hun pijl maar loom
reptiel legde het af tegen pezige renners
op kiezelstrand zijn klankschild weggeworpen
uit ergernis om sommen die niet klopten .

Vrolijk mokkel beschilderd beheert nu de tent
waaronder kapitelen wind ontwijken zon
die niet kon terecht waar hij vrienden maakte .
Men zint nog op verlegging van de basis .

Ik heb mijn acht snaren gespannen
in kwinten gestemd akkoorden gezocht voor het loflied .
Ik heb een schot gericht op wie ik liefhad
maar miste grandioos en dood nu dagen .

Dat vlot niet .
Het wordt steeds later maar het blijft zo licht .
Het waait steeds harder maar de zee blijft vlak .

Het beheer van erfgoed is geen sinecure .
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Niet als aan een lief
niet als aan gulzig in te lijven leden
- wanneer ik op mijn rug de nacht in staar maar als aan een wier warm geen armbreed verder
wier adem ik volg van eerste hef
tot diepst van dal
wat ongenadig diep is
- wanneer je geest zich uitbreidt in deze kamer denk ik
vrij van noodzaak in te slapen .
Een die helmgras maait op gouden klompen .
Een die appels vinkt aan stille grachten
die woorden leert uit in onbruik geraakte spraken
die zich verliest in goedheid om het goede
en om de fun.
Wanneer de eerste lijster merels wekt
denk ik aan jou als aan een golf die krult
zich schuimend oprolt en aan land vervliegt .

Maatschappelijk engagement kan immers ook opwindend zijn .
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De jonge beuk staat bleekjes in het zaaltje
- bladder maar verven blaas in het stof blijkbaar namen wij afscheid
op het bord accentloos Grieks gevlekt.
Ik zeg je dek wordt rood in een komende lente
borstelige bolsters dragen straks vruchten driehoekig
later treffen wij elkaar op congressen te midden
van steriele filologen in wereldsteden .
Zere bruggen torsen aanstonds je voeten
- bladder maar verven blaas in het stof je wortels omzwachteld met klei
in je buikhuid namen gekorven
ik zeg je de mijne rekt op en vervaagt een zomer.
Bedremmel mij niet met je kunsthars
bespaar mij de klok van je zwaanhals
ik ben niet van baksteen of water
dat maar klatert en dampt en niet denkt
maar een man .
Leilindes aan kaaien bij statige panden van eeuwen
herrezen zo minutieus na afbraak
- bladder maar verven blaas in het stof wij groeten elkaar via boeken vernieuwen
geschonden onthande profielen scanderen Latijn .
Authenthieke middeleeuwse steden zijn zeldzaam in ons taalgebied .

1Ió

Honderd wagons vol bouwpuin
komen schokkend maar stil in beweging
verlaten roosdal op weg naar
- hoe kwamen zij hier en voor wat waar stuurse mannen cement zand water
maalden uitstortten op vuurhouten
vlakken die hielden zo lang tot wij liepen op droog water en vlot zand
wij geloofden in zwevende vloeren
wij vrijden op matten van roest
wij sliepen op vloeiende stenen en kookten op gas .
Honderd wagons hun menie met bloemen betekend
en stoere schreeuwletters paars
en wit stof waait op uit hun holten
- waar vlijt men straks neer al die muren
die sponningen dorpels die posten
dat hagelmurwe dak van kastanje glazuur .
De uitdagingen van recycling zijn bijna onbegrensd .
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Gaat hij liggen op de weg om brood te eten
zo laag kan de wind geen kwaad en zon
zo mild voor november warmt zijn kleine handen .
Van tijdelijk karakter is de zon steeds
soms komt er een dier dat zijn licht rooft .
Gaapt niet in iedere nacht een waakzame holte?
Is het niet raar dat zomaar te laten gebeuren?
Maar hoe open je jacht op je remslaap?
Er is luttel verkeer in de buurtschap
men ligt hier doorgaans beschut met rust gelaten .
Men is hier met weinig tevreden .
Hij zou hier willen marren maar dat gaat niet .
Niet hier en ook niet waar ook want het waait zo .
Het waait zo in de holten van de nacht.
Een kleine hartversterking kan 's winters wonderen doen .

lló

Daar deze wereld alleen
moet zij zijn de volmaaktste .
Haar verhoudingen kloppen precies .
Onwrikbaar en onvindbaar ligt het
ijkpunt in zijn brandkluis kuis en ledig .
Onkraakbaar zijn haar lang vergeten codes .
Alles is nauwkeurig afgesteld .
Geen speling van betekenis
of ingecalculeerd .
U past perfect . Als was u ervoor geschapen .
Alles komt steeds het beste uit .
Dat is niet gek want gekheid woont hier niet
opmerkelijkerwijs .
Voor bestwil.
De cirkel sluiten hoeft hier niet
want was hij ooit geopend .
Wat denkt u zelf.
Wat denkt u eigenlijk zelf.
Soms krijg je ergens de vinger niet achter omdat er niets kiert.
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DRAAG JE

. . . bewaart één uur
een lengte levenslang
c .o. Jellema

Eva Gerlach
Amsterdam, 1948
Recentste bundel : Kluwen 42011)

1

Alles rondom maakt je lichter Pitje van niks
wat je vergeet weegt niet, wat je niet meer kunt zeggen
telt niet Zo neem ik je makkelijk mee door het raam
draag je als een woord in mijn hoofd door de middag
de avond, het restje warmte
de kleine veilige nacht

Als je maar meegeeft Als je maar open Als je
maar doorlaat wat zijn gang moet gaan er is
immers geen houden aan Als je maar breekt

1 22

2

De harde wind is wat we moeten hebben
de wind die alles slaat tot het buiten zichzelf
getild is zonder wortel en alles omhoog blaast
over de herinnering tot het valt
uit ja en nee . Zoals jij
in de gebeurtenissen ingegroeid
jezelf en de gebeurtenissen losliet
om het broodmes vroeg, jezelf aan plakjes sneed .
Als je maar ophield zo te morsen uit je
en telkens stuk te gaan Als je maar niet
aldoor alles uitspuugde voor altijd
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3
De moeder loopt driftig, tijd voor bevelen, ze klapt
in haar handen maar niemand . Draagt haar gezicht naar de prent
met de Metamorphose van de Tapijtbok, schikt zich
opnieuw in het glas. Nu heeft ze het alziend oog, onder
de mat uit de vloernaden trekt ze de kinderen aan rokken,
haren, draait ze kop omlaag, rammelt, laat los .
Rennen ze op haar krijsen, heeft ze rust, zet haar
bloemhoofd mutabilis schuin op het steeltje en leest .
Als je maar niet steeds zei Het is er niet
Het kan niet tegen mij Het smelt Het is
heel anders dan ik me had voorgesteld
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4
Je kunt al haast niet meer gezongen laat
staan gezegd toch ligt er zo veel in je
opgepropt dat het minste (ezelsoor
askegel nagelscherf) alles aandraagt
niet kleiner dan het was ik neem je mee
naar het bespookte huis dat op je wacht
met alle dingen die gestolen zijn
ik breng je waar je uit je leugens barst .
Als je maar wijder Als je je maar niet altijd
zo vastbeet in jezelf ook zonder tanden
dat overal in je schild de deuken staan

1 25

5
Nu ik je toedek voor het laatst : vertel
(je glimt van tijd) hoe je als alles sliep
op het dorpsplein stil tussen luchtwortels zat
in brandnieuw vel en offergaven vrat
Het wordt licht Als je maar niet steeds uitviel (geen
vlammetje nog huppelt en de zee
van daar, die alle nachten vonken schoot
- gloeispoor achter je voeten - werkt niet mee)

Ik laat je hier, verstopt haarvatendiep
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PLANTEN IN KOUD WATER

Peter Ghyssaert
Wilrijk, 1966
Recentste bundel : Ezelskaakbeen

(2011 )

PLANTEN IN KOUD WATER

Dit is schoonheid ik wil dat je die niet verliest
het water is zo koud het is al bijna ijs
iemand heeft de groei bestudeerd van planten
in koud water

koude lemmeten snijden het vocht

het water is zo koud het is al bijna ijs
de wonde stelpt zichzelf de zwijger bloedt leeg
in zichzelf

iemand doopt zijn vinger in het water

dit is schoonheid ik wil dat je die niet verliest
het water is zo koud het is al bijna ijs

1 28

EEN ZWIJGZAMER VERDRINKEN
Dan zal iedereen gaan liggen in zijn nacht van purpurlac
daar zal niemand gestoord worden en de verdwaalde storing
zal spoedig gaan liggen in zijn nacht van purpurlac
en de namen vliegen vrolijk heen en weer
als vanen zonder geluid
en slapende kiest iedereen zijn nieuwe naam
en verdrinkt haast van geluk maar dit verdrinken
met het vertrek van al de luidruchtige vloeistoffen mislukt
net vóór een zwijgzamer verdrinken lukt
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KO NSTANTIN0PEL
Elke idioot met een gebrek bidt om ter felst
in het licht van Konstantinopel of elders
zijn snik zijn stip van rode gloed wordt steeds bewaard
dode grijze handen kunnen dit niet torsen
het is bloedkoraal
op zijn mooist
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GEDRAAIDE KOLOM

De els bloedt naar binnen leeg en koestert zijn geheime stam
van bloed
een gedraaide kolom die niet van de natuur maar van hemzelf
daarin heeft zich gladgelobd verzameld wat in één seconde uit
hem zal
voorbijgangers krassen in hem de afstand tot de dood van het
krassen
en de gehele stam tilt zich onmerkbaar in de nacht want het snijden
geeft niet
en zijn gedraaide kolom staat roerloos en is niet van de natuur maar
één seconde
tilt hem van hier tot aan de dood van het krassen want het snijden
geeft geen zier

13 1

DE KLEINE SECONDE
Als de witte hemel het toelaat bezoek ik het koffiehuis
een stroom van pluizen daalt door de gebroken ramen
als de witte hemel het toelaat wil ik aan een gedachte beginnen
nee nooit van hier vertrekken als de hemel met zijn vracht
van stralend witte zijde door de ramen slaat en weer vertrekt
en op het diepste punt schuiert een wrong van witte zijde
de scherven in de hoeken van het koffiehuis en maakt een bocht
dat is het laatste dat van haar vernomen wordt
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KARAKO RAM
In het opengebroken hart van het gebergte
zit god in zijn badkuip vol bloed
niet spelend niet starend niet zwijgend
maar als een lichaam uit bloed gegroeid
een stille transparante stengel die de zon groet
en de winter en al de insecten die er hun droom
beleven en dan migreren naar andere streken
en in de warmte doen ze het verhaal van god
in zijn kuip

maar wij horen niet anders

dan de onmenselijke landing van de zwerm
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HAD IK DE LIEFDE

De verwonderde zit bij het wonderlijke aan
elke spijs smelt aan de tafel van het wonderlijke
elke hap blijft steken in de keel van de verwonderde
in het verre diep schittert licht waar honger door het roet heen breekt
ik proef en proef in mijn gewonde geest jouw aangezicht alleen
en leg het voedsel terug op vriezende dorpels van de verhongerden
over de naakte tafel heen omhels ik je
twijnt in duizend kleuren uit

de maaltijd

GELUK BEGON

Purpurlac : (`Een zwijgzamer verdrinken') Term uit de chromotherapie .
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Hubert van Herreweghen
° Pamel, 1920
Recentste bundel : webben & wargaren (2009)

OUDE MAN LEUNT OVER
DE KERKHOFMUUR ONDER DE NOTELAAR

. . . En dat wij allen moeten sterven,
de grond inkruipen en vergaan
en dulden dat de ondankbare erven
met de ellepijpen noten slaan . . .

Jan de spaman leeft ervan,
Looi, een eerzaam timmerman,
die zo'n mooie kist kan maken,
zien hem staan en ramen dan
hoe vaak hij nog een nacht mag waken .

Laat jeugd de nieuwe noten kraken,
hij is hier dan
een eind vandaan .

OUDEJAARSAVOND

De torens de gedachten
de wolken de gedichten
de mensen hun gezichten
de doden en hun nachten
die vragen en verwachten
het donker te verlichten .

Toch vreet het wrede 't zachte .
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DORPS KERKHOF
Tarwe wiegt naast de graven,
aardappelen, er wuift maïs,
met kleine kolven aan het zwellen,
(ook mijn oogst is de tijd aan 't tellen)
naast berengewas, waardiger gaven
dan magere chrysant en lis .

BLANKE OCHTEND

Een zinnetje, een slang, gleed onverwacht
met haar glad vel door mijn gedachten
die ochtend, na een blanke nacht
en 't lag daar op mijn pen te wachten .
Zo zijn er woorden aan de leg
zonder dat ik iets zie of zeg :
een ritseling en het was weg .
't Woord met gevorkte tong,
dat zo vals lacht,
vertelt 't geziene aan andere machten .
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opus
(een vriend)

Hij kon 't niet lijden dat de webben breken,
de dagen eindigen, 't licht schiet tekort,
dat geen mens het bevrijdend woord kan spreken,
waar de aarde eindelijk door verheerlijkt wordt .
Koorts stookte de oven ritueel elf weken
en smolt hem om tot goud in doods retort .

GLARIËN
Juni, de regen en de rozen
die elkaar vrezen en beminnen
en kussen teder op de lippen
om samen doodgaan te beloven
juni, de rozen en hun tranen
die toch in liefde nog geloven
als snel de droom ze gaat verlaten
en de vernietiging mag beginnen
- de liefdesdaad nog vóór de lust
te vroeg door een stortbui geblust
geldt sterven dan te vroeg beminnen
strooien hun blaadjes op de paden
en glariën vandaar uit naar boven .
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AHRIMAN

De dag dat onstandvastigheid zich wendt
naar de gebalsemde vriendschap van rozen,
rilt gij als ge bij 't naderen herkent
in 't hart het oog van Ahriman, de Boze .

BELLE-CROIX

Hier heerst de stilte zo volkomen
dat zelfs de wind die respecteert,
hij drukt zijn lip tegen de bomen
en maakt eerbiedig rechtsomkeert .
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STILTE

Ik moet het meer hebben van zwijgen
en luisteren als niemand spreekt,
waar, onder licht gewuif van twijgen,
een goede grond zijn wormen kweekt .

BRIEF

De vreugde van lectuur werd mij ontzegd,
de zwaarte van het schrijven ook,
zo leef ik zonder vuur of rook
de dag dat taal geen eieren legt .
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STRAND

De dichter wordt in zee gegooid,
de baren wiegen hem in de oren.
Kort duurt het groot gezang . Ooit
wordt hij elders herboren.

DOOI

Het gaat te langen leste dooien,
Vlaanderen verliest zijn grim, zijn gram.
Er krieuwelt leven op een oude stam,
het eerste groen gaat zich ontplooien .
Ik wou dat nu mijn moeder kwam .
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KEI

Als vroeger dollen van de kei,
word ik 's nachts van het vers gesneden .
Na hoge koorts de onmacht van vrede,
't kwatrijntje wroet mijn voorhoofd vrij .

KOU

Is er een boodschap tussen dood en leven?
't Land luistert naar mij als het heeft gesneeuwd .
Liefde wordt killer als ze is verweeuwd.
Ik moet herroepen wat ik heb geschreven .
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HET VIJFDE SEIZOEN

Peter Hofvoet-Hanssen
Merksein-Antwerpen, 1960
Recentste bundel : Antwerpen/Oostende

(2012)

OFFER IN HET LENTEHUIS DER LETTEREN

Alsof er nog jaargetijden zijn - als een toeschouwer die
zelf scenario's bedenkt, zwaan die kinderen voedert .

Zomer voelde geen visjes aan de voeten - herfst zaaide
witte uilen, dood rukte aan de deur - winter beukte
tegen de ramen : `Snoei u!' Gevaarlijk treurspel .

Welkom . Is er post voor Florentina? 's Ochtends valt zij
door de sterren, 's avonds springt zij naar de maan.

De nachtmerel fluit, ontregeld lied. Dus dit is lente .
Boeken worden bomen . Zorg ook voor de twijgen, kijk
om de hoek van 't huis . Ontsporen hoort bij mei .

Zet het raam eens open . Of vergader als de bloesemrokjes
blozend van de maan . Knal open nu wij nog bestaan .
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DAME VAN CHARTRES

de stad ligt aan haar voeten
twee bedelaars in haar portaal
en een zigeuner zingt
verstoten en ze werd beschoten
ze heeft de mooiste glasraamogen
vangt en koestert nu het laatste licht

huil niet mee met de hoon
zie door de beuken je gemis
nooit was een duif gelukkiger
de witte tortel op een arm van steen
in een nis, die zomer

zoom in op het bipolaire landschap
het meisje, na het onweer wreef ze
een eend, half verzopen in de ren

droog op haar schoot
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ALS JAKOB VAN DE LADDER TUIMELT

de wolken waren opgeregend en het waterland
dat wolken wiegde trok zich in de grond terug, het zand
stoof op : een groene gifwolk sloot mij buiten, klauwde neer
tot ik de wilde roos - een vos en ekster tegelijk
in het vizier mocht krijgen, ogen kralend als de maan
een schot : de dag brak aan dat ik een doel voor ogen had
als sterren vielen dikke druppels op mijn pad - zij liet
de winden lachend gaan, ik zocht een melodie voor haar

de zwarte stier geveld : je vlocht bij mij een nest, mijn schat
van eb en vloed - ik borrel boven als je mij beroert

een blinde zingt, de witte paarden rollen in de zon
en in het zeelicht dopen wij het kind, het valt en springt
vier vissersklokken kleppen, tijd is er om dood te gaan
gehavend leeg te lopen in de armen van je naam
de strijkstok zonder speler raakt de laatste sluier aan

Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 15 augustus 2008
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FEDERMESSER

Zeesop, was af- zo denkt hij, onze dichter .
Zo machtig, prachtig blinkt zijn brein : een stichter!

`Ik demoniseer mezelf wel . En scalpeer .
Fok, ik kraai niet om gezwam, getempelier .
Een despoot? Ik kraak je met mijn schedeltang .'

Barelen staan op post in sterrenregen .
ja, zaakjes goed geregeld. Strijd : een zegen .

`Welkom op de trein met nummer duizendacht
honderdtwintig . Elektriek. Voltallig ons
personeel - wenst u alvast voorspoedige
reis naar uw bestemming . Is die goedgekeurd?'

Een arbeider verlaat kantoor, de schapen
nog warm . `Zie paardjes poker spelen .' `Dead Hand -'
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ALS RIMBAUD UIT DE HEMEL VALT

Waar naartoe, Arthur? Hel, ben je iemand anders nu?
Het is waar, ook in de winter stromen bronnen klaar .
Water, koud, versterkt het hart . Maar leg dat eens uit aan
die verzwakten in barak 13 . Geen soep, geen vuur.
Dood als een zeug die zich ledigt in haar biggen . Hier
niet daar worden sterrenkinderen geboren, stof.
Nietig stof. Hoor die hond. Hij blaft naar de overkant.
Echo . Hij blaft naar zijn echo . Alsmaar woester tot
nacht hem nihilistisch opslokt - Vlaamse wijze. Dat
wordt weer smullen, bloggen, blazen . Waag het niet, jij, om
groter plaatje te bezien, balans & uit balans .
Blaas je waardig op . Zo, daar doe jij niet aan mee . . . Boer.
Poëzie geen kleurwedstrijd? Je toverbol ontploft .
Brussel of Parijs? Stap in. Nog commentaar? Klaar? Spring

Herfst, de wijsneus bleek. Een duiveltje in het oor van een
dichter zonder valscherm - valt als een meteoriet
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Tjitske Jansen
° Barneveld,1971
is ook toneelauteur.
Recentste bundel : Koerikoeloem (2007)

KALLE MET DE HAAK

Kalle met de haak, zo word ik genoemd, maar dat is niet de naam
die ik bij mijn geboorte kreeg, het is niet de naam waarmee ik werd
geroepen als het eten klaar was of met Katjeduk . Ik heet Marie,

ik ben geboren aan de Ballingenweg, ik heb daar i6 jaar gewoond.
Zonder haak ben ik gewoon een oude vrouw die zich nogal lang
niet heeft gewassen . De eerste jaren dacht ik : het is een pauze .

Een pauze van mijn leven zoals mijn leven is bedoeld . Op een dag
zal ik weer schoon zijn, zuiver als het zaaischort van mijn vader, wit,
omdat dan het vlas later ook wit zou zijn .

Ik voel me als de stad waarin ik ben geboren . Ze is kern-vrij ze wordt doorkruist door een rivier, een grote weg, een spoorweg .
Je wacht tot ze begint, en dan is ze voorbij . De pijn die mij doorkruist

is groter dan mijn schaamte over dat ik nooit meer schoon zal zijn
al ging ik duizend keer in bad . Daarom heb ik die haak . Ik wil niet
dat je dichtbij komt . Ik heb liever dat je je Marie herinnert

en dat Kalle iemand anders is .
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Ik zag een boom in Okkenbroek waarvan ik de naam niet wist met takken
die niet op takken leken . Meer op magere struikjes die zacht hingen te bewegen,
de haren van een oude zeemeermin . Ze neemt een bad in lucht als water,

ze neemt een bad tussen de lage boerderijen : De Kriege, Blo, De Grote Brander.
Hoe komt een zeemeermin in Okkenbroek terecht? In de zee was ze op haar best .
Maar juist daar kon ze zich niet tonen aan die man die ze op die boot zag .

Want zag hij haar, hij zou zo het dek aflopen . Zo de zee in . Net als al die anderen
die zeemeerminnen zagen. Ze wilde niet dat deze man verdronk . Ze wilde
dat hij altijd al bestond en altijd zou bestaan, ze zwom onzichtbaar met hem mee .

Hij had een gezicht waardoor ze zich liefde herinnerde . Hij had een tatoeage
op zijn arm van een schip. Een schip met goud aan boord. Ze wist, voor altijd
bij hem blijven, kon, wanneer ze mens werd : Staart verliezen, benen krijgen .

En ze zwom en wat ze wist was water . Ze zou het achter moeten laten . En dan?
Haar benen zouden altijd pijn doen . En zouden ze er zonder zee in slagen
zeediepte toe te laten in hun liefde? Een huwelijk zou het worden, in een huis

met ramen en met zilver waar je niet in zwemmen kunt maar dat je poetsen moet,
boodschappen voor de week, boodschappen voor het weekend, Pasen, Kerst,
Dwaze Dagen en voor eeuwig lijstjes maken en dan na het maken van die lijstjes,

doen wat op die lijstjes staat . Buurvrouwen die langskomen om recepten uit te wisselen,
nou ja, dat kon ze natuurlijk niet weten, van die buurvrouwen en die recepten, wel
dat ze niet zou kunnen laten zien wie ze echt was. In zee en in rivieren tot in Deventer

zwom ze met hem mee . Vandaar belandde ze via de Oerdijk in Okkenbroek .
Ze spoelde aan in de onderwaterstilte van dit dorp, en ze wist hier wil ik blijven .
Ze vroeg een boom zijn vorm aan haar te lenen en ze bleef .
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Roland jooris
Wetteren, 1936
is ook essayist .
Recentste bundel : De contouren van het verstrijken (2008)

AAN HET VEER

voor F.D.P.

Licht van nevel
bedronken komt ons traagte
tegemoet als een avond
op de tast naar
terugkeer
tijd brengt ons naar
het veer, naar het heen
en weer, naar een meerpaal
in bedenken verzonken
verlangen lokt
uit het riet vlucht
wanhoop of bevrijd
gerucht
van oever tot
oever, keer op keer
schept zich een waas
over een durende
kortstondigheid
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MISTIG
Vervagen
van huiverig schurken
vel
over ruwspraak
geschonden
dubbelslaand
bladeren hun tongen
zich heftig in het ongewisse
bloot
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GRONDLAAG

voor K.D .

De nacht dwingt
de nacht is
vermetel een mengsel van
dronken tinten in de grondeloze
aarde van je slaap
de nacht woekert en woelt
zich in zijn landschap
los
de nacht zakt
als een vlak achter
de struiken, als een vermoeden
dat klotst en aanspoelt
in het raam
de nacht legt
zijn beroesd rumoer
in de koelte van zijn kelders
vast
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KAMER

voor R.D .K.

Deels vluchtig
neergelaten scheef halfopen
glurend tussen repen licht, dan
een trap ergens naar boven, naar
nergens terecht, dan weer
desondanks iets plotsklaps
een takkig gerucht
een spat die een plons
zich herinnert
morsig precies
lekt
het onvoorziene
uit een verdieping
in het bedachte
hoger
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UITZICHT

Mij toegeworpen
redt een verdriet
zich uit golven van
loshangend waaien
in een lawaai
van vers gewassen
wit
buiten adem
maak ik een sprong
in de uitgeputte diepte
van een opluchting
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VLUCHT
Zonder verankering
zwalpt de opwinding
aan de wind onderhevig
gebonden
opgevlogen
vecht geklapper
in de lucht van een
metafoor
wanhopig
tegendraads
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op

PAD
Zoveel stappen
doordenken hun stappen
zoveel tot laat nog
op gevaar af
doorwaadbaar
zoveel teloorgaan
naar ooit onderweg
zoveel terloops
hoe vergeefs niettemin
toch
zoveel desondanks
ternauwernood
reeds
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RAND
Om te ontkomen
bestaan we
ofschoon krampachtig
houdt het hunkeren
niet op
ginds is uitputtend
gelegen
ginds is van tijd
de rand die in de ijlte
van verzeilen
dreigt
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AFDAK
De schets van een gedachte
is uit het venster
gewaaid
onder het afdak
huist een weggekropen
pelzig knagen
het is opwindend al
later, het stormt in een
volstrekte uiterlijke
rust
alles trekt zich uiteindelijk
in verbijstering
terug
ook de avondlijke loper
rept zich naar waar hij
terecht kan
binnen tracht ik nog
de juiste toon
te vinden

de toon
die uit de maat
de vlek van je schaduw
verraadt
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DENKBEELD

Ik hoor hoe
een voorbijganger
een streep trekt, hoe
weggaan in een luisteren
uitsterft

een straat loopt dood
in haar uitweg, een hond
lijkt graatmager op zoek
naar het vinden, niets
is zo doelloos doeltreffend
als gesnuffel in het
niets

bij het raam sta ik
anoniem in mijn geheugen
betrokken

waarnaar ik uitkijk
blijkt een raadsel dat
maar niet opklaart
in mij
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Wiel Kusters

° Spekholzerheide-Kerkrade, 1 947
is ook prozaïst en essayist .
Recentste bundel : Bewaarmachinist (2011)

FABEL

De roze pelikaan
die in augustus 2008
uit Artis ontsnapte,
werd enkele dagen later
gespot in het Limburgse
Beek.

Even nog twijfel :
was het niet een reiger
of een ooievaar?

De pelikaan bleek in Amsterdam
Snelle Pelle 2 te heten,
opvolger van de Snelle Pelle
die in 2005 kwam te ontsnappen
zij het niet in de richting van Limburg,
terwijl het zuiden van Nederland
indien ergens
daar toch te vinden is .

Langs de A2
bij het vliegveld Beek
viste Pelle 2 een waterbassin leeg.

Later verscheen hij in Herten
waar hij drie keer
de vijver van mevrouw Hazelaar bezocht
om zich te voeden
met haar koikarpers,
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zo vermoedde de afdeling
Immigratie en Asiel van de
Dierenpolitie .

Koikarpers van vijfentwintig centimeter
passeren met gemak
het keelgat van zo'n pelikaan .

Inspecteur Gruis noteerde
in zijn beduimelde schriftja :

`Optreden tegen dat gat .
Wij wensen de harde g
van onze gewezen God!'
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IN MEMORIAM FRATRIS

Het leven heeft zich met de dood verstaan,
toen het als eeuwigheid niet kon beginnen .

Op iedere mesthoop kraait een andere haan
en door geen water gaan dezelfde vinnen .

Ik zag mijn broer zich hijsen aan de maan
en aan drie korte ademloze zinnen,
de nieuwste laatste voor hij ophield te bestaan,
het eeuwige aannam en de tijd liet winnen .
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DE SCHILDER SPREEKT

voor Ko Sarneel

In helder nachtelijk licht zag ik een boom
die op mijn denken rijmde . Woest op koest .
Ik was zo wakker dat ik dacht : ik droom,
en wist dat ik naar buiten moest .

Onstuimige vrede die ik toen te schouwen zat
onder een witgevroren takkendak
dat licht bewegend tot zich bad,
tintelend . God nam de vorm aan van een gat,

maar in een klap, een flits, doorzag
ik juist daarvan de vertaktheid, een labirint
dat als de sterrenhemel in mij lag of stond.

Van die beelden maakt mijn taal hier nu gewag
omdat geen reproductie mij nog zint
sinds ik in ware tekens het bestaande vond .
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Jelmervan Lenteren
Naaidwijk, 1987
Recentste bundel : Het wit eromheen (2010)

WAT GEWEEST ZAL ZIJN

bij eenfoto van Sylvie Marie De Coninck

Wil je me zeggen, later, als ik écht groot ben en oud
en alles vergeten, hoe ik altijd neer ging liggen in het gras,
en zul je de heggen die achter me waren beschrijven als
muren die door mij de rug toegekeerd stonden te zwijgen
en het nakijken hadden, omdat ik altijd doorging,
alles achter me liet wat achter me was?

En zul je me vertellen hoe bomen er eenzaam bijstonden
aan het einde van zo'n muur, hoe alles in mijn bijzijn kromp
en futiel werd, hoe we altijd weer de plekken vinden konden
waar we dansten en zoon en dochter speelden, waar we
liedjes zongen over de zee en waar we uren konden wachten
op niks, en maar volhielden dat we ons niet verveelden?

En wil je dan uiteindelijk, om me gerust te stellen, nog één keer
met mij de dagen tellen waarop het lichter werd vanwege mij,
omdat, zoals je altijd zei, god als hij me zag speels met zon en wolken
experimenteerde, en zullen we dan een laatste keer op onze buik
gaan liggen en over onze armen turen, urenlang naar vroeger kijken
en mag ik dan gelukkig zijn, een laatste keer de diepte in je ogen zien,

nog één keer zuchten, glimlachen, en dan

langzaam afkoelen, als een kruik?
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WAAR

Voor C.

Eens zag ik je zwaaien . Niet echt.
Maar in de ramen en het waren
niet jouw armen en het was niet
jouw gezicht het was zelfs niet

ik die het zag . Maar mag ik alsjeblieft?
Ik werd zo verliefd dat de dingen waar ik
langsliep aanvoelden als streelhand,
geen hond blafte nog geen baby huilde meer

en alles was pianomuziek en mijn stoel viool .
Ik zat erin en legde mijn armen om haar hals .
Kuste elke poot, legde tien vingers op
de wereld en bespeelde haar. Eens

zag ik je zwaaien, daar, je stem werd
een weerspiegeling . Elk ding dat je noemde
bij naam werd iets anders, tot de hele wereld
op zijn kop en jij niet meer jij

en ik niet meer ik . Tot alles weer hetzelfde was .
En waar .
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WACHTEN

naar Herman de Coninck

ik heb geen enkele foto waarop je lacht,
alleen eentje van in de tijd dat je nog haar had je kijkt er serieus op, en een beetje boos en één van uit de tijd waarin je hoofd
en alles in je leven kaal geworden was - idem . Nu .

Wat daartussen gebeurde, en nog steeds gebeurt,
is te zien aan elke avond volle tafels lege glazen .
Je vingers, broos, om (en dit is echt je laatste)
een glas jenever heen geslagen .
Elke avond zeeën alcohol tegen een immens misschien .
Misschien wel morgen dood . Of pas over tien jaar.
Je lacht nooit meer . Je wacht alleen nog maar.
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EEN PAAR GEDICHTEN VOOR MIJN VADER

Bart Meuleman
Turnhout, 1965
is ook essayist en theaterauteur.
Recentste bundel : omdat ik ziek werd

(2008)

over verlies .

ik weet niet hoe verlies eruitziet .

het plots aanwezige van een nieuw niets .

sommige woorden kunnen niet meer, ik geef bewust
geen voorbeelden .

andere, oude, liggen te wachten.

adderjongen, luierend in de zon .
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in de vergelijking staan we altijd aan de verkeerde kant .
naast het beeld zijn we nergens .
dat komt omdat we sterfelijk zijn, iedere hoop op vorm
moeten we opgeven .
tenzij je een poging wilt wagen . je moet maar een poging wagen.
je moet maar iemand zijn van wie men zei :
je hebt geprobeerd .
het gespikkelde ei naast het spoor van de rupsbanden, je was het .
zo heb je naast het leven gelegen .

177

eens je fijne hand ongewild door het spinnenweb was gegaan,

droom je

iedere dag dat het huis niet echt van jou is .

en je dwaalt in je gedachten af, op zoek naar stoffelijkheid, een deur

als een deur, niet als doorgang, gedempt wit licht

om koel het vlees te bewaren .

een plek zonder kieren, waar nieuwe idealen rijpen.

een plek zonder dromen, omdat ze je altijd

naar de andere kant willen helpen .
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tandem .

we reden naar huis, ik vooraan, hij vanachter, hij enigszins

beschonken, ik veeleer nuchter.

ik zei het is niets, ik breng je naar huis . terwijl we draaiden en hij
het stuur vastgreep

vroeg hij waar dat was dan .

ik zei nog vele, vele bochten verder.

en het mocht nog zo waaien, het mocht nog zo bliksemen en
donderen en

allemaal tegenslaan,

zolang zaten we verder stil, zolang waren we gerustgesteld .
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wat je na het vertrek nog korte tijd kunt doen, uit het zolderraam

gaan hangen, de blik ongericht op de verte .

niet, zoals je nog dacht, om achter een kromming

een stip te zien verdwijnen .

geografie heeft er niets mee te maken .

tijd en ruimte spelen geen rol .

maar zo hoog van de begane grond zo rap naar boven geklommen,

kan het bloed soms zo even stokken,

dat je vergat waar je was, om wie het ging dan.
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we hadden het scherm van de eeuwigheid neergelaten
zochten elk voor zich een plek in de tuin .
de ene huilde, de andere rookte en dacht . een derde vertolkte
de kunst om op een dag als deze,
een dag van hitte en as,
zich met goede woorden de volle breedte van een leven
voor te houden .
nog een andere zweeg .
weer een andere huilde en sprak .
en het lukte . e r werd nog gelachen, we hebben elkaar daar
lichtjes kunnen raken die avond, zoals muggen zich
met hun poten soms staande houden,
op een watervlak .

i8i

hoe het uiteindelijk is gegaan -

denk aan sledehonden die over het ijs hem langzaam aan het
zicht onttrekken,
en wij die nauwelijks willen zwaaien, we geloven er niet in .
aan een beeld hebben we geen nood .

of zie ons amper rond een bed staan, overduidelijk niet het zijne .
wit licht, kouwe koffie, een purper oog dat schettert .
misschien tot in den hemel, Jos .
we moeten ons aan de feiten houden .
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K . Michel
Amsterdam, 1958
is ook prozaïst.
Recentste bundel : Bij eb is je eiland groter (2010)

BIJ DE INGANG

Twee daklozen bij de ingang van de supermarkt
Sarphatistraat Amsterdam .
De ene staat op de stoep voor de schuifdeuren
de daklozenkrant te verkopen, de andere
staat in het halletje achter de schuifdeuren
bij de karretjes en de automaten
daar waar de wind niet komt, 't waait stevig .
Ik zet mijn fiets vast aan een lantaarnpaal .
Zegt de ene die binnen staat, overigens een vrouw,
tegen de andere die buiten staat :
Heb jij een magnetron?
-Wat?
Heb jij een magnetron?
- Of ik een magnetron heb?
Ja, heb jij een magnetron?
- Een magnetron? Ja hoor, ik heb een magnetron .
Wil je d'er een?
- Wat wil ik?
Wil jij een magnetron ; ik heb er eentje over .
- Heb jij een magnetron over?
Ja, ik heb er een over.
- Maar wat moet ik er mee, ik woon op straat, weet je wel .
Waarom begon je d'er dan over?
- Begon ik ergens over?
Ach sodemieter op man, zeik niet zo .
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MIJN WAARDE
uit de donkere hemel
dwarrelt sneeuw
zachtjes blinkend
door het gat in de schoen
trekt de sneeuw in de sok
weer terug in het gele huis
doe ik de schoen uit
en de sok geeft de sneeuw
aan de rode tegels over
de voetsporen lopen naar
de werkkamer en lossen
onderweg in de lucht op
daar schrijf ik dit
nu boven een brief
aan : mijn waarde
er is in de hele natuur
niets dat omhoog rolt
- behalve geld - het is alles
vallen wat de klok slaat
`komt de bodem al in zicht'
zo kijken de bankiers over de rand
het europese tafelzilver achterna
- ja maar waar staan ze
al turend in de afgrond op
- en is krediet dakpansgewijs
gebouwd op vertrouwen
- of is het een kwestie
van almaar doorschuiven
goederen schepen oogsten
185

databanken wrakvee obligaties
zo snel doorschuiven dat
het bodemloze uit zicht blijft
en terwijl jij mij en ik hem beloof
later later alles terug te betalen
wankelt het huis in de kredietstorm
van deze winterse donkere dagen
en tuimelen de miljarden nullen door het heelal
j a nee maar
laten we dan het haardvuur
oppoken de port ontkurken
en de koppen bij elkaar steken
want als we ons samen werkelijk
voor de volle honderd procent concentreren
is er geen enkel probleem dat niet genegeerd kan worden
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Hanz Mirck
° Zutphen, 1970
is ook prozaïst .

Recentste bundel : Archiefvernietiging (2009)

DE FERRARIPEN
Van alle pennen die je hebt schrijft de goedkoopste het best
maar je kocht voor elke gelegenheid toch andere
Voor moeilijke boodschappen neem je de gemakkelijkste
zoals een regeringsleider soepel vervoerd wordt
naar een moeizaam gesprek,
in een limo haast zwevend naar de moordaanslag
Eén pen wil maar geen verbinding maken tussen vulling en punt
maar juist deze pen neem je voor wat ernstig is
je moet hard duwen om zere woorden in papier te krassen
soms het woord twee keer, de lussen groot, de letters ontstaan stroef
maar ze ogen vloeiend, nooit schreef je beter leesbaar en nooit
leek je handschrift meer op dat van je vader. Leefde hij zo verbeten?
Soms zijn je krullen en lussen korter als de grip van de schacht
wat lager ligt . Het is een vorm van contemplatie,
vechten of vloeien, duwen of remmen
Maar soms glimt je vader door de inkt
tevoorschijn, als je zijn zowat ingedroogde vullingen gebruikt
nooit een onvertogen woord, elke letter kent zijn plaats
Deze pen bemoeilijkt het schrijven en daarom schrijf ik
uiteindelijk zal hij buigen, de pen die mij dwingt,
de pen met ventilatieroosters aan de schacht,
met het logo van een snelheidsduivel,
het brandmerk van prestige,
die je zou moeten afremmen, temmen
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VIERHANDIG
De bewoners zijn niet thuis, het is onwerkelijk
stil in de tuin, midden in een grote stad
Kijk naar het gazon en besluit het te lang geworden
gras te maaien, herken de geur daarvan opnieuw
Je weet weer hoe je vader maaide,
rechtlijnig, hij maaide alles, het gras,
de bloemen, de stenen, de elektriciteitskabel
Je hoort hoe een kind (waaraan hoor je
dat het een kind is?) piano speelt, Mozart,
de melodische études van Diabelli,
(je kunt bij de fouten bedenken wat goed zou zijn geweest)
en hoe dat zich vermengt met de lange banen
van de grasmaaier in de tuin achter het huis
van de mensen die er niet zijn
Je herinnert je hoe je zelf piano studeerde,
terwijl je vader grasmaaide,
hoe jullie vierhandig speelde
hoe alles in elkaar greep
al speelde je precies wat iemand anders zou spelen
die aansloeg wat voorgeschreven was
Je vader speelde piano zoals hij gras maaide
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HET GEBRUIK VAN DE TELEFOON

Kies het geprogrammeerde nummer
zoals je gewend was te doen
het nummer dat je met je hart kent
Hoor de kiestoon, kies . Hoor het toestel

aan de andere zijde overgaan, hoor
dat de verbinding gemaakt wordt,
dat je opgenomen wordt
Je hoeft je naam niet meer te zeggen,

niet te zeggen waarom je belt, niet dat je
hierna niet meer zult bellen, dat je
van haar houdt, en dat je -

Noem het welterusten, val ruggelings
en alleen het diepe donker in, maar
laat de lijn dan open, laat de lijn rustig open
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HET MAKEN VAN KEUZES
Als je een stel ouders uitzoekt, let er dan op
of ze mooie gesprekken met elkaar voeren
want dan zal de man haar straks missen
Als je een school uitzoekt, kies er dan een
die niet je voorkeur heeft . Want een school die je leuk vindt
kan nooit het uiterste van je vragen
Als je een ongeluk zoekt, kies dan een auto
zoals die waarin Jan Willem Setz naar voetbal werd gebracht,
waarin niemand mocht meerijden bij een uitwedstrijd
Zijn moeder wachtte discreet halverwege de straat
gebontmanteld, gezonnebrild, gecoiffeurd
Want de letselschade met zo'n auto
is vele malen groter dan de blikschade,
de klap is alleen voor jou
Zacht muziekje uit het ingebouwde surroundsoundsysteem van 30 watt,
het peakvermogen hoger
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ZWEMLES
Hoe dat te ondergaan? Wie zich in het water begeeft
moet kunnen zwemmen. En wie niet kan zwemmen
doet er verstandig aan zich niet in het water te begeven
Eerst moet een kind watergewend zijn,
zich bepaalde automatismen aanleren. Daarna
moet het die weer afleren
Het regent, de voetenbaden waardoorheen je trapje af trapje op
moet lopen zijn lauwwarm, je kleren zullen nat worden
van het water, je tranen . Wie zwemt bij regen, blijft eigenlijk droog
Onder water kun je niet huilen . Of zwem je dan in verdriet?
En als je je hoofd boven water houden kan,
hard watertrappelend, met beide wijsvingers opgestoken?
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HOE MIDDENSTANDERS EN AMBACHTSLIEDEN
TE VERTROUWEN

Je ziet het winkelmeisje je vaders horloge
mee naar achteren nemen - ze zal het niet open krijgen,
haar potige collega evenmin

Ze zal je naar de horlogerie er tegenover sturen
De man daar kan er een batterij inzetten
maar lopen zal het horloge daardoor niet :

De zeventien edelstenen wijzen
op een kinetisch mechaniek :
voortgaand op wat al in beweging is

met een klein kort knikje van zijn pols
laat de man het tijdstip waarop het stilstond
verloren gaan, nauwelijks hoorbaar

Later zul je zwemmen met je vader om je pols
en zal het tikken opnieuw verstommen
al je bewegingen ten spijt
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KOMPAS VOOR ZANGERS - OVER STEMMEN
Was je vader een timmerman geweest, was je duim nu blauw
of was je in een cockpit? Een brandweerwagen? Nee, je erfde
een verveloze stompe vork waarmee je nog geen fles open maakt
Je hebt me per ongeluk tegen de tafelrand getikt
En je meent dat iets ijls wil zingen en je brengt het naar je oor
Het koele metaal neemt langzaam de warmte van je hand aan
Maar plaats het bolletje aan de onderkant op de tafel
en ik zing tot de wereld, dan verspreidt mijn zoemen zich,
schijnsel over de tafel, een klein maar zuiver vlammetje,
kier naar de eeuwigheid,
een blik op de idee van een zuivere noot
Dan dooft het schijnsel, hou je zwart metaal in je handen
Plaats het tegen je slaap en ik zing in het midden van je hoofd
Hier woont de foutloosheid
Hoe gesleten het metaal ook, de toon blijft ongeschonden
ik ben de geest van je vader, poets me op wat je wil,
je zult alleen je eigen oog ontwaren
Als je me op de stenen smijt blijft mijn klank glashard glanzen
Je hebt niets aan me, wat moet jij met zo'n zuivere toon?
Wat moet je met mijn spullen? Sla me zo vaak je wil
tegen de tafelrand . Luister goed
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OVER HET ETEN VAN LECITINEDRAGEES
Het is zinloos je zoon in een kerk fluisterend uitleg te geven,
- met de walm van knoflook als wapen tegen aderverkalking van alles wat je weet
Als hij vertrokken is zul je altijd in de woonkamer zitten,
tv kijken, afgeleid door een boek,
een boek lezen, afgeleid door de tv
Je ogen zullen achteruit gaan, je ziet
steeds minder kleuren tot alleen zwart en wit
overblijven, vormen vervagen tot contrasten,
je gehoor wordt dof en slaperig,
er is steeds minder wat er toe doet,
steeds minder overdenkingen om over te denken
Gaandeweg is er niets dan wachten
op de zoon die je met die knoflookgeur
steeds hebt willen vertellen wat je weet
Je bent de lecitinedragees allang vergeten
en als je zoon binnenkomt weet je niet meer
hoe lang je op hem hebt gewacht,

In kerken galmen stemmen,
daarom heb je gefluisterd,
over alles wat je wist
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QUADENOORD
Als je huwelijk over is, neem dan een groezelige eivormige caravan
waarop PREDOM staat of een oude vouwwagen
en rij alleen naar een camping
zoek een plek waar de bosrand een opening biedt
naar een veld met tarwe, plaats het opstapje tussen de deur en
het veld
en zet de tweede meegebrachte, lege tuinstoel
wat meer naar achter, leg er een tas op
Leg je hand op je kale hoofd en kijk de middag lang over de akker
de duizenden halmen en de duizenden in het wielspoor
die zich misschien weer zullen oprichten na de regenbui,
naar de duizenden bladeren. Je gaat al langzaam op in het landschap
langzaamaan vervagen de geluiden
en sterft het gekrijs van baby's en het geroep dat echoot tussen
de stammen,
langzaam wordt het donker, donker dat je niet meer kent
nu zie je niets meer boven de akker die onophoudelijk groeit tot
de tijd daar is
De wind en regen maken je gelukkig onder het beschermende
tentzijl,
de schemering valt, brengt grijs in alle kleuren om je heen,
langzaam ga je op in de omgeving, iedereen zou zich nu alleen
voelen,
zelfs wie met een groep zou zijn gekomen, maar jij
bent niet met een groep gekomen, je hand ligt op je hoofd
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DAKKAPEL
Sneeuw valt en de smeltende derrie
ruïneert de schoenen van de mensen op weg naar hun kerst
Gelukkig ben je niet begraven in de koude wintergrond
Je had altijd zulke koude voeten
en diep in de bevroren bodem met je zowat witte lichaam
of als de dooi inzet in de pap van gesmolten sneeuw
en koude modder waarin nauwelijks overeind te blijven valt
- het is een gedachte die me achtervolgt
In iedere noot die ik hoor met kerst ben jij
Heel het Weinachtsoratorium dat ik halverwege uitzet
maar ook dansend op de walsen in Watermusic,
de goudversierde salons, in Mozarts grapjes,
zoveel sierlijker dan ik je gekend heb,
zoveel grappiger, in de sneeuwstorm die de heide teistert
de vader met zijn kind, de nachtegaal als het zomer zou zijn
elke noot uit de cd-speler die ik van je erfde
het oog dat alles ziet, in de donkere eetkamer
Laten we afspreken ; volg mij niet .
Ik zal je bij tijd en wijle opzoeken, ik weet waar je bent
al ben je niet begraven in de grond, de koude wintergrond
met je witte lichaam en je koude voeten
Kom me niet te na in muziek, elke noot kort of lang, landend in
het wit,
elke wisseling in tempo, de sneeuwjacht van een thema dat te lang
in zichzelf heeft
rondgewaard, de modulatie van de lucht, elk glissando van
gewichtloosheid, het
vallen van de noten, van elke tinkeling, het bedekken met een deken
van alle

1 97

klanken, alles wat je hoorde, elke imitatie van een vogel, in elke
ware vogel
Er zijn geen opnamen van je stem en toch weet ik precies
hoe je klonk, als je sprak of zong
Behoed me voor sentimentaliteit
zoals jij ook voor sentiment behoed wilde worden
Jij wist hoe tijd klinkt - muziek is even ongrijpbaar als sneeuw,
maar dwarrelt omhoog in plaats van omlaag
Wees sneeuw, met je witte koude voeten
kom me niet te na, wees sneeuw die opstijgt
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Lodewijk van Oord
Madrid, 1977
is ook prozaschrijver.
Heeft nog geen bundel gepubliceerd.

gonzend in het schijnsel van een vochtige mond
kloppend op het licht van een glanzend ivoor
kauwen harde tanden op oneindig strompelhout
op bielzen gevangen in vuur
toch glas blijft de onzichtbare wand
zweem van weifel en tochtige noten
gebarsten grens tussen vuur en vent
is verzet de kracht van mijn krijgsmacht
terstond beloof ik het ongerijmde
terstond beproef ik barst en brand
keel ik wat al te waar en wie
tot auto en wet en vrijgevochten
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verklaar ik me nader
zonnige mosterdzaden klinken als eierschalen
op knagende godenkaken er zijn legio beelden
onder de schaduwen begraven het teveel
aan bliksem in dit heelal verblindt
kom ik ter zake
slechts troebele beroering treft men in dit middenrif
treft men de toets die smelt als men hem raakt
geleerden schrapen zin en slempen tekenen naar het
wezenloze hol waarin men onwetend bivakkeren wil
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stenen klokken verklaren wij onbebouwbaar
in dit slachthuis loeit gevogelte
het onafwendbare tegemoet
neem ter hand wat je niet laten kunt
was je oren in onschuld en werp
het vlezige leven verre van je
pas bij de poort bevalt de handeling
neem eet gedenk deze schapenham
bestijg een bevroren catacombe
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VADEMECUM
zet schrap er zal worden gevloekt en gefolterd
fataal beleden gefaald en gevallen
zo is het goed is het zoet is het zonde
in dit onstuimige eet ik orgels met besnaarde tanden
bestier ik de trapeze en de allermildste circusleeuw
deze beestenmuil heet heumende kosmos wonderspelonk
thans heerst honger dit universum
leeft niet van broodkruimels alleen
te midden van wandelende bomen
zie ik hoevig vee vrij vallen
in dit gehemelte betreed ik vele kamers
ik ken de weg naar huis ik leg hem dronken af
duid daarom dankbaar de ontsprongen dans
bel reikhalzend de verlossing af
want eindeloos tongen de engelen
tomeloos engelentongen
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SCHAAP
de functie schaap blijft mij als baksteenmens mirakel
in stoom en damp ter wereld gesleurd
een palestijn juicht : the lamb is born!
hear hear het smachten van het slachthuis
het snuift een lijntje witte schaapjes op
mokkende wolken over oceaankanalen klif
latent gehakt mag biologisch revolutie grazen
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we hebben vrij lang geen vliegen gevangen
maar met een loep solitaire bijen bekeken
zo werden de dwaze beestjes verbrand
zandkorreltjes raapten we bijeen
we rolden ze het water in
tot eilandjes hoopten we op
geen zeemonster is ons vreemd
we kochten kamelen en pootten
ons eilandenrijk vol palmboomstekjes
op ons eiland niets dan binnenzicht
de boze wereld is overzee
de wrange bijen blijven buiten
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DE ONTBOSSING IS TOTAAL
de ontbossing is totaal goed voorbereid
penetreert ons klein mannetje het ingreephuis
al in het deurportaal glimt assistente
hem een polyestergrinnik toe
aan ons klein mannetje heb je geen kind meer
ingreephengst straalt zelfverzekerd uit
de naam is malthus de ingreep is kort
hij heeft in menig klootzak mogen snijden
dus laat u zakken en ontspan
ontspan laat zakken ontspan
verrijzen kost slechts een slap kwartier
met een vuist in zijn kruis besneden egel
verlaat ons klein mannetjes het ingreephuis
vol woede vol weemoed vol zondebesef
zijn genen verraden en darwin weerlegt
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Froukje van der Ploeg
Amsterdam, 1974
Recentste bundel : Kater
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Ii S
Het ijs slaat de spanning van zich af
in een scheur - gillende scholieren de oude mannen die het ijs kennen
weten windwakken van 40 jaar terug
De bevroren wind aan lage wal
heeft het harde water getekend met reliëf
Het gladde ijs aan hoge wal zingt
een ijszeiler na, bij vloeibaar water
is het nog altijd een boot
In de stad op de gracht test een poes het ijs
verdeeld zijn 6 kilo over vier pootjes
een meeuw achterna
Binnen voelt een jongen de koude lichamen
van buiten langs zich heen - staart lege champagneflessen op de bevroren gracht .
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VULKAAN
Is dit het dan, het moment waarop mijn paard
blijft weigeren, zijn energie
niet meer met me deelt, zwaartekracht
houdt ons aan de grond .
Het moment waarop huizen met vier kamers
met tuinen met zon in de middag zijn gekozen .
Dit is het moment waarop we geen schetsen meer zijn .
Wij zijn inkt . De liefde ondertekend .
De negentienjarigen in hun ondergoed
de wodka de sluitingstijden de zonsopkomsten .
Ze zijn uitgeleefd .
Ik vraag me steeds vaker af hoe het is
om een vulkaan te zijn.
Ik zou op een eiland staan
een oranje driehoek op een landkaart .
Mensen zouden aan mijn voet dorpen bouwen
als ze denken dat ik slaap, eieren zwart
laten worden in mijn as .
Slaap ik? Of ben ik wakker?
Straks laat ik alles versmelten
daar likt al lava aan de stenen van hun dorpen .

Zog

CORDOBA
De jongen met pailletten roept in zijn warme lapdentaal
het zwarte beest aan, boven hem op de oude stenen
eten de mannen onverstoorbaar hun nootjes
de oma streelt haar kleinzoon
hij heeft wrede kinderogen
Dames in flamenco buigen hun oren diep naar de mond
van een vierde, bespreken alvast de feesten die volgen
Eerst moet er gestorven worden zeggen de trommels
In de ring heft de jongen zijn zwaard, de kleinzoon
kijkt naar het levende filmdoek dat de arena is
Waarom sterf je niet
vraagt de jongen
de stier is taai, 450 kilo, 4 jaar en i i maanden
Naast de toiletten ontdoen mannen op groene kaplaarzen
de stier van zijn zwarte vel, onderhuids is hij wit
als een gepelde kastanje .
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IJSLAND
Trek een vulkaan uit zee
En dan nog een en nog een
Plak in drie kleuren land
Groen, rood en zwart .
Laat de wind de wereld
aan de grond houden
Heet water stromen
uit gaten in de aarde
Veeg een paar huizen
op de kaart, geef ze namen
die onuitspreekbaar zijn
Leid een rondweg langs een dorp
dat een vissersdorp was
tot ze de boot verkochten
Tot slot : laat hier en daar
paarden los en zie
wat ervan komt.
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BIJ ZEEDAMP
Zeedamp trekt de haven dicht
verdwenen schepen laten geronk na
de misthoorn roept ze aan .
Wij zijn achtergebleven
tellen onze doden
vergaan door het vele leven
maar wat maakt dat ons
nu nog uit
wij kennen de zeilknopen
alle visjes uit de vijver
om de boom en weer het water in
wij kennen de gevolgen
van waar de wind
vandaan komt
wij kennen de modder
die elke bodem is
bij vastlopen is een paar keer
krachtig achteruitslaan
in dezelfde lijn doorgaans afdoende

wacht anders tot het dorp
weer optrekt uit de mist
vergeet niet de vis te zouten .
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HET VIJFDE ELEMENT

Peter Theunynck
Eeklo, 1960
is ook biograaf.
Recentste bundel : Naar een nieuw zeeland (2010)

VOOR

Voor de schoonheidsprinses op bladloze dagen
nog beducht voor wat een kapsel dooreenhaspelt .
Voor de holgezopen drinkebroer aan de beekrand
zich van geen kwaad bewust dat het kraakt .
De duts in het stadspark, zakmes pal in het hart .
De bochel gebukt over het bittere graf .
Die met decorumverlies . Laat vallen denkt hij .
De pannenlat die bomen nabootst in mijn straat.
De exoot verliefd op de inheemse .
Zij die van auto's snoepjes maakt .
De weerbarstige koppig in de kruin van zijn duin .
De filter die van dageraad tot avond maalt .
De sirene nachtraven lokkend langs de baan .
De heremiet die splinters in zichzelve ziet.
De gevlekte tot bloedens toe in haar nazomer .
De zaailing die uitverkoren zoon kan zijn .
De geklasseerde die het zuur krijgt.
De illegaal met guillotinevlees .
De beul die vrolijk wordt van het vogeltje .
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GROOTBLADIGE LINDE
Het regent sluipwespen. Muren
vonken ; vuursalamandersalvo's .
In onze schoenen schorpioent het .
Alleen in het allerdiepste gonst
het grondwater nog . De aarde
op haar tandvlees, gespijkerd
jij aan je opklapbed . Nooit
een middag zijn schaduw zo scherp
weten formuleren . Nooit zat een gier
met zijn klauwen zo vast in het blauw .
Wij haperen . Leggen ons aan
het infuus van de linde. Die moet
de slaap overmannen. Kranke
gedachten afkoelen . Droomhoning zijn
onder het ademend bed van zijn blaren .
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HIMALAYABERKEN

In Tate Modern te veel om te tellen
met de hand gemaakte zonnebloempitten.
Ai Weiwei plukte ze uit de nog warme klei
- hij reed er helemaal voor naar Jingdezhen.

Miljoenen willen ze zien . Niet vastpakken :
ze zitten zo in je zakken. Niet tussen
wandelen : ze sturen gedurig fijn stof
naar je longen . Fijne zonnebloempitten .

Buiten installaties van Himalayaberken .
Je komt niet van ver om ze te zien .
Ze ruisen in je oortjes . Je mag ze helemaal
gratis omhelzen, schaduw krijg je voor niets .

Geen suppoost doet druk in zijn walkietalkie .
Schoolmeisjes in spierwitte kousen, groene
rokken en truien, keurig in rijen, oefenen uren
geduld aan de ingang . Voor de zonnebloempitten .
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MAMMOETBOOM

Olifanten, metropolen, multinationals
zijn niet groter dan een speldenkop
in de buik van een moeder .
Ook mammoetbomen beginnen bescheiden .

De willekeur van de wind,
de geeuwhonger van iets zachts,
een eekhoorn werpt ze
in de schoot van de aarde .

Geef ze een eeuw of dertig
en ze kneden een kathedraal
uit hun lijf. Geen stafchef telt
meer lintjes dan General Sherman.
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POPULIEREN
Wind bakt het bruin, populieren
spelen het spel gretig mee .
Zijn tuin gaat onder
een dekbed van bladeren gebukt .
Hij maar harken . Bij elkaar.
Zijn hele leven al . Maar er is
geen harken meer aan . Elke baan
die hij trekt, onttrekt zich aan hem .
Zo rijft hij ook de feiten .
Ze rollen aan en af. Zijn handen
beven, zijn leden verstijven .
Toch moet er elke dag gereven
om niet te worden ingelijfd .
De wind bakt het bruin . De populieren
spelen het spel gretig mee . Een zee
van blaren waar een vader in verzinkt .
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LI BANONCEDER

Luchtsneeuw

vlijt zich neer op de libanonceder.
Luie witte aan elkaar geklitte katten.

Sloom worden armen ervan .
Hefboom. Slagboom. Denderende treinen .

Dat het kraakt . Alle witte katten staan op
springen . Donkere streep .

Sneeuwlucht .
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LORKENBOSJES
Klein en nietig : de lorkenbosjes
van Lichtaagt. Vroeger zo eindeloos .
Toen heel de wereld nog heide was,
alles in kinderschoenen ver.
We werden gedropt in het holst .
Geschreeuw lag vast aan een boom .
Met het licht van zaklampen
klampten wij ons vast aan elkaar.
Bloed droop . Hars plakte
aan onze handen . Achter alle stammen
moordenaar, beul, kannibaal .
0 was ik maar stil op mijn strozak gebleven .
Een van ons huilde . Wou naar huis .
Huis was een woord dat wegritste
tussen de lorken . Bij vos
en hermelijn . Het pad erheen
liep over lijken . Het slachtoffer bleek
patrouilleleider, bloed mercurochroom .
De gangsters waren van warme cécémel
aan het nippen . Nachtspel geslaagd .
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PIJNAPPELS EN WILDE ASPERGES
We liepen het bos in : pijnappels rapen.
Wij wisten waar. We kenden de plaatsen .
Vulden onze manden. Thuis
in streekgebonden materies .
Iemand kruiste ons pad, hield wat fijn groen
in de hand. Kruiden? Krullende stengels?
Het hielp misschien tegen hoofdpijn,
maar het vuur kreeg je er vast niet mee aan .
In Carcassonne lagen ze in een kraam.
Wilde asperges. Lokale lekkernij. Groente
van de maand. Groeit in de bossen
mompelde men. Uit stekelige struiken .
Duidelijker kon niet .
Later bij grinnikend vuur lazen we
hoe ze proefden, hoe soepel de scheuten
zich plooiden naar streekgerechten .
Het groene goud kopte een blad .
Eat that! lazen wij . We waren onze passie
voor pijnappels kwijt. Ons gevoel
van lokale verankering sloeg om
in Vlaams gekanker . Tot de ochtend
dat jij - breedste glimlach ter wereld de kamer betrad, de boter smolt in de pan .
)ij had de code gekraakt. Wij aten uit je hand .
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ZOEKTOCHT
herken je de man met zijn koffer
de straat achter hem, herken j e de
kinderen niet, dit meisje dat in haar
matrozenpak lacht naar de camera of
kun je zien welke straatnaam er achter
haar staat en deze luiken, de muren
onder het roet van de bruinkool en
het gehavende voetpad, zegt je dat
iets, waar doet deze mode aan denken
de mutsen met bont, en was hier een
spoorstation, weet je dat nog en maakte
dat uit en wat weet je nog van het geluid
van de tijd, ging niemand schreeuwen
werd niemand waanzinnig of sprong
ik zag een ooievaarsnest op een paal
langs de weg waar de takken van
doorgegroeid waren en uitbotten
zouden, dat was wat ik zag
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DE TREINREIS

de slaapdronken trein reed tegen de huizen
schaafwonden hielden wij over en glimpen
van daken konden wij opvangen, kersenrood,
rimpels van bomen en sneeuw op het land
wij reden een podium waarop men feestte
voorbij, mensen zaten in jassen van bont
te eten aan tafels waarop grote theeketels stonden
de trein reed een ziekenhuis binnen, een jongen
waarvoor wij de zorg op ons namen werd
uitgekleed, weggeleid, maar wij vonden hem
schaakspelend met de bewakers terug, die we
betaalden, we namen hem mee naar onze coupé
maar weer ging de deur open, iemand kwam
binnen om stof af te nemen en onze papieren
het was een droom die ik mij nog herinner
mijn angst werd bezworen, de schaduwen
schoven met ons naar het oosten over de bermen
de brede rivieren, hadden wij kleren genoeg voor
de jongen en proviand voor de tijd die ons restte
ik weet alles nog, de zon in het westen, het

kersenrood dak, de lege bestemming, de volle
wagon, onze plaats aan de schaduwkant en dat
we zegden tegen het kind, hoed je ervoor, als
de schoolpoorten dichtgaan, op klaarlichte dag en
voorgoed, talm dan niet, waag dan de sprong en ren
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DUKLA REVISITED

dit was dus de plek die een station verdiende
waar het licht altijd in golven door het voorgebergte
kwam, de weg sneed alles middendoor, er werden
nieuwe huizen opgetrokken aan weerskanten die
men schilderde in geel en groen en roze, waarrond
er tuinen werden aangelegd, die men omheinde
ik kwam er 's winters aan bij schemering en ik
kon niemand vragen waar de graven lagen, ik vond
een pad omhoog en daar, onder de zwarte bomen
zaten roeken, ze zochten met hun snavels in de
afgevallen bladeren, tussen de stenen, achter een draad
blaften de honden, ik wilde naar de stad terug
een man kwam met familie op me toe, hij wilde
een tapijt verkopen, ik bleef toch niet, dat zag
hij toch, daarboven onder stenen lagen zij
op een zachte helling in het voorgeborchte, waar
het licht schoorvoetend komt, om niet te storen
een vrouw met haar vriendin kwam naar me toe
om zachtjes lachend over god te praten, ze sprak
zijn naam in alle talen, het was te laat dacht ik,
er komt geen bus, er was een plein, dat stak ik over
ik hoorde klokken, deuren slaan, ik zocht een sleutel
tot beschrijving, niet van alles wat verdwenen was
maar van een kleine poolse stad die overal kon zijn
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HET PLEINTJE VOOR DE KERK

ooit is het leven hier begonnen, op de terp
door waaghalzen opgeworpen, die zo nodig midden in zee
hun vermetele vee wilden hoeden
nu zeilt de hooioogst er binnen, op hoge wagens
en onder het dor gemompel van de beenderen op het hof
voltrekt zich het heilig wonder :
uit de zeven magen der grootmoedige dieren
wordt de wereld gevoed

achteloos brengt het de uitersten van mijn leven samen
het strekt zijn arm uit naar het huis waar ik geboren ben
maar ook naar het grafvan mijn ouders : ik zie
mijn vader wandelen met zijn vreemde gedachten
en hoor mijn moeder roepen

de waanzin waart er rond, heiligen en helden raken me aan
ik hoef de steeg maar in te lopen
waar het kleine boertje woont
dat ieder jaar wordt opgehaald door de geduldige broeders
omdat hij ooit een kind opwekte
uit de duivelsdrek van de dorpsvaart

ook het verraad is niet ver, wanneer ik naar het kaatsveld ga
en op de klemmende vragen der ramen
tot driemaal toe loochen ik dat ik kafka ken
en stellig beweer dat homerus een boerenknecht is
uit een naburig gehucht
(zelf ben ik Odysseus natuurlijk
die hier ooit zal terugkeren
om die onbehouwen vrijers hun vet te geven)
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maar de ure der vervulling is nabij : op zondagmorgen
stijgt uit honderd schuwe kelen weerbarstig
het zingen der gemeente op naar de eeuwigheid
die daarop maar één antwoord heeft
ze hecht haar ijle blauwe hunkering
hoog over velden en vaarten heen
begerig aan het pleintje voor de kerk
want zij, de eenzame, vindt hier iets
dat ze gemist heeft sinds haar gruwelijke
godloze geboorte :
een pleisterplaats
een licht in de avond
een gezicht
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BRIEVEN AAN MIJN VADER
I bevrijdingsdag
die dag zag ik in je ogen
wat vrijheid was
het was een woord van woede
overmoedigen hadden het geroepen
gekwetsten schoven het bitter terzijde
vrijheid was een ander woord voor oorlog
immers ik zag de bloedvlekken op de vlag
vrijheid was wat jij verzweeg
een verraderlijke stilte
de vraag naar het kwaad
zeg me wie zou er dankbaar zijn
wanneer hij een geweerloop ten geschenkti kreeg
of de herinnering aan een brandend huis?
die dag zat de vrijheid bij ons aan tafel
en keek ons verloren aan
jij was het : een gebroken verovering
op de verpletterde onschuld
de verminking van een mankende man
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II vader, vreemde
vader, vreemde
jij die in je taal wilde wonen
als een dol geworden dichter
huis van wind en woorden
woedend waren ze
de jassen die je laag over laag aantrok
tegen de harde winter
en ik begin je te begrijpen
het wordt nooit warm genoeg
jij die me met razend hart liefhad
jij vijand met je ijsblauwe ogen
in het holst van de nacht kom ik je tegen
ik vecht met je
maar ik heb geen verweer
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DE ZUSTERS
stil als een stenen lente stond daar het huis
en herinnerde zich met krakende deur een kindse moeder
dit door middel van twee ongetrouwde zusters
die steunden op de stastok der bitterheid
diep in hun donkere kasten scholen de directoires
die al een beetje roken naar de dood
naar verzwegen verhalen over een oorlog
en het heimwee van een krankzinnige broer
ach de dorre liefde op hun appelwangen
smaakte enkel nog zoet in de weckflessen voor de winter
maar soms kraaide er een schorre psalm uit de opkamer
waar ze verjaarden met seringenzeepjes
en dan was er het jaarlijks hoogtepunt op nieuwjaarsdag
wanneer de deurtjes openschoven en daar het beeldscherm pronkte
met de schansspringers van garmisch-partenkirchen
ver weg vlogen die gespierde mannenlijven
maar iedere morgen weer de kruisgang naar het kippenhok
voor een vers maar vruchteloos ei
en in de gang de klok die vol verachting galmde
nog altijd wentelt daarin de hunkerende maan
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HERINNERING AAN MIJN GROOTMOEDER
als kleine jongen was ik getuige
van je laatste opdracht
mijn handen in de jouwe nemen
en strelen met gerimpelde vingers
merkwaardig : ooit was je mooi geweest
op een oude kermisfoto
met zedeloze witte sokjes
nu rustten je omzwachtelde voeten
op een warme stoof
zo verhief je je sinds lang
boven de grond die met harde haaienbek
je man had verzwolgen
je woede was iets geworden uit een ver verleden
dat van mozes op de prent boven je
die de stenen tafelen hief
om ze te verbrijzelen
maar zich bedacht nu hij bij jou in de kamer stond
en ze van de weeromstuit teder vasthield
ik heb het zelf gezien :
in de kist nog glimlachte je
om de dwaasheden der profeten
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NAAR HET VADERLAND

ReinoutVerbeke
° Roeselare, 1981
Recentste bundel : De achterkant van flatgebouwen

(2011)

I . VADER IN VADER
De bloedappelsienen die je me gaf
ik at ze tot mijn mond ervan scheurde
Met elke nieuwe appelsien barst je verder
uit me tevoorschijn
Je hebt mijn cellen doorboord
met het startschot vader, het regenjack
dat ik afdraag, de sterfelijkheid die ik doorgeef

In de pas van de kompasnaald vader
stappen we het te smalle
landschap
af
Zo gaat het goed zo gaat het beter
zing ik met de tanden steeds strakker
opeen
Uit een achtste appelsien,
afgevreten tot het wit, sneed ik
een lach. Ik hou hem al uren in
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II . VADER UIT VADER
Als ik vooroploop en versnel
schuift je oog als een waterpas
langszij, maant me weer
naar achteren . De toekomst loopt
als een stel kuiten voor me uit
Als ik de horzel op je rug opzettelijk
te hard wegsla, kijk je om . Oog in oog met
de jongeling die alles wat je hem wijsmaakte
tot één draad heeft gespind, hem in de wind hangt
voor die ene sprong
naar zichzelf, naar een vrouw
naar de dood
De hemel is geen mariablauw aquarel, vader
maar een luchtbrug van insecten waaruit het
onafgebroken regent
Een koude wind steekt op, terwijl je kijkt
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III . VADER STAAT
Geland in het Land van de makke cadans
van bakken vallend glas in vuilniswagens,
intussen het blussen van mailboxen, het aanblazen
van smeulende vrienden . Hier tikt de beige chauffage
waarnaast we op woensdagen
vrijend tot stilstand komen
Dit is het dan, ontheemd wonen in Hem
die het systeem vader bedacht
de draaideur, het rattenrad
waarin de verleden vaders
zich voorzichtig
leerden vermenigvuldigen
tot de vaders van vandaag
Dit is het Vaderland, dat na de daad
de drift van teen tot hals begraaft, aanstampt,
en het hoofd voor de vorm
de vluchtwegen uitstippelt
Dit zondagse gedicht dat Hij
voorzag
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IV. VADER NAAR VADER

Je hebt al mijn taal verteerd
alleen dat ene riviertje laten we
onuitgesproken tussen ons slingeren
om aan de oever ervan te keilen
in afwachting van de ander . Ik zie je soms verderop
in gedachten staan, vader, curator
van mijn herinneringen . Je zwijgt terwijl ik
steeds meer vader word van jouw leven
ik gooi bloedappelsienen in achtsten
in het water, kleine kajaks stroomafwaarts
Als ik straks schillen vind
vind ik liefde
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Daniël Vis
Leuven, 1988
heeft nog geen bundel gepubliceerd .

BANDENPLAK REDT DIT NIET
met uitzicht op een benzinestation
wachten op een bloedprop.
een lekke band aan z'n rolstoel,
het excuus om kerkklokken
te negeren,
hij weet het niet meer zeker
na 85 jaar.
de rouwkaart van z'n vrouw
hangt ingelijst
naast de trouwfoto.
om 12 uur brengen ze warm eten .
hij maakt grapjes tegen ze,
de jongste vrouwen die hij ziet.
en je weet zeker,
verderop de gang is er één
minstens zo charmant.

ze lachen .
ze verdwijnen .
het vorkje dat je mee moet p rikken .
d e groenten net zo slap
als de spieren in z'n mond .
hij heeft de zekerheid van een stomazak .
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de alarmknop voor de zuster
aan een veter om z'n nek .
voor het eten van de pudding,
tekent hij met een lepel
een glimlachend gezicht
in de bessengelei.
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DAT BEELD VAN DIE SLAK OP DAT MES

ze kwam de bus in met blote armen
in korte mouwen,
het was te warm voor iets anders .

ze leek zich niet te schamen
voor de littekens vanaf haar polsen
tot waar je ze niet kon zien .

huisvlijt .

zoals jij ze had,
in de schaduw van je dijen

te zien, te voelen
alleen voor intimi,

de geometrie van je puberteit
gekerfd .

ik kuste ze graag
op weg naar boven.

ze hadden een eigen zwaartekracht .
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legde de vinger erop
en vroeg, bleef vragen .

er kwam ruzie van .

je vond
een scheermes in m'n lippen .
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DE HALFWEZEN HOUDEN EENTOESPRAAK

I

zij is begin vijftig, kinderloos,
dat heeft hij goed bekeken.

baren breekt je op, dat weet hij,
de vorige kreeg er vier
in nog geen tien jaar tijd .

vier monden
die ook iets met haar borsten wilden .

het tandeloze vreten van de lust.

II

zij woont in het noorden, alleen
met plus minus twaalf katten,
sommigen op sterven na dood .

hij heeft allergie .

hij aait, hij niest .
het beest springt verschrikt,
hete thee morst in z'n schoot,

liefde is lijden,
ongeacht je levensfase .
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III
zij is nooit getrouwd geweest .
hij is halverwege zestig,
eenzaam slachtoffer
van nestvliedende kracht.
ze zijn verheugd ons te ontbieden
elk uur 's morgens in een kerk .
tenue de ville .

IV
een mes wordt in een taart gezet .
er wordt geproost,
iemand tikt stilte tegen een glas.
je bent een stiefmoeder
zonder moederaspiraties, wij
hebben geen moederwens,

je onvruchtbare leeftijd
stelt ons gerust .
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DE KREUPELE EN DE HOER

ze zijn gezwollen buik g eweest .
nu zijn ze alleen nog
bekenden van hun geboorteakte .

ik zag een man in
zijn invalidenauto van de
hoeren komen,

reed weg. maximaal 45 km/u,
van een grootverpakking
glijmiddel op een
gehuurd nachtkastje .

ze heeft een scheldwoord als beroep .

haar kut is rolstoelvriendelijk,
de drempel
zit alleen in je hoofd .

ze vertelt haar naam niet .

ze verzinnen maar iets,
hijgen dat
tot de wekker gaat .

soms raadt iemand het,
per ongeluk .
dan houdt ze tot hij klaar is
haar ogen stijf dicht .
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ze mag hem nog het meest,
die invalide man .

hij is de enige die haar vraagt
hem te helpen
zich weer aan te kleden .
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MELK EN FRIETSAUS
daar staat ze, hun eerste kind
op de arm . ziet zijn achterruit
zich al bijna zonder geluid
uit de voeten maken .
zijn vrije dag van huis besteed .
in een stalen kooi op de gang
piept een hond tevergeefs
om een uitlaatplek .
ze gooit haar lunch
in een vuile frituurpan .
zogen is een taak
die om energierijk voedsel vraagt .
haar twijfel tussen houden
of abortus
viel hem slecht .
opeens had hij een band
met iets, dat nog niemand was,
dat koste wat het kost
moest blijven in haar lichaam .
boos vertrok hij .
nam z'n spullen mee,
alleen de wasmachine liet hij staan .
te zwaar.
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toen vond ook zij
dat het moord was .
ze kijkt uit het raam
op een nietszeggende straat .
haar dochter slaapt .
er valt een klodder frietsaus
in een decolleté vol melk.
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Leo Vroman
° Gouda, 1915
is ook prozaïst.
Recentste bundel : Daar (201 i )

IDEAAL
Engel, als ik zo dromen kon
en voor ons beiden
de wolken zien glijden
langs het plafond,
uit een bloemig vloerkleed groeiden
de bedoelde planten
en bloeiden langs de kanten
de bedoelde bloemen,
werden de kamerwanden
welig wuivend lover
en van ons tweeën en van de
rest bleef niets dan liefde over .
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HET ZANDPAD

op een

zandpad nergens heen en

eenzaam en straat arm
lopen wij met blote benen
en het zand is warm
tussen onze tenen,
er is geen droogte en geen regen,
we eten niet, we slapen niet,
we hebben geen pijn en geen verdriet,
we komen niemand tegen,
het zand is warm tussen de tenen,
we zijn zo arm we leven zonder,
zelfs ons noodlot is verdwenen
en de zon gaat nooit meer onder.
Maar ik weet zeker dat wij lopen
in deze warme wereld want
wij komen landschappen tegen,
bossen gaan voor ons open,
altijd verandert het land,
en onze benen bewegen.
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REUZEGEDWEE
Waarom zijn wij zo gedwee?
Wij draaien met onze aarde mee
alsof het niet anders mag,
en ons hulpeloze zeuren
over de lengte van de dag
klinkt als een ontzield ontzag
voor wat maar moet gebeuren .
Beseffen we niet wat we kunnen?
We kunnen de zon scheef laten zakken,
onze aarde in vieren hakken
en tot een gas verdunnen,
we kunnen onze eigen lieve
kinderen tot radioactieve
slierten omtoveren,
ja straks de ruimte openkraken,
aan de tijd een einde maken
en alles veroveren .
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Judith van der Wel
° Aduard,1984
heeft nog geen bundel gepubliceerd .

BITTEN BY A MAN
Jasper Johns heeft zijn bek
opengesperd en in warme
was gebeten .
Zijn mond hangt in het MoMa
en krijst verstijfd, verstomd
om zijn Mom-my!
Ze is er en luistert
met gespiegelde mond
naar praatjes die kunstgebitten vullen .
Ze zeggen dat zo'n grote jongen
een vampier is die oude besjes bijt
omdat ze nog steeds een kus willen .
Zij vindt dit mooi, smak!
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NOG EVEN OVER DIRK
Alleen was hij heel ongezellig,
al liet hij dat niet merken
aan jou en je vriendjes .
Het is moeilijk mooi te denken
als er niemand is die deejayt
dat had je niet hoeven doen,
als het huis nog nazweet
van koffie, kaarsen, after shave
maar kil is, eigenlijk kapot.
Dan kroop hij in zijn hondennest,
las het sms'je met het x'je
en verweet zichzelf de laatste tijd .
Hij rolde naar het raam
omdat hij tegen beter weten in
geloofde dat ik naar hem keek .
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JEFTA'S JONG

Ze droeg haar witte jurk van maanden
werk als een geplukte kip . Er zat zand
in haar haren, de tamboerijn was stuk .
Ga je mee naar de bergen voor ik doodga?
Ik duwde mijn was onder water
en zei je vader is net terug .
Waarom zou je doodgaan?
Er stonden stenen in haar ogen .
Ik wrong mijn was zo hard ik kon .
Wat neem je mee? Ze wees :
water, kleren. Maak je niet mooi,
maak het niet zwaar, haast je .
In de lucht vloog een adelaar
onder zijn jongen om de pluizen
op te vangen . Wij klommen op.
Er was geen vader te bekennen .
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DIERTJE
Je armen hangen vleugellam
over onze schouders, je lijf sleept
een vissenstaart over tegels mee .
Als we konden, kropen we in jouw lichaam,
zetten jouw voeten voor elkaar .
We kropten eten op en lieten onze koppen
in jouw mond verdwijnen, als je maar at .
We doen maar wat . We willen weten
waar de randen van dit donker zijn
en rennen, jou over een schouder,
uit een groeiend stil heelal .
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ZOMAAR APPELTAART

I

In zijn hand draaide een appel
voor de wereld uit . Het werd dag .
De schillen vielen op het bord .
Hij was er voor de appel
de kachel, de lucht in de banden
en tegen het donker, al rook hij naar slaap .
We tikten met messen,
kauwden en slikten,
wantrouwden de ijskoude dag .
Gewoon, omdat hij er was,
geen blik op de schillen die daar dun
onze namen spelden .
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II
Het was zomaar vandaag
en iedereen wist het,
al leek het nog op gisteren .
De bomen waren weer opgezet,
het gordijn ging open : hallo lieverd,
dit is jouw dag, van harte gefeliciteerd!
Haar stem galmde door de gang,
haar lach liep haar ogen uit .
De ochtendzon was oogverblindend .
Ik glom en keek omlaag.
Mijn hals was bloot,
de hare dun en had een kuiltje
waarin ik graag gebleven was .
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VONDELPAPEGAAI

Bij mijn geboorte was ik bloot
gebraad, kaal met oude ogen .
Halfdood werd ik wakker
in het zaagsel naast mijn schaal .

Ik groeide rap, als kool, gras, gif
werd ik alsmaar groener
bij de witte vingers van de vrouw
die mij met zangzaad voedde .

Ik zong mijn naam La-Lazarus
en Lorre als ze wees, maar stikte
in haar etenslucht en klokgetik
en klapwiekte om me heen .

Ik tuimelde het raam uit, vloog!
en wilde prompt weer zitten
op de breedbeeldtelevisie
die zich onder mij bewoog .

Een zwerm op naaldhakken, in pak
zag ik de straat uit sjokken, sjezen,
sprak zonder blad, muziek,
vinkte to do's- af zonder te dansen .

Ik schrok, ik was te goed groen
om bij hen te horen en te bang bespraakt
om onbesuisd het zwerk te zoenen .

Ik ben gaan zweven in het Vondelpark .
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Frouke Arns
Handorf, Duitsland, 1964
heeft nog geen bundel gepubliceerd .

NARCOSE
Er was een droom waarin ik na de knal
speelgoed raapte van het gras . Hoe ik daar
terechtgekomen was . De zoon die ik nooit had
zat verscholen achter bladgroen op een tak,
kwinkelerend als een merel . Uit struiken
kolkten spreeuwen recht de hemel in .
In het doolhof van de slaap reikt een stem
naar mij, iemand knipt de zon aan
in de kamer . Niets van al wat slapend
tot mij kwam bevreemdt me meer dan dit :
die aan mijn bedrand zit, mijn hand omklemt,
het licht, het zwijgzame licht in zijn ogen .
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KERS
Zie hem zitten, achter zijn raam,
gebogen aan tafel, verdiept in iets anders .
Zijn haar is blonder dan toen hij vertrok .
Is hij nog dezelfde? Of is hij veranderd
door zon, zee en mensen
waarvan ik niet weet
wat ze hem gaven, ontnamen .
Zou hij nog weten
hoe wij - was het gister kersen pikten uit die gaard in volle bloei
en we de pitten spuugden, wisten
wie het verst komt noemt zich winnaar
in wie hem doorslikt, bloeit de kers
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GEBOORTE VAN DE POËZIE
zo was het dat hij in die koude nacht een vrouw besteeg
zich grommend in haar vacht vastbeet, langer dan noodzakelijk zijn heupen dansen liet terwijl hij in
haar ogen zocht naar iets waar hij geen woord voor had
in het vochtig ochtendgrauw zijn grot uitkroop en met
geslepen pijl, gespannen boog een mammoet schoot, zo
anders dan de dagen ooit daarvoor de onrust in zijn lijf
zich niet meer temmen liet met het doden van een leven
met geheven kei het krijsend beest verbrijzelen
geen vreugd meer gaf, en hij rillend op die plek neerzeeg
waar hij met as uit vuur dat in hem smeulde
snikkend op de rotswand schreef : oe oe

Barbara Beckers
Roermond, 1982

heeft nog geen bundel gepubliceerd .

MALACOLOGIE
De vleugelachtige lippen van mijn dochters
tellen de schelpen die in hun armen
vallen . Vier duimen haken onder randen,
handen kommen op de bodem,
nu de grootste op het droge tillen .
Van weke delen moet je
het niet hebben . Kijk :
de kleine huizen liggen dood
in het midden van de schaal,
de kalkwand dunner
dan ze dachten . Ze dachten :
wie zijn skelet aan de buitenkant draagt,
moet schelpstukken slikken .
Wat niet meer heel is,
is van niemand .
En ik zie al de jonge vrouwen
die zand uit harten scheppen,
er hun laarzen mee vullen
en zo rondlopen met
iemands binnenste onder hun voeten .

NEST
Omdat er een nest in je hoofd
werd gebouwd : riet dat aan de waterkant
allang stond te verpieteren,
twijgen net pas los van moederboom, stukken bast, drab, geel gras
en plastic uit je ziel .
Omdat je hem nog niet kent,
de beschuttingloze plek,
niet door en door. Resten van
een vorig nest drijven langzaam boven .
Nu niets beloven dat je niet
waar kan maken .
En omdat je er iets begraven wilde,
iets kleins dat alleen nog paste
in de nissen van je ogen .
Het nest werd zo een kist
die eenmaal dicht
niet meer openspert .
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GROND
In de palm van mijn hand : de plattegrond .
Ik hoef maar open te slaan of voorbij
het ijzeren kruis, daar ligt hij, of de beenderen .
Zijn huid is op en zelfs de beenderen niet compleet .
Met één holle heup stapte hij
de aarden kamer in .
Ze had de tafel al gedekt, twintig jaar
is niets buiten het leven, wie wat bewaard
heeft wat, om het even wat . Met naakte oren
horen ze de maden in de muren en iets
dat gangen graaft onder vloeren van deze
en andere kamers.
Ze horen hun eigen malende kaken
en soms mijn stem die boven de grond
de namen van mijn dochters noemt .
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DE MOTTEN, GEEN LAND
Ze aten de grond onder hun vleugels weg
en leerden zonder zon te zijn .
Geen land, geen licht, geen richting .
En in hun holle hart was ruimte voor
een kleiner hart. De tijd kan net zo goed
voor- als achteruit .
Dan de vingers die de motten naaien en in
de nerven beetjes van zichzelf verbergen : huid
zonder eerst het beest, de pop,
maar meteen het doek dat nooit verloren gaat
en de dorre draad die steeds nieuwe
vleugels zaait .
En wij die langzaam motten werden
en vleugels vouwden om wie wij waren .
Geen licht, geen land, geen richting
om op te gaan, alleen de herinnering aan
de godenhand die nog ons binnenste
raakt .
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Wineke de Boer
Volendam, 1976
is ook prozaïst .
Recentste bundel : Spinazie

(2008)

ZONDAG
het bed is nog warm
mijn billen zakken diep
tussen mijn hielen
ik heb altijd al flexibele enkels gehad
tussen mijn nog zomerse huid - sun kissed, noemen ze dat nu
en mijn botten
glijdt iets kouds, een gelei
en vanaf de schedelrand
tot onder de schouderbladen
groeit iets dat op staal lijkt
de pas geverfde kamer krimpt
en mijn borst krimpt mee
een smalle cilinder tot aan mijn keel,
waar ik in blijk te passen

je ligt met je hoofd onder het kussen
(zoals vroeger)
en je linkerbeen opgetrokken
(zoals je slaapt)
je slanke handen aan weerszijden
(de handen die ik liefheb)
je houdt je doof
je houdt je dood
je wacht tot ik wegga
maar dit bed is mijn schip
ik kan er niet af
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HILLARY IS NIET EENKENNIG
Hillary is niet eenkennig .
Ze trilt en kopt en spint en doet haar mooie groene ogen dicht
van genot .
In de hangmat naast me
lig jij, wiegen we samen .
Botsen onze heupen onhandig tegen elkaar aan
Geen van ons stopt .
We aaien Hillary om beurten
ze loopt van de een naar de ander.
Voor mij is het alsof we elkaar aaien .
Niemand wil ons storen .
Ziet het eruit alsof we vrijen,
via Hillary?
Ik durf het niet te denken.
Ik wil alleen dat het doorgaat .
Jij en je intimiderende focus, van weten wat je wilt,
wat je bent, op je gemak
met het lichaam dat je zo goed kent .
Ik, onhandig, een jongen van vijftien,
in stilte smachtend
wachtend, tot ik je een gunst mag verlenen .

Bij haar in kamer E 1
de kamer met drie meisjes .
Niet verlegen meer, of toch een beetje,
naast haar appelronde borsten en nog sappiger billen .
Voel, hier, zegt ze .
Voel je niet dat deze spier rechts is opgezet, vergeleken met links .
Ze staat in haar ondergoed voor me
ik zit op het bed.
Braaf strijk ik met mijn duim eerst rechts dan links
net boven haar broekje, op haar buik, haar heup .
Nee, ik voel niks
geen idee waar ze het over heeft, ik ben te afgeleid .
Want dit is wat ik voor ogen had, gisteren, vannacht, vorige week .
(of die avond dat ze zich insmeerde met olie, langoureus, staand,
zittend,
half liggend, in het bed naast dat van mij .)
Haar bovenarm had ik willen voelen, precies zo, met mijn duim
en daarna haar borst, haar tepel . En haar willen likken .
Ze zou de eerste zijn.
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Een Rodin,
in de weer met Nivea.
Via zo'n doorkijkje
van drie halfopen deuren .
Deze zijn standaard, ivoorkleurig .
Het doet niet onder voor Meudon .
Laat zijn torso glanzen,
en de donkerbronzen schouders .
En ik intussen
ben de overtreffende trap van kijken .
Mijn ogen uit, mijn adem in, van om het hoekje,
vanachter de moka op het fornuis .
What a piece of work is man
In action how like an angel

In apprehension how like a god*
Het verstrooide standbeeld
wil zijn broek aantrekken .
Moet zich vasthouden aan het bed.

* Uit `Hamlet' van W. Shakespeare

Leopold M . Van den Brande

° Mechelen, 1947

Recentste bundel : De kooi van Faraday (1986)

PIJN
De pijn verdwijnt niet meer als ik schrijf .
merg en been dringen door het papier heen,
schijnen de zenuwen te willen blootleggen,
de knetterende vonk, die niet meer overslaat,
dit leven dat niet wil overgaan, tussen je lippen
en wat zwart op wit geschreven staat . en de ogen
die je moet sluiten om de wereld te bekijken .
valt alles zo dadelijk, zo duidelijk weer uitéén .
tot littekens achterons oplichtend in de tijd .
toen ik je op de knieën bij het zandkasteel
op de mond heb gekust . i n alle kleuren van de
regenboog. ligt de nacht nu klaar wakker in mij,
en de dag kondigt zich duister aan, en zo vol,
zo vol van pijn, dat ik de hand hef om je te slaan .
je voor altijd van mij af te slaan . doch de pijn
verdwijnt niet meer als ik je sla . teruggetrokken
leef je nu, in de ivoren toren van het schaakspel
dat verloren is gegaan, af en toe nog, steek ik
de kaarsen aan, die op de rivieren naar je toe
drijven . zo is er licht genoeg voor ons beiden,
van nabij de ondergang van de wereld te bekijken .
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SCHULD
`Jesus died for somebody's sins,
but not mine. . .'
PATTI SMITH (Horses)

Ik hield nog wat van je, hield nog wat van je
over. om weer tot mezelf te komen . nadat dit alles
tot niets leidde, en alleen je weggaan mij
was bijgebleven. alsof je mij pagelachen had,
mij nagelaten waar het je aan had ontbroken .
vroeger ja . vroeger, kon ik het niet hebben,
dat ik je niet krijgen kon. dat het juiste woord
niet wou komen . d e plaats er voor nog niet bestond .
de tijd nog niet gekomen . te veel, te veel had ik
al bekend . zonder schild de schuld op mij genomen .
tot je handen het voor bekeken hielden ; al die liefde
die ik uit de mouwen had geschud . terwijl liefde toch
naakt en onbeschreven is . en nu . nu is morgen
laat genoeg. ik mezelf helemaal heb opgegeven,
om te worden verbrand . want ik ben maar, ben maar
van papier, en draag met grote sier mijn engelengeduld ;
de puzzle die je voor me legt weer samen te schrijven,
verlost mij dagelijks weer in al uw raadsels op .

31

AAN EEN ONBEKENDE MOEDER
Mijn moeder, die niet de tederheid
kende, maar een gesloten hart, achter
het wapenschild van voorvaderen, waar
ik niet in kon, zij niet uit kon komen .
mijn moeder, die niet de zachte woorden
sprak, om fluisterend mijn oor te openen .
vaak heb ik haar in zichzelf horen wenen,
amper een aanraking van mij, van mij verwijderd.
mijn moeder, die niet de weelde van de
weerloosheid onderging, maar de harde,
verwijzende hand van de macht . doch handen
te kort kwam, om zichzelf weg te geven .
mijn moeder, die niet de troost van de
wanhoop wist, maar schijnbaar gelaten
doorheen de seizoenen ging . die niet
het verkleuren van de herfst voelde,
een verstrooidheid als het ware, over
ontelbare woorden . gaande weg, liet zij
in mij een leegte na, die ik ooit in haar
had achtergelaten . een verzegeld zwijgen
sindsdien, heeft zich over ons uitgesproken .
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TANTE MADELEINE

Van onder de grote rabarberbladen, achter
in de tuin zag ik mijn Tante naar me zoeken .
als geblinddoekt door haar voortijdige dood,
tasten haar handen naar mijn gloeiende wangen .
en roept ze mij, zoals een pauw roept, roept ze mij .
haar lange zwarte fluwelen kleed, dat 's nachts soms
nog, langs me heen, over de bloemen sleept ; het
vreemde, geslachtsrijpe, fluisterende fruit aan de
bomen . d e witte valstrikken, de roze poederwangen,
waarmee ze zich, haar leven lang, bij de geurende
spiegel, heeft opgemaakt. was het om dit te zien,
dat ik ter wereld kwam ; om haar dat ik veel later,
uit de vele vormen van Liefde, de zelfvernietiging,
de erfwonde koos ; dat de cirkel werd onderbroken,
de zwarte kanten zakdoek van haar geest, achter me
viel. haar lichaam werd opgeborgen in een grote doos.
in de verte, bij de ondergaande zon, staat weer het
glinsterende Toverhuis . straks, als we beiden bij het
raam zitten, en de kamer vol druipende honing hangt,
komt de man naar huis die haar van me zal afnemen ;
de man die driftig zal beginnen de tuin om te spitten .
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NAGELATEN GEDICHT

Elk gedicht kan het laatste zijn .
misschien dit. misschien het volgende .
of wat daarna wordt geschreven,
aangevangen nog, of nagelaten later
omdat het niets veranderd aan het
vorige, kan elk gedicht ook het
laatste zijn, dat nog iets zegt,
maar meer nog wenst te verzwijgen .
kan elk gedicht ook het eerste zijn
dat niet meer wordt geschreven, maar
enkel nog bedacht. dat nooit meer
aanvangt, en nooit meer eindigt
dat nog slechts een Titel draagt,
maar niets meer hoeft te betekenen .
Gedicht dat ik nalaat, dat ik vrijlaat,
dat ik nooit heb willen begrijpen ;
Chaos is alleen te ordenen buiten ons
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OVER DE TWIJFEL
Je was al in mij, helemaal in mij in
begrepen, nog voor ik je verstond, het verstond
je naam uit te spreken . een verklaring voor je
vond, dat je bestaan had uitgenodigd
bezit te nemen van mijn mond . en ik je
in mij liet uitspreken, over de twijfel die mij
verslond, of je wel diegene was die ik zocht .
was het daar maar bij woorden gebleven,
dan had ik je opgezocht . het woordenboek
opengeslagen, mij neergelegd, bij de bladzijde
waarop je lag . naakt, alsof je nog onbeschreven
boven mijn adem gehouden, moest worden bedacht .
met alle zonden van deze wereld. toch was het
liefde tussen ons, liefde op het eerste gedicht
dat ik heb geschreven . met jou heb bedreven .
zonder blad voor de mond te nemen . zo licht.
zo lichtzinnig wellicht komen wij straks, als een
vlinder, klapwiekend in zijn doodsstrijd, uit mijn
penis, weer helemaal als een geheel te voorschijn .
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BREUK
Eerst toen om mij heen•het stof ging liggen,
dat haar versc•ijning had doen opwaaien,
en het nachtkleed van haar schouders gleed,
kon ik, tussen haar borsten, waar eens nog
het parelsnoer had gehangen, de gapende kloof
tussen ons zien vallen . tot welke helft van mij ook,
zij zich zou keren, wij lagen gebroken, in elkaars armen,
en benen om mij heen liepen, de scherven te zoeken,
van alles wat, ze nog zeggen wou . liefste, liefste,
hou in godsnaam je adem in, of ik verdwijn,
je blaast mij van het papier, weer de hemel in,
je haalt mij in je hoofd, weer de wereld uit .
zo gaat het niet langer, zo kort bij elkaar te z ijn .
de vele voeten die ik in de aarde had, om je
te vinden. de vele waters d oorzwommen . o m bij je
te zijn, terwijl jij, jij in de wolken speelde
met het vuur dat ik je aan de schede had gelegd .
zo kan het toch niet zijn, de wonderen zijn de wereld
nog niet uit, of de werkelijkheid verschijnt ons weer,
en worden we ooit nog een geheel, dan leg ik mijn hoofd ;
met mijn hoofd mijn gouden eenhoorn in je schoot .
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SINGULARITEIT

Omdat je mij, en mij alleen, ter wereld
b racht. de wereld die een vreemde was,
en ik die niemand kende, en niemand
kennen wou . ik wist niet juist waarom
je mij hier en nu zo nodig dacht . tenzij
te zijn zoals jezelf was . met open ogen,
zomaar in een schoot geworpen, door een speelse
dobbelende God, zonder begin en zonder einde .
want ik was maar een mens, zei je . en dat volstond.
meer te willen zijn, te willen zien, dan ik
geloven kon, of het uit liefde was, of haat
die mij geschapen heeft, heeft mij vernietigd .
zodat je mij, en mij alleen, ter sprake bracht .
een taal die voorgeschreven stond, ik alleen
maar navertellen kon, men na mij vertellen kon,
tot alle spreekwoorden ooit zouden zwijgen .
en je mij land, een heel ver land beloofde . ik,
die nergens een huis, alleen een lichaam had.
een lichaam dat niet duren wou, niet zwijgen kon,
wat het te wachten, te verwachten stond .
zodat je mij, en mij alleen, ten grave droeg .
een graf dat mij zou dragen, mijn naam zou dragen,
want er komt een eind aan alles, en alles is het einde ;
van Taal en Telsels, de vervoeging ; de naamval
doorheen de onbekende, het onbekende van het heelal .
37

ENTROPIE

Er is geen taal meer van je te maken .
geen woord meer uit je te krijgen .
hoe ik ook draai of keer, geen uiteinde
en geen begin meer . hangen we samen
of gaan we verloren, in die steeds maar
uitdijende metafoor : je stoffelijke resten
vallend als een sterrennacht door mij heen .
toch moet ik zien dit beeld te doorbreken,
om weer bij je te zijn . misschien sta je daar
als een onvoorziene dood in mij, of kom ik
niet meer uit in jou . lichaam in een lichaam
in dat lichaam van jou . misschien is er daar
een taal die ons samenhoudt . zoals de stilte
hier bestaat, zonder dat er iemand zwijgt .
zonder dat er iemand b estaat . d e mogelijkheid
moet groter zijn dan de zekerheid.
je had maar niet dat eerste woord moeten schrijven ;
die dode taal zich laten uitzaaien over mij .
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STIL IN DE GASKAMER
'Hoe groot is de afstand
tussen de literatuur en het lijden .'
Stig Dagerman .'Duitse herfst'

I

De hemel . dat weet hij nu bijna zeker .
heeft zich over de ogen van grootvader
gesloten . die daar zomaar, doodgewoon, zat .
bloed en messteken overal in de kamer.
een lichaam is nooit groot genoeg voor
de angst . voor de liefde, een eiland altijd te klein .
Jaar in jaar uit, van kamer tot kamer,
op zoek te gaan . hebben stoelen soms
je trage wanhoop gedragen. want je schrijft,
en dat is voorlopig je enigste zekerheid .
of je reist. volgt sporen van verdwenen
treinen. verleden jaar nog, hier op het perron
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II
van Berlijn, gingen mensen naar links, en
mensen naar rechts . alsof het woorden zijn,
die men onder witte sneeuw doet verdwijnen .
en je schrijft• hoewel schrijven nu, evenzeer
een wanhoop is geworden, om het hart te
raken van de wereld. Maar waar is dat hart,
Stig, en waar is die wereld? . en eens
je dat zeker weet, ga je weer naar de garage,
en je denkt aan het duister. daarbinnen .
i n die wereld . en de cirkel waarin de
gascrystallen vallen . de hemel . doorheen
het gat erboven bekeken . wordt alsmaar
groter. kan bijna niets meer zijn .
kan bijna niet meer zijn . dan leegte.
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Anneke Brassinga
° Schaarsbergen, 1948
is ook prozaïst en vertaler .
Recentste bundel : Ontij (2010)

AUF FLUGELN DES GESANGES
I
De balk tussen schorsvelden kraakt van woorden .
De horrelvoet breekt amper nog het mulle zand .
De muil van een gedroomde beer omsluit de hand .
Uit dreigende akkoorden lekt een trippelspoor .
De draadloosheid heeft er de sokken in gezet .
De referentiekaders vervullen dienstplicht .
De vredig afgehaakte vrouwe dommelt in het licht .
Om haar de koperen tuin, gepoetst, zonder smet .
Het requiem zwelt knarsend en zelfrijzend aan .
Het douchegordijn des tijds vergiet een traan .
Ik stoot beschroomd mijn oude zebrastrepen af.
Het leven biedt een vorm van onderdak : gebuktgaan .
Het gras blijft koppig reiken naar de kale maan .
Mijn dorstend lied verstuift zoals het dorrend kaf .
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II
Vannacht zag ik de vuilnismannen op hun kar,
stapvoets door de stegen, in fervente onderwerping
aan het dionysisch ideaal veelstemmig Schubert
ten gehore brengend - een koorlied, weemoedig
en hoopvol als een vod . Ook Freud was
op de been met in de hand zijn hogehoed
van glas . Zo kwam hij door het ganse land,
de droom navolgend die hijzelf had opgeschreven ;
zoals ik doe alsof er nog een leven is
waarin ik wacht op je herrijzenis . Alsof wij
in de schaduwen van morgen elkaar, hervonden,
opnieuw voorgoed verliezen konden.
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III
Eer zal ik vissenlippen eten te Shanghai,
gerijpt in ossendrek, gemarineerd en gefrituurd,
om stom te worden als een vis en kil
als een reptiel - dan dat ik ooit vergeten zal
wie mij verzuurd en galdoordesemd heeft,
zijn roggenstaart vol gif geplant diep
in mijn spreng. Gezengd van lust nu
levenslang, antwoord ik als een haan nog
naar mij kraait, met liederlijkste kraaienzang .
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HET BEEN
'op zeker moment beweerde D . zelfs dat het voelde alsof de hand niet
van hem was . De hand vertegenwoordigde een deel van zijn eigen zelf
dat hij zowel kwijt was geraakt als had afgewezen .'
Uit : Een geschiedenis van mijn zenuwen, Siri Hustvedt

Anna de Bruyckere
° Middelburg, 1987

heeft nog geen bundel gepubliceerd .

0

Ook wat aan de oppervlakte naadloos blijft, kan breken .
Strijkend over mijn huid kan ik aan de kartels
die er moeten zijn, mijn vingers maar niet openhalen.
Ik lijk zo'n pleintje waar artiesten afgronden krijten
en wie durft, half gerust schuifelt langs de rand ; ik ben
het niet. Dit is mijn lijf dat een illusie rijker is en ik de vraag
hoe diep, hoe lang nog, wat als eerste uit het gat
tevoorschijn komt : de gedachte dat het been me vreemd is
of dat in wezen niemand een geheel kan zijn met alles
wat er aan hem hangt - het grootste wat je kwijt kunt zijn
is vanzelfsprekendheid .
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1

Zoals een oom op een familiefeest de knokkels
van de kinderen doet kraken, ik zou zijn tenen
breken als ik het de hand zou kunnen schudden en dan mag het gissen of het wordt gestraft
of enkel welkom wordt geheten door iemand
die zijn krachten niet meer kent . Het zou proberen
informeren, zo beleefd als het zijn knieholtes
kan laten klinken, naar het welzijn van de kinderen,
iets mompelen over het buiige weer . Ik zou er niets
van willen weten, maar toch glimlachend knikken,
het doen sidderen onder dagelijkse druk een verweesde romp op oorlogspad, maar
onberispelijk gekleed, nog niet van plan
om op te geven .
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2

Dat we dan toch weer samen eindigen op de rand
van een bed . Het is niet omdat het niet kan spreken
met een mond dat het onaangedaan zwijgt : het blaast
zijn nerven adem in, brandende zenuwbanen
die evengoed de mijne zijn maar doof
als ik het ben die spreekt - elke avond zitten we alleen, het been
gebogen en mijn vechtlust ongericht, even
gekromd . Een toegedekt twistgesprek volgt : van wie
de pijn, wat we nog kunnen blijken . En telkens
voorop : wie eigenlijk door wie het minst
mismeesterd wordt.
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3
Hoe een lichaam in tweestrijd kan raken, kan
splijten onder zijn eigen gewicht . Hoe de delen
vechten om de ledematen - en hoe het been
niet mijn vlees is maar vlees dat ik loodrecht tegenover me zie staan. Ik zal enkel nog het hoofd, niet
het gezicht kunnen redden . Zijn onverzettelijkheid
kruipt vanuit zijn tenen, zijn voet al tot boven mijn knie.
De overblijvende spaanders - een kuit, een scheen die het been niet de moeite vindt heb ik opnieuw
en opnieuw voor het laatst een huis geboden .
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4
Waarom niet van de hand doen wat toch niet langer
bij het lichaam hoort? Verwacht echter geen
kraam met welkom klapperende zeilen, dragende
stemmen, schaduwblauwe schorten onder rood
aangelopen wangen van de wind . We zien ervan af
bij voorbaat prijzen te bepalen en van aanprijzen
al helemaal geen sprake . We hopen op een stille koper
die wil instaan voor discrete demontage, die wat
bruikbaar is wellicht elders in verwerkt - en wat niet
zonder scrupules aan de kinderen laat
alsof het lege luciferdoosjes zijn
om mee te spelen .
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Anne Bindgen
Gouda, 1979
Recentste bundel : ik schrijf u nog

(2012)

IK TEKEN
ons bed is het centrum
van het universum
de buik is het centrum
van onze beslissingen
kijk de man neemt de foto
landschap van vingertoppen
om de wereld een draai te geven
de vrouw lacht naar mij
omdat ze haar kind aan het huilen maakt
stilte hangt aan je oorlel
trillende seconde
god maakte ijs om ons te smelten zeg je
de zomer valt in onze mond uiteen
kijk de tractor draagt de droom van de boer
hij drukt zijn lach
op de morsige vacht van de lucht
ik wil mijn naam spellen in asfalt
zal ik de toekomst
aan de molen hangen?
1.

legohuis

2.

vliegtuig vol wolken

3 . geaderde landkaart van honger
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hoor ik verwar de snik
strik om de nek van de verliefde
met de lange warme adem
ik teken een plattegrond van genot
in je oksel
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ik proef vroeger
in laken na laken
achter de droom
ik proef vroeger
in de bange geborduurde vader
ik proef vroeger
in de foto van de echo
de vlek op de muur
ik proef vroeger
in de trein naar het zuiden
ik proef vroeger
in gekookte melk
wit en ziedend
ik proef vroeger
in weet je nog en
in die ene en andere keer
ik proef vroeger
in de verbrande zon
vol zoete ontploffingen
ik proef vroeger
in het huis met de rook
ik proef de nacht
ik tel de nodige dode uren
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ik proef de toekomst
in het krijsen van de meeuwen
ik proef de toekomst
in de gerimpelde lucht
ik proef de toekomst
in de uitvinding van de seconde
ik proef de toekomst
in het antwoord
uitgekleed door de vraag
ik proef de toekomst
in het klakken van de tong
de knip van de schaar
ik proef de toekomst
in de huilende geboorte
ik proef de toekomst
in de stoel en zwijgende tafel
ik proef de toekomst
in verliefden
slapend van geluk
ik proef de toekomst
op elk perron
ik proef de ochtend
in al het mogelijke
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Dimitri Casteleyn
Tielt, 1966

is ook prozaïst .
Recentste bundel : Omgekeerd (2005)

OMGEKEERD, HET VERVOLG
I
Stel je voor dat de vogelgriep straks geen honderden miljoenen levens
opeist
en onze te snel groeiende wereldbevolking zichzelf toch niet uitdunt .
Maar omgekeerd dat we zelf het heft in eigen handen mogen nemen
en luchtig mogen blijven doen over genociden en de regeringen die ze
toelaten .
Stel je dus voor dat we zelf de aarde kunnen doen beven,
richten we ons dan op Iraanse of op Amerikaanse aarde?
Dat we ook zelf landen kunnen doen overstromen, vloeien we dan
naar Afrika of blijven we in onze eigen op het water gewonnen landen?
Dat we zelf breuklijnen kunnen breken, tsunamiën we dan
naar de vele vulkanen onder de zeespiegel of blijven we bovengronds?
Stel je voor dat wij anderen niet meer onrechtstreeks uithongeren
en allen gelijk zouden zijn, jij rijk en ik arm en omgekeerd .
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II
Stel je voor dat die ene ontvoerde hier niet belangrijker meer is
dan de duizenden doden wat verder hier vandaan .
Maar omgekeerd dat wij Europeanen anderen toch zouden toelaten
ook steden te bouwen in plaats van regenwouden te houden .
Stel je voor dat de corrupten van deze wereld geen zwijggeld meer
zouden mogen betalen om in Zwitserland hun geld te mogen
verstoppen .
Dat de kwade landen geen kernwapens zouden bouwen
zoals de goede landen dat wel gedaan hebben, op wie stemmen we dan?
Dat men blokken niet verpakt in belangen en partijen
en migreren gaat zien als een recht, op wie stemmen we dan?
Stel je voor dat wij de ander belangrijker willen vinden dan onszelf
en gaan zeggen hoe het echt zit, jij eerlijk en ik oneerlijk en omgekeerd .
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III
Stel je voor dat wij niet allebei stemmen in de tuin hoorden,
stemmen in het hoge gras, stemmen als van dieren .
Maar omgekeerd dat de dieren in het gras ons hoorden,
dieren konden lachen en wij niet meer .
Stel je voor dat stieren toch niet kleurenblind zijn en opgewonden
zouden raken door een kleur in plaats van door wapperende vlaggen .
Stel je voor dat wij mekaar zouden opwinden, huid op huid, laagjes
lichaam,
zouden we dan niet anders gaan ruiken en liefde leven?
Stel je voor dat we het allemaal niets zouden vinden,
kijken we dan nog wel naar de sterren in het heel al om ons heen?
Stel je voor dat plots niet alle Chinezen er hetzelfde uitzagen voor ons
en wij geen Chinezen meer waren voor mekaar, dan zag ik jou en jij mij
en omgekeerd.

6o

Jeroen Deckmyn
Antwerpen, 1989

heeft nog geen bundel gepubliceerd.

DE VLUCHT
Een huis - vier muren en twee ramen,
Waar je binnen- en weer buitengaat Is voor ons een hermetisch apparaat .
Laat je dagen voor wat ze waren
En geef je aan een waardevolle daad :
Vertrek nog voor de ochtend,
Nog voor het lentekoren,
Naar waar de zon opkomt en weer ondergaat
Waar horen wij,
Vondelingen van de sneeuw,
Anders thuis dan tussen nacht en dag,
Dan in de droom van een zwervende stam?
Wij zijn verstoten uit de hete kern
ik als bok en jij als stern,
Maar daarbij zijn wij verstoken
Van prikkeldraad en rozen.
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VOGEL
Ochtendlicht,
Gras bij dauw,
Zee bij vloed,
Zee die mondt, hapt,
Zingt over het strand,
Zee van bladeren,
Hemelse handen
Die de valken dragen,
Ochtendlief,
ik doe met jou
Wat wind doet met de bladeren
Wat vuurwerk met de nacht
Een spons met water
Of : een film met schaduw
Lantaarns met de straten
Parachutisten met de lucht
Of : onkruid met beton
En : roest met ijzer
Sneeuw met klei
En : inkt met wit
Wat met een vleugel doen
De handen van Glenn Gould .

6.3

DE OLIJFBLADEREN VAN SIBEL
Luister, zo is het met mij begonnen :
De oppergod morste zijn witte inkt in dit schrift .
(Hij sliep niet toen hij mij schiep : ik drijf geheel en al op drift .)
Zo staat in een besneeuwde weide de gouden stier te schokken
Van meeldraden en stampers
Is mijn vader : mijn moeder.
In zijn bron, in haar roos
Bloeide ik, ebonieten kind - als bok en jonge stier, als sater bij de
schapen .
Vader, ik heb mijn plicht volbracht : de kudde geleid, volgelingen
gemaakt en
ik ben vroeg gestorven in een rots . (Maar niet als offer. En zonder
trots .) Al

wat u mij vroeg.
(Hoor je aan de wand stil de schaduwen schuifelen? - Dat zijn de
lachende
bladeren van mijn lichaam . Eet daarvan!)
Als uw zoon, uw lief, uw woord
Lik ik als een kat in de morgen mijn haren,
Marie, Sibel, uw ochtendtranen .
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HET VERVELLEN
Naar de oude stad leiden negen periferieën
En negen openingen vloeien naar het hart .
Als twee polyfonieen
In een contrapunt van wit en zwart
Is onze toonaard de ongestemde liefde
ik verlang naar nooit betreden verten
Naar vuurwerk in de bomen
Naar de wortels van het water,
Breng mij, sideraal insect
Een handje verse verzen
Maar ik woon in een muskietennet
In losse vellen
In schors die je kan pellen
ik ben een pit waar geen vlees rond is
Een uitgedroogde nectarine
In een bed van steenharde resine
Schenk mij je vel, liefste slang, je vrucht
Het verraad, de vlucht
Van dit verlaten middelpunt .
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DE ROOKSTER
De moeder spint draden van rook
De dichter bemint
Een dronken spook
In de verlaten kokers van de stad
Zijn de jonge rokers
In de nacht op pad
Een studente beeft, een schuwe aal
Het licht herleeft
In de kristallen kathedraal
Als wild vlees smeult de banlieue
In de ban heult
Het vluchtelingenkamp met Richelieu

op deze

kokhalzende vaalt

Is het al verlangen
Naar de Messias, de haan.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Paul Deurets
Deinze, 1966
is ook essayist en recensent .

Recentste bundel : De bloedplek (201 i)

REDDER
De bosrand schuimt van de regen . Het wrikt zich
los uit je hand en kijkt in de poel waarin jij
je vroeger zag . Koelte op je rug . Het daalt af
naar zijn gezicht en rilt . Alsof ze roepen
en het niet wil . Met je vingers wurg je
de takken aan de kant ; je armen redden het
nog net . Het vlees vormt zich
naar de mal . Met nagels scherper dan
van katten krast het in de dingen en plonst
en graait in kringen . En lost, tot het zinken
zal. Gevoelloos wordt het dan. Je strelen
is een straf . Vanuit het midden groeit het weer.
Bellen blazend slaat het je handen af .
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HUISBE•AARDER

Het huis in een waas . Het groeit in de kamers,
aast op je slaap en ligt zich in een winter te vergapen .
De nacht verboden bij wet . We hebben
de muren bezet, de kieren gedicht, de ramen
geklemd en overal stoelen gelaten. Want
we zitten op, we graven ons in en leunen
op een schop. Afkomst smelt weg
als vlokken . Rouwranden toont het
als zijn handen ons lokken . We hebben ons hier
voorzien van een plek voor het wachten .
De uitkomst boden wij een onderdak.
We dekken het toe tegen verdwijnen . We
sluiten het op . Maar het heeft de sleutels op zak.
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WACHTER
Door de zon hoor je je op je gemak te voelen .
Zo overgoten kan het bos niet anders
dan bestaan . Is de middag de weg kwijt,
geef je het te eten. Het slikt, wordt volmondig
de lippen gelest, neemt voetstoots het schoeisel aan
dat jij gespt. Elke hand is een slacht .
Gebladerte glimt van verraad en doet schaduw
vergeten die over zijn schouder valt .
Bedstro, anemoon. Natuur bedekt het niet .
Het bestieren van zijn dag neemt elke beweging
in beslag . De lucht die het ademt onder dit bladerdak
is ook de jouwe waarin je bent geboren . Laat het
je doordringen ; het wil lopen, in je verloren.
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IMKER
In de schemer tast het naar beeld en gelijkenis .
Klanken stoot het ; rauw raspt een tong
en smaakt de smaad . De dag driegt
zijn draad boven de lakens . Tegenbeelden
worden in stelling gebracht . Ze zoemen
rond de tafel, worden dan gewraakt als kruimels
en de kat. Het verkent hier kieren en gaten,
steekt met zijn nagels je been . Zijn keel
een gapende holte . Weerstand zwengel je
met je hand . Tussen de bomen vindt het
vruchten, pitten die het slikt . Kraakbeen
tussen zijn botten. Om zijn vorm gonst het,
het eerste woord nabij, als rond het fruit de motten .
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CIPIER
De stoel ketent je benen . In het raam zit het scherm
je te imiteren . Je zwijgt, je snijdt je blik
in het vlees en ziet haar wonde die je vreest .
Buiten pikken zwaluwen gevorkt het grauw
en vouwen snel een nachtzeil open . De dag
ontmanteld . Vernielzucht heerst in het park .
Ze is bijdehand, terwijl het buiten nu hoost,
een paraplu overslaat en als een schelp
op het pad strandt . Ze ziet niet hoe je
bloost . Je schuift dichter . Het zwerk heeft zich
uitgewerkt . Je hand . Je balanceert
als de zwaluw die foerageert, op de rand
levenslang het zitten heeft verleerd .
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Kees Engeihart
Beverwijk,

1957

is ook columnist .
Recentste bundel : De Verloofde van Meester (2011)

EN MORGENWEER
Alleen kinderen en ouden van dagen zijn het toegestaan
Tijdens de maaltijd de ellebogen op tafel te plaatsen
Wij zitten recht aan tafel zonder te wiebelen
Aangezien wij niet de indruk wekken willen dat een
Fikse opeenhoping van lucht zich een uitweg zoekt
Ondertussen luisteren wij naar muziek van betoverende aard
Wij prevelen onze gebeden en danken God voor de tafel
Rijk gevuld met een keur aan dranken en spijzen
Zwijnskop in zure saus patrijzen met pruimen gevuld
Geroosterd speenvarken zware broden bier en wijn
Daarom alleen al danken wij God overvloedig
Wij kijken bij voorkeur slechts besmuikt naar wat onze
Disgenoten aan heerlijkheden wegwerken en ons
De meest gulzige aanblik bieden dat doen wij juist niet
Wat wij beogen is enige beschaving wij snijden
Onze nagels eerlat wij aan tafel gaan
Wij zijn zo onmatig dat het gewoon heerlijk is
Wij eten beslist niet om te leven wij zijn er trots op
Wij staan ons er op voor zelfs dat wij leven om te
Eten en te drinken en wel zo overdachtig mogelijk en
Daar danken wij God dagelijks voor
Uiteindelijk rollen wij volledig opgeblazen in onze
Geriefelijke bedden en wij boeren en winden dat horen
En zien ons vergaat zo gaan wij tekeer en al met al
Flink beroerd zeggen wij elkaar dan goedenacht

74

HET HUIS VAN DE DOKTER
Voor vele ouderen onder ons
Is het huis van de dokter
Zeker niet zo maar een huis
En al helemaal niet wanneer
Wij terug denken aan het bittere
Aldaar aangedane rode leed
Een mooi huis is het ja welzeker
Groot is het en deftig en imposant
De bewoner is een respectabel man
En in het bezit van een meer dan
Indrukwekkende behandelkamer
De dokter staat ons nog voor de geest
Als een slank en goed gekleed man
Een welgemanierde stadgenoot
Totdat de dokter wordt opgepakt
Verdacht van spionage en nog meer
Zijn gevangenschap slaat diepe wonden
Ook nadat de dokter wegens gebrek
Aan bewijs wordt vrij gelaten wordt
De dokter nooit meer de oude de
Dokter is niet meer zijn vroegere
Charmante vrolijke zelf nooit meer
De laatste anderhalve week van de
Dokter ligt de dokter in de slaapkamer
Achter het balkon zijn vrouw verzorgt de
Dokter dag en nacht in het mooie grote
Imposante huis van de slanke dokter
Ach voor ons is het als de dag van gisteren
75

MAAR ECHT BEDERVEN DOET HET HAAR LUCHTIG GEMOED NIET
Deze middag bezoekt mevrouw Leenschat van Bodegraven

op haar

gemakje de dodenakker van de provinciestad aan zee

Om naast andere zaken via de neef van Multatuli
Multatuli zelf de groeten te doen
De zon schijnt ruimhartig en het grind knerpt onder
Mevrouw Leenschat van Bodegraven haar open uit zacht
Leer getoverde kostbare sandalen al spoedig bemerkt mevrouw
Leenschat van Bodegraven dat de keuze van haar schoeisel
Niet de allerbeste was kleine scherpe steentjes vinden
Moeiteloos hun weg naar de ruimte tussen mevrouw
Leenschat van Bodegraven haar blanke voetzool en het
Voetbed van haar sandalen wat niet prettig te
Noemen is maar waardoor mevrouw Leenschat van Bodegraven
Zich haar beslist fijne wandeling niet laat ontnemen
Vele bekenden half bekenden en onbekenden trekken aan
Mevrouw Leenschat van Bodegraven haar scherpe
Genietende blik voorbij de vogels zingen en ondanks
Haar lichte ongemak begint mevrouw Leenschat
Van Bodegraven zachtjes Pennies from Heaven te neuriën
Zonnestralen spelen door het gebladerte van de vele
Bomen ontspannen over de vele graven
Plotseling valt mevrouw Leenschat van Bodegraven haar
Blik op een witte marmeren grafzerk waarop in
Zwarte letters geschreven staat
Het Leven Is Wat Je Gebeurd
Terwijl Je Andere Plannen Maakt
Voor eeuwig denkt mevrouw Leenschat van
Bodegraven zal die spelfout op haar grafzerk staan
Wat erg zoiets
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Anna Enquist
0 Amsterdam, 1945
is ook prozaïst .
Recentste bundel : Nieuws van nergens (2010)

BRIEFLEZENDE VROUW
Je vraagt wat deed ik voor ik bij het raam
de brief los vouwde. Wel - ik las de brief.
Er zijn twee soorten tijd . De ene, die ik haat,
verstrijkt hierbuiten . Als mijn voet de drempel
kruist staan daar de borstelmaker en de meid,
ze willen iets, ze dwingen mij te springen in die vaart .
Dan komt hij niet meer terug, dan is zijn schip
vergaan . Er blaft een hond. Ik sluit de deur
en in de kamer met het bleke licht lees ik de brief.
De afgesleten woorden - suikertje, mijn hartendief brengen mij terug in de gestolde tijd, die andere,
waarin hij nog naar huis vaart en verrast mijn bolle
jak zal zien en mij zal vragen wat ik deed.
Ik knevelde de tijd . Ik las je brief.
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VLAGVERTOON

De kapper klakt met zijn tong bezorgd
boven ons spiegelbeeld, de huisarts
pit ons als oude aardappels . Wijsheid
smeren ze over onze wangen, ze vinden
ons mild . Zetten hun kind achteloos
op een trillende schoot . Ze zijn blind .
Kijk toch : de naam van de bloem
ontglipt de geopende mond, we roepen,
gekraakt door verlies, zachtjes om hulp .
Genoeg! Grijp de noodvaan, hijs
de alarmvlag - maar uit de mouw komt
een vleug van lavendel, een zakdoek .
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WE VLOEIEN

Edwin Fagel
Heemskerk, 1973
Recentste bundel : Het geroofde lichaam van Charlie Chaplin (2011)

LIEDJE
langs een landweg bij zonsopgang sta ik te zingen,
te kijken naar het veld als naar een spartelende vis
op de oever, in de verte komt ze aan, ze fietst in de wind
de slaap nog in haar ogen, een melksnor op haar bovenlip
en terwijl ze fietst ga
ik, het spiegelende water in de greppel,
het fietspad dat h•ar draagt, ik, de lichte
gedachte die op haar wacht, ga ik met haar mee
tussen de velden en gaande ruik ik
aan haar lippen, adem ik haar schurende
adem in, zing ik een liedje
voor de tanden in haar mond,
voor haar lieve handen aan het stuur
en voor de soepele benen in de spijkerbroek
die ze nieuw gekocht heeft afgelopen zaterdag,
voor de neus die ze ophaalt, de traan
bij haar neus zing ik
haar geurige, haar schuddende, haar lichte,
haar wijde, haar mooie, haar hijgende, haar heffende,
haar tintelende lichaam dek ik toe met een liedje .
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EN TELKENS
en telkens als ze een grapje maakt
wil ik haar lach vangen en er af en toe voorzichtig
naar kijken. overal staat ze
bij het stoplicht te wachten, staat ze
in een etalage te kijken, staat ze droevig achter me
in een rij, wacht ze net als ik op een teken, maar
van wie dan? van wat?
weet iemand wanneer ik zal beginnen
als ze in haar nachthemd slaapt en ik op de rand
van haar bed wacht op het moment waarop ik
haar neus in mijn mond neem . ik zal naar haar kijken
als ze wakker wordt, ik zal haar spiegelbeeld zijn
en als ze me vraagt of mijn ogen blauw zijn
zal ik haar in mijn ogen laten kijken .
ze legt haar vingertoppen aan de spiegel, ja :
blauw, dat vind ik mooi . dan buigt ze zich
achter het glas naar voren.
ze bukt zich alsof ze een kat aait . ze zegt iets, ik lees :
we vloeien van het ene lichaam
in het andere, de moedervlek in mijn hals is de moedervlek
in je hals .'
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RING AMSTERDAM
ze zit op de wc, steunt met haar ellebogen op haar knieën .
ik kan haar zien, ik gluur door het raampje, ik ruik haar
ontlasting en als ze haar hand naar achteren brengt om haar
billen af te vegen zingt het in me . ze is net als ik
helemaal naakt als ze onder de douche stapt, de zeep in belletjes
op haar huid . later, wanneer ze met een handdoek om haar lijf
de dampende badkamer verlaat, ziet ze me zitten .
ze slaat haar armen om mijn bevende lichaam, haar tanden
zet ze in mijn schouder en ze bijt tot de schouder breekt .
dan glimlacht ze : 'dit is het teken .'
(het verkeer staat stil, aan de horizon klimt een vliegtuig,
regendruppels op de voorruit . ik draai aan de knoppen
van de radio tot ik een zender heb gevonden die me bevalt,
ik trommel met mijn vingers op het stuur)
ze staat in haar keuken, de enige verlichte ruimte in de flat
en terwijl ze een pan afgiet en het stoom omhoog komt
lijkt ze te dromen . o, als die dromen te maken hebben met mij,
als ik achter die gesloten ogen mag zijn en als ze aan niets denkt
dan mijn lichaam en haar handen niets voelen
dan mij .
(een pijl knippert naar links, er is een rijstrook afgesloten .
als we eindelijk langs het ongeluk rijden zie ik haar
in de ruit gespiegeld . ik open het portier, stap naar buiten,
nader de reling, sluit mijn ogen en val van de brug .
zoals de as van Jeanne d'arc in de seine viel
val ik)
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HIER ERGENS

ze veegt haar lipstick af aan een tissue
en kleedt zich uit . ze gaat wijdbeens op de bedrand zitten,
trekt terwijl ze me aankijkt haar schaamlippen van elkaar.
tussen haar oevers stroomt de seine en in de verte
klopt haar hart, tussen mijn vingers stroomt ze, ze
komt bij me liggen en we worden
een lichaam dat hevig ademhaalt .
het gordijn is half open. ze zit over me heen gebogen,
ik voel met mijn vingertoppen aan haar bezwete gezicht .
ze wankelt•als een jong hert op zijn poten
op haar armen. de lakens liggen op de grond . steeds,
zeg ik bijna, voel ik je voorbij gaan . ik zeg het niet
maar toch beweegt ze haar heupen alsof ze de branding is .
als ik begin klaar te komen kijkt ze me recht aan .
ze opent haar mond, haar lichaam is vol,
haar borsten aan mijn borst . en dan stroomt ze
over. en dan stroom ik
over
de oevers stroomt ze
en in mijn lijf stroomt ze .
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Johanna Geels
Apeldoorn, 1968

Recentste bundel : Detox

(2010)

MORGENLAND
Het licht dat traag wakker wordt, zich
gapend door het bladerdak wringt.
Hongerige boomtakken die vogels
uit de lucht graaien.
Drie ijle wijven grinnikend achter de
olifantsboom .
Zo meteen zijn de paden warm, glanzen
de kevers als olievlekken in het zand .
Vegen wandelaars met skistokken in een
vinnig staccato takjes aan de kant .
Staat het damhert netjes op zijn panoramaplek
en zie ik je gezicht voor me als een zojuist
geopend pretpark, waarin ik je straks wek.
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SUBURBIA
Onder het dak van nummer zes ligt al dagen
een geplukte eend op een smetteloos aanrecht .
In het huis aan de overkant gluurt 's nachts
een meisje door het raam .
Uit het hoofd van de man op de hoek groeit ee
huisconcert . Op één sterft een hond .
Buitenwijken liegen niet .
Twee vergeelde vrouwen liggen op nummer negentien
in een la en zingen met naakte glans- en dansbenen
liedjes van vroeger.
Buiten sidderen de straten onder de augustuszon .
Geen beest kijkt op . Geen meter slaat hier uit .
Of het moet de viool bij de man op de hoek
zijn die 's nachts onder de verdonkeremaande sterren
zijn spijtliedjes jammert .
Of het meisje voor het raam . Dat uit zal breken . Ooit .
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IN VOGELVLUCHT

Het centrum in mijn hoofd is verdwenen .
Weggevlogen, opgegeten, ik weet het niet .
Ik tel de vogels in mijn tuin zoals men zijn
geld telt, plak hun foto's boven aan de trap.
Soms ben ik een winterkoninkje die foerageert
op lage bosgrond, dan een blauwe ijsvlek
die door het luchtruim schiet .
Waarschijnlijk zit het centrum van mijn hoofd
in elke vogel die mij aandoet.
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MISSCHIEN NEEMT VADER KOEK MEE
(misschien eet hij hem zelf op)
Ik herinner mij een zeeaquarium op zondag
met vader, ranja en een koek voor onderweg .
Van de koek was een stukje af.
Ik vond het gek dat het aquarium aan zee lag
terwijl je zou denken dat de zee één groot . . .
We begonnen bij de cyclopen .
We volgden de looproute terwijl ik alleen maar
dacht aan die koek waar een stukje af was, ook
bij de geken, de grondels en andere zeedieren .
Ook toen vader plagend aan mijn vlecht trok
en hallo is daar iemand, zei . (Waarom zei ik nooit ja?)
Later op de terugweg, zag ik koeken
in alle kinderhanden die voorbij vlogen .
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PADDENTREK VOOR GEVORDERDEN
De kraaien in mijn achtertuin schateren
de bomen zwart.
Ze komen voor de doden die in het donker
nog altijd door de oude bandrecorder
heen praten.
Voor de padden in de schuur die te vaak en
te veel koningswater dronken tot het schuim
langs hun vuilbekken droop .
(zodat ik niet naar buiten dorst .)
Niet dat ik bang ben voor herhaling,
er wordt hier niets herhaald.
Niet dat ik bang ben voor lege flessen,
volle, die jagen mij het bloed naar mijn keel .
(En zij die nooit bang zijn tijdens de schemering
padden overzetten in een slijmerig emmertje dat in
de schuur woont.)
Ik kijk uit het raam naar het bemoste schuurdeurtje
achter in de tuin . Daar wonen ze . Ze jagen mij het bloed
naar mijn keel .
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KWETSBAAR GEBIED
Niet brommen, geen open vuur
of overdreven longinhoud .
Niet schreeuwen tegen het gras
dat het zand zo ogenschijnlijk
losjes bij elkander houdt .
Voel de troost van het steeds opkomend
kruid, de wortel die hechting zoekt
in de zompige grond .
Weeg zwijgend de lucht in je handen
die zacht boven de struiken trilt .
Verlaat nooit het pad .
Hier rust het wild .
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EINDTIJD
We wisten dat hij zou komen, terwijl we de tijd doodden
ver van huis die dag.
Eerst was er een grijper, zo een van de kermis die ons bij
het hoofd greep en honderd kilometer terug een ziekenhuis
in smeet.
Daar stond alles klaar, een bed, een man, zijn kinderen
en een koffiekar vol onuitgesproken spijt.
Hij kwam nog best snel, ineens voelden we hoe de lucht om
ons heen inhield voordat hij als een sluier over het gezicht
van de man heen trok die als een uitgeteerd vogeltje in dat
veels te grote bed lag.
Een bed dat vroeger te klein zou zijn geweest voor al zijn venijn
maar het nu met kussen en al opslokte, tot het eind klauwde hij
zich aan de lakens vast .
Eerst ging zijn kin dood, toen zijn mond die, nu het eindelijk niets
meer hoefde, uitgeblust openhing, en op het laatst de beademingsapparatuur naast het bed .
Toen kwam er een mevrouw zeggen dat de dood was ingetreden .
Maar dat wisten wij al een leven lang.
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ESCAPE
Hier volgt een bericht voor de mensen
die het ook niet weten, 's avonds hun
gezicht afleggen in de spiegel boven de wc,
het doorspoelen als een goudvis :
Alles om ons heen is bedacht

Voor meer informatie :
druk hier
Om deze pagina te verlaten :
druk ESC
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HET GROTE VERGETEN

We lopen in het bos, tellen de afstand
tussen de bomen in driftige stappen .
Er moet wat gezegd maar geen van beiden
begint er aan.
Berkenogen prangen door je sleutelbeen
zo door je rug naar buiten .
(Weten de mensen wel dat het grote vergeten
achter beenderen groeit)

Je zou ze de kost moeten geven, zeg jij . Je rilt
en wil een arm maar ik begin er niet aan .
In de verte houdt het pad op. Je ziet het niet .
Het is kil, zeg je, voor de tijd van het jaar.
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KO RSAKOV
Er is een kamer om mij heen gegroeid .

Hier, rond de plek waar de gebarsten kat
zijn poot likt .
Ik zoek mijn naam, ergens moet hij staan,
op de ruggen in de boekenkast, in de laden
van het bureau, de kat die uit het raam kijkt .
De kamer ruikt naar gebakken ei, ik kijk hoe hij
op mijn bord is gelegd, doorgelopen, glanzend,
als een zon die in zee is gestort.
Iemand zei laatst, wat een leuke kamer is dit .
Ik leek om me heen alsof ik hem voor het eerst zag .
Het morrend volk van uitgekookte schedels,
de poppenkoppen .
Iederéén zou eens vaker de dingen
voor een eerste keer moeten zien .
Ergens moet mijn naam staan . Ik ga de boekruggen
langs, de laden vol papieren, dode vlinders, bestek .
Het geeft niet als hij op een mes staat, een drankfles,
een folder van de supermarkt . Ergens moet hij staan .
Ik weet het zeker.
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Maarten van der Graaff
a Dirsiand, 1987
heeft nog geen bundel gepubliceerd .

enorme enorme ruimte
wie zijn al deze vreemdelingen die mij fascineren?
Ik begin de illegale reconstructie
als opgeschorte monnik
op zijn witte rug drijvend
er is een schaduw groter dan de bergen
tijdens mijn wandeling door de buurt zie ik iemand uiterlijk
doorbuigen het hart campagne
slaat als een betoverde
kut
aanwezigheid slaapt op de vloer
iemand toont mij de foto
waarop iedereen die ik ken
inclusief droomwens rotstuin faillissement
staat afgebeeld
ontsnappen is sexy
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HET ZIJN DEZE TRENDS
Om zich te ontdoen van
geloven in vergadering
van diepe aarde
om zich te ontdooien naar
het lot van de dobbelsteen
zal worden gecodeerd
staat u mij toe een laatste keer
te denken aan het nageslacht opdat zij niet significant verpieteren
met startersno•chalance
Wij schrijven Apocalyps . Ze zeggen dat binnenkort de regering valt
of in ieder geval ontspant .
Nooit vertrouwd raken met iemand . Nooit een hand geven .
Honderdduizenden metaforen voor het leven als toekomstige pausen
beijveren zich .
Het zijn deze trends : huiduitslag en onverteerbare dagen .
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BALLADE VAN DE AUTHENTIEKE VERKOPER
De wind speelt met hoed langs de route 66 .
George Steinmetz landt met zweefparachute in de Karnasaivallei .
Ik rijd met brullende volvo je huis binnen.
Iedereen kreeg zijn eigen spullen en daarmee
ritme. Er is een deur die altijd openstaat.
Je ziet mijn herkenbare afmetingen .
Kortom, de oude Heraclites had gelijk
en ongelijk . Hoe het licht hier op de plavuizen valt!
Jij ziet ook alles .
Retail is detail schatje,
het leven is er om geleefd te worden .
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Boven de kringloop van regen en baby's vliegt de roerdomp .
De roerdomp heeft niets met dat alles te maken .
Met de kringloop van granaten, bananen, offers, slijtage
heeft de roerdomp niets te maken . Daar moet duidelijkheid over bestaan .
Hij gelooft zelfs niet in kringlopen, de roerdomp .
`Ieder rad is bedoeld om het iemand voor de ogen te draaien',
zingt hij (wat schor van de kou op die hoogte) .
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NAAR BED
Ik verlang en vrees
wildernissen
of een verzamelde vlucht
als patiënt van de macht .
Leven in groepen die niet onderzocht worden .
Bevroren grotten pigmentloon koraal
in een kom vol sneeuw.
Ik deins terug.
Mijn ondergang moet naar bed. Ik ook. Wij zijn moe .
Mijn stedelijke omgeving moet
op slot .
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OOK MACROSCOPISCH ZICHTBAAR
werkelijk
wat een prachtig ornament
wat heerlijk overbodig
aroma's te over!
een warm
vogelbadje
een subtiel wolkje lijkgeur
wat een eenvoud
wat een onweerlegbare glasheldere eenvoud
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THUISKOMST
Ik heb een fiets er is altijd iets mis
hier
kun je veranderen? Ik lijkt te vervagen slaap
de hele zomer
per dag masturbeer ik mij donkerder
wordt betaald
beweging : sublieme verplichting
maar willekeurig
ik wilde mij openbaren als oude mol
nu is het te laat voor alles
draaikont van een
hoofd van een levende
ik
nog nieuw in de wereld buiten
maar koud als sluipkanker
loop tegen lijf
sommige mensen die koolstofmonoxide inademen
rijden in paniek richting ziekenhuis
halverwege vergeten ze waarom ze in een auto zitten
en keren terug

io6

TE OORDELEN
Er zal niets meer zijn .
Ik hield van je onnodige en
achteloze spierspanningen
genetisch gemodificeerd katoen
genetisch gemodificeerde rijst
ik weet dat mijn vrienden moeten blijven waar ze zijn en met wie ze
zijn .
Er wordt gegeten door beelden .
Dit wordt weergegeven .
Er ontstaat een recreatieve economie waar mijn ouders wonen .
Hier denk ik aan en zie Blondie op de fiets stappen.
Hoe moet ik het kromme krom lullen?
Wij lopen richting binnenweg . De Chinese kerk, een zaak met piano's
waar ook bladmuziek wordt verkocht, een verlaten cocktailbar,
een cocktailbar met een meisje erin . Het meisje zegt iets tegen iemand
die ik niet zie . Is het te vroeg om te drinken of te laat? Jongen,
ik ben hier niet voor jan lul, roept een vrouw . Er wordt gegeten door
beelden.
Dit wordt weergegeven.
Close-up van Kees 't Hart in zijn werkkamer. Ik heb mijn hang-ups,
zegt hij .
Precies op dat moment wordt een hoer doodgeschoten .
Er ligt een bleek cliché in een kist, het is droevig en mooi . Chinese
kerk, piano's bladmuziek,
een verlaten cocktailbar . Geloven om te begrijpen . Ik verlang soms
naar illusieloos advies
van iemand die al lang dood is . Geen industrie om je uit te buiten .
Regent het al?
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Ik ken de toekomst niet . Ik ken het verleden niet. Ik ken het heden,
ah nee, zeg het niet .
Ik ken het heden vooral als toerist . Het is fotogeniek, dat moet gezegd,
ook als het tragisch wordt .
Het heden zou een hoekig, stijlvol, licht verontrustend, album op
kunnen leveren.
De eerste zijn .
De laatste .
Ergens in het midden komen .
Biedermeierig, onverstoorbaar badpak . Het ene gat
na het andere boren, tot wat zich verschuilt begint
door te sijpelen .
Haar paarse tong krult zich om mijn oorschelp . Daar kwekt het
vogeltje interpretatie .
Ondertussen doe ik helemaal niets . Mijn handelingen zijn minder
dan esthetiek
of sadisme . De estheet en de sadist zijn dezelfde . Beiden zaten op een
Jezuïetenschool.
Beiden minachten alles wat leeft. Dan liever niets op niets, steeds
voortgaand . Dan liever nee .
Zo hard dat je `ja' hoort, nog harder, zo hard dat je weer `nee' hoort .
Najaren van vettig Europa . Breng mij in beweging . Laat me niet
wonen waar ik woon.
Verban me . Buiten mijn verblijf te ontwaken!
Het verblijf voor het eerst te zien zoals het is.
Zoals mijn verblijf er van buiten uitziet . Buiten te kunnen scheiden
van binnen .
Te oordelen. Was het een winterverblijf, was het groot?

io8

Ingmar Heytze
Utrecht, io
is ook prozaïst .

Recentste bundel : Ademhalen onder de maan (2012)

ONDERHANDELINGEN
Natuurlijk missen we het licht, maar
nacht en nevel zijn beter voor radiogolven .
In mijn jaszak dwaalt een zender
rond als tandpijn, zoekt een satelliet,
een mast, een hoofd om ziek te maken,
onderhandelt een rozenkrans
van verbintenis met iets dat - nee,
niet hoger. Groter. Numeriek bezien .
Grot, vuur, ingewanden, tempel, kruis,
hamer en sikkel, retina-scherm .
Denk niet aan de fabrieken . Pixels,
steeds meer pixels, schreef een dichter,
geboren voor de revolutie . Ik zeg
het zijn de middelen die komen, gaan,
de vragen blijven : waar ik ben, waar jij
en of soms iemand ons nog zoekt.
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DE ZILVEREN TRANEN

Weet je niet meer wie ik ben.
Weet je wel hoe lang geleden .
Had je mijn adres niet meer,
mijn nummer.
Wist je echt niet dat ik hier
nog steeds en moest je niet wat
vragen . Is werkelijk geen enkele
brief ooit aangekomen .
Ben je niet benieuwd naar wie
dit is . Van deze vragen, die niets
weten willen, zijn de zilveren
tranen gemaakt .
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REDENEN
Op zichzelf zijn er redenen genoeg
voor het dragen van een trainingspak .
Wonen in een straat waar geen mens
zich anders kleedt. Gordelroos .
Blessures, bij voorkeur in gips .
Kwetsuren die gepaard gaan met veel
zalf. Het postuur voor confectiematen
alweer jaren terug hebben verlaten .
Niets anders in de wereld bezitten .

op de

een of andere manier ergens

achteraan hebben gestaan . Werkelijk
elke reden is goed . Behalve trainen.

112

50/50
'Ninety percent of everything is crap'
Sturgeon's Law

Beginnen we met vast te stellen dat negentig
procent van alles rotzooi is . Waarom dit me
gerust stelt weet ik niet . Een stap verder staan
Pareto en Juran tachtig om twintig te verkopen,
wat aardig werkt in de praktijk, maar net zo goed
toeval kan zijn als iets anders . Gaan we verder
(of terug) naar zeventig-dertig in de hoop dat we
na aftrek van belastingen een modaal inkomen
overhouden en naar 60/40, voor de verhoudingen
om dat langs democratische weg te bewerkstelligen .
Stranden we bij 50/,50, de ultieme kans op het
uitblijven of gebeuren van alles, zijn of niet zijn,
een of nul : tossen, gewone en Russische roulette,
bordendraaiers, trapezewerkers, straalbezopen
one night stands en katten in hoogst theoretische
dozen, auto's, schepen en vliegtuigen in het
algemeen - mensen, gezekerd met touw en
elastiek, die dag en nacht schreeuwend
van bruggen vallen .
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GROTE SCHOONMAAK
Hoe verschrikkelijk dood ik wel niet
moest. Zulke brieven moet je koesteren .
Ze komen uit een andere tijd, waarin
je nog iets van je af kon schrijven
naar één lezer, niet als strooigoed
voor het grijpen, zwerfvuil, waaiend
door de straten - dat nooit verdwenen
monster dat je zelf hebt gemaakt,
de geseljas die je vergat te dragen,
kalm wachtend op kwetsbare dagen .
Ik lees : ik was een slechter mens, maar
een goede verliezer . En beter in bed .
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MINERVA, CABALLERO'S
Ze was Minerva . Niet in bed, begrijp me goed .
Ik weet nog altijd niet waarom ik uitgerekend
voor haar naar Leiden af bleef reizen . Niet voor
de boemel langs vage stations, de stille burcht,
eeuwig zondag in de smalle straten - de hal
die naar feesten en mores rook, vale gordijnen
van huisgenoten, die halfvergane schemerwereld
vol mottige vaandels en de obligate anekdotes
waar men een werkzaam leven lang op teert .
Minerva, er was geen woord Latijn bij, al kende
ze de liedjes uit haar hoofd . Dat ik werkelijk
dacht dat het geluk tussen die dijen school,
ik weet niet wat het aan haar was dat mij met
blindheid sloeg, terwijl ik op de tast al beter wist .
Het kwam misschien alleen omdat ik toen nog
rookte, caballero's, achter beregende ruiten .
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M0LLENVACHT

Hij zit er nog steeds . Wie stuurt hem
vóór de ochtend naar zijn graf van dons .
Ons gesprek verwelkt ervan : die kop,
over zijn pils gebogen, geslagen hond met
zwakgelezen ogen, zwartboek in de aanslag,
krast de wereld met een kromme nagel
vast in zwarte lijnen . In zijn hoofd heeft hij
je al geschaakt, de rat, en draagt een paradijs
tussen je dijen aan je op als een sigaar
uit eigen doos . Mollenvacht, beweren stropers,
is waterwerend, zachter dan fluweel en glad
genoeg om grond mee af te stoten, zodat
het dier bij leven door de aarde zwemt
en later traag verteert . Laat ons met
mollenvacht alvast een kist bekleden,
dat zijn gebeente zijn gedichten overleeft.

1
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ROBOTCIPIER
In Zuid-Korea is een proef begonnen met robots
als gevangenbewaarders . De anderhalf meter hoge
cipiers zijn uitgerust met camera's en microfoons .
Slimme software kan beelden en geluiden analyseren
en alarm slaan als gedetineerden afwijkend gedrag
vertonen. De robots opereren autonoom, maar
zijn op afstand bestuurbaar .
Als het experiment slaagt, hoeft er 's nachts voortaan
nog maar één bewaarder aanwezig te zijn n de centrale
regelkamer van de gevangenis . Die kan op afstand
met gevangenen praten en versterking oproepen als
een van zijn gemechaniseerde collega's onraad ruikt .
Nog onduidelijk is in hoeverre de robots er tegen bestand
zijn als gevangenen ze door de tralies heen bestoken met
voorwerpen voedsel of lichaamssappen . Aan de andere
kant zijn ze ongevoelig voor omkoping.
De Zuid-Koreaanse regering steekt veel geld
in de robotica . Er zijn al experimenten geweest
met grenswachten, docenten Engels, toneelspelers
en met hulpen in de huishouding . De volgende stap,
stellen de onderzoekers, is een robot die gedetineerden
visiteert, maar ze erkennen dat de techniek noch
het gevangeniswezen al rijp is voor zo'n stap .
Zij verklaren nog te werken aan een vriendelijk
uiterlijk voor de robotcipiers.
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TOT EEN KIND
Voor de doden hoef je niet bang te zijn .
Ik ken de wereld nog van voor de tijd dat jij
bestond, dat was geen probleem, ontbroken
heb je nooit : niet-bestaan is komen, zijn is
gaan . Laat alle angst dus maar over aan mij .
Ik ben moeiteloos bang voor ons allebei .

BIRDS
Jij krijgt geen kind . Ik had een kauw
die wegvloog met de trek en mij
ontroostbaar achterliet ; ik had haar
niet gekortwiekt . Toch vind ik nu
nog steeds : vogels moeten vliegen .
Later zag ik haar, het was een vrouwtje,
in vreemde zwermen terug, ook toen
ze het al lang niet meer kon zijn .
We kunnen, op dezelfde wijze,
zeggen dat niemand ons verliet .
Dat kunnen we proberen, ook al
kan het niet . Er vloog iets uit,
het moest . Na de winter zien
we haar in nieuwe armen weer.
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DE LAATSTE KABOUTER

Chris Honingti

Amsterdam, 1951

Recentste bundel : Een hoed van panamastro (2004)

1

Laatst reden we langs kluitjes koeien
onder Aalst, dwars door de weilanden,
zakkend naar Ochten, dampend langs
Waalse zomerdijken in een regenbui .
Hazenleggers links en rechts, goedkope
beuken aan een weg die nergens toe
leidde, de pastorale idylle eindigde bij
net uit het ei gekropen nieuwbouw.
Nu gaat alles draaien, kadewanden
dalen in het water af tot de brede mui
het land verdringt . En ver weg roeien
roeiers, zwoegend onder derderangs
wolken, om geleidelijk in een vouw
van de aarde te verdwijnen . Een koe
roept even moedeloos, want de wei
is hier het kaalst, alles ligt nog open .
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2

Soms ben ik bang dat de dag zonder
mij begint en het licht op de dingen
zal vallen buiten mijn medeweten .
Het mag duidelijk zijn dat de invloed
van de enkeling gering is, maar men
wil toch graag een vinger aan de pols
houden . En je hebt zo je voorkeuren :
een witgelakte pennendoos, de bijna
versleten en roetbeslagen kachelpijp
in het ouderlijk huis, het vale behang
op de muren van een regentenkamer,
de vaak vergeten of over het hoofd
geziene kleinigheden . Met mijn blik
wil ik ze kunnen vormen en kneden,
zodat ze gebeuren op een manier
die niemand van tevoren vermoedt .
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3
Maand begint weekmakend zacht
aan de dagen. Er dwarrelt wat stof
door de straten, een voorbijganger
heeft het niet eens in de gaten, net
een slaapwandelaar die door eigen
dromen loopt . Een hond schooit
bij een bakkerskar, maar hij wordt
weggejaagd . Dit alles roept vragen
op : welk verband bestaat er tussen
de dingen en hoe onheilszwanger
kan dit zijn? Wat als er na de nacht
geen dag ontwaakt en de tijd blijkt
stil te staan? Dit eeuwig onbehagen
kleeft ons aan en meestal zwijgen
we bedremmeld en teleurgesteld
omdat de strijd nooit is voltooid .
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4
Als hij schrijft wat hij voelt raakt
hij aan de grenzen van zijn denken .
Want niemand die de onverwachte
randen en de rafels van het leven
kent bewandelt onbekende wegen
met een kalm hart . In kinderogen
heeft hij echter vaak de stille pijn
gezien en de chaos om het lijden,
dat door weerloosheid verzacht
hem diep ontroert . Dan ontwaakt
in hem de redder in de nood, even
wordt hij groot en is het wenken
van de dood maar simpele schijn .
Ach kon hij maar zichzelf bewegen
tot verzet en uiteindelijk strijden
om gerechtigheid en mededogen .

1 23

5
Hij kijkt haar na met zijn bebrilde
ogen en peilt haar stemming zoals
de visserman de diepgang van de
oceaan. Zij stoft het voorvaderlijk
dressoir af met een doek, wanneer
ze omziet veinst hij te lezen in een
boek . Haar geweldig en gedrongen
lijf verplaatst zich naar de keuken,
waar ze water opzet in een ketel .
Hij hoort hoe ze kopjes omspoelt
en een lade opent en hoe, nadat
ze het gas heeft dichtgedraaid,
de theepot wordt gevuld . Samen
met de flikjes en de kattentongen
brengt ze alles binnen op een blad .
En hij drinkt in machteloos verzet .
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6
In het licht van een lantaarn staat
de man aarzelend te wachten met
een lucifer voor zijn gezicht . Even
kijkt hij naar links en dan abrupt
naar rechts, een late vogel vliegt
naar het onbekende . Hij kijkt hem
na en bergt het doosje in zijn jas .
Met een zucht drukt hij wat lucht
uit zijn longen en begint te praten
tegen niemand in het bijzonder.
De grijze avond zakt nu om hem
heen, doet hem haast vervagen
waar hij gaat, hij trekt flauw met
zijn been. Hol en rond klinken zijn
stappen nog, dan wordt het stil en
komt hij langzaam van de grond.
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Wat heeft je ervan overtuigd dat
de man in de grote jas je moeder
was? Hebben het haar of bizarre
bril haar weggegeven, misschien
de enigszins verwijfde loop? Rook
je een bekend parfum, verrieden
groteske gebaren haar of lag het
aan de Cubaanse sigaren? Allicht
loopt het water uit je ogen, schat .
Of het van ontroering is, dat weet
ik niet, maar dat het je verwarren
zou had ik wel gedacht . Schoenen
in de uitverkoop . Zoiets aanbieden
kan ik niet, doe de deur even dicht
als je terugkomt . Want wat je ook
denkt, er wordt altijd op je gelet.
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Philip Hoorne
Kortrijk, 1964

is ook prozaïst, publicist en bloemlezen.
Recentste bundel : Het is fijn om van pluche te zijn (2012)

TEXTIELHUIS

cocktails moeten betaalbaar zijn als het over aids gaat
staat er op mijn placemat
aan de belendende tafel zit tussen zeven gepensioneerde blanken
een neger in een veelkleurige tuniek
wijd van snit met een zee van ruimte voor het klokkenspel
hier te eten maakt van mij een goed mens
de dienster komt uit myanmar en de barman uit soedan
afrekenen voelt als ontwikkelingshulp
het loont de soedanees praat al platter dan ik
hier vind je ook lieden die niks geven om welke ideologie dan ook
alleen om de goedkoop

ze zouden zelfs komen als hitler himself achter het fornuis stond
hij heeft een paar joden gepest maar zijn prijzen zijn scherp
ineens rinkelt een gsm
de neger tast in zijn wijde broek
zou het een van zijn vrouwen zijn?
hij kijkt in zijn bord
ik ben hutsepot met braadworst aan het eten
daar kan de vrouw zich niets bij voorstellen
in het textielhuis komen ook lokale politiekers uit de vorige eeuw
niet voor het eten maar voor vergeefse blikken van herkenning
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Top 30
zou die gepensioneerde keuterboer
aan het belendende tafeltje
vertrouwd zijn met let's stick together
dat op dit moment uit de boxen schalt?
ik denk het niet
dit is niet het type
het is niet zijn smaak
maar misschien misschien
klonk het op uit hun portatief
toen op 4 september 1976
zijn vrouw haar ogen sloot en stierf
misschien begint hem iets te dagen
een zweempje van herkenning
mariëtte mariëtte
laat me niet alleen
c mon c mon
let's stick together
zie daar valt al een traan in zijn soep
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BIJ HET AFREKENEN
nooit kom ik hier nog eten
reden : uw gezicht bevalt mij niet
het ontneemt mij mijn eetlust
de hele maaltijd lang heb ik tevergeefs
getracht u te negeren maar helaas
brengt krampachtig aan iets verzaken
meestal het tegendeel teweeg
zoals u verkiest mijnheer
de klant is koning
doch onder ons gezegd en gezwegen
ik overweeg de patron mijn ontslag te geven
u zal mij hier hoogstwaarschijnlijk niet meer zien
met hoogstwaarschijnlijk kan ik niet leven
maar ik beloof dat ik binnen afzienbare tijd
naar uw ontslag zal informeren
veel dank mijnheer
geniet u verder van deze mooie dag
en uw dito leven
u ook een prettige dag mijn beste man
en succes met uw nieuwe baan
waarover ik vanzelfsprekend niets wens te vernemen
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HYGIËNE
we raakten er niet uit
of die nieuwerwetse uitvinding
chocopasta in knijptubes
nu wel of niet hygiënischer was
dan potten waar iedereen
zomaar zijn mes in steekt
mijn zwager beweerde
het niet zo op die tubes begrepen te hebben
en toen de tegenkanting hem te veel werd
liet hij zijn broek zakken
nam de tube van tafel
en spoot ermee in zijn gat
vervolgens nam hij een bruine boterham
streek die over zijn bilspleet
en legde hem terug op tafel
(geloof me lieve mensen
bruiner kan een bruine boterham niet zijn)
vinden jullie nog steeds dat chocopasta
in tubes hygiënischer is vroeg hij
neen dat vond niemand meer
en nonkel smos kotste in zijn bord

13 1

POES
een poes heeft mij gekrabd
het was een zachte poes
er hing geen pictogram
met mannetje/vrouw-contouren
geometrische hoofden nijgen
zonder te zien weet ik van de zoen
maar waar zijn de handen?
het was op een dag dat ik
het pictogram niet zocht en niet vond
dat een poes mij krabde
ondergronds
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NOBELPRIJS
het was op de dag dat touras transtromer de nobelprijs won
dat ik een langer dan gebruikelijke middagpauze nam
terug op de vloer vroegen jean-baptist en eleonore
- mijn collega's dragen mooie namen maar stellen domme vragen waar ik zo lang bleef
ben een nobelprijs wezen halen zwanste ik
kan niet zeiden ze een zweed heeft hem
ik wist niet dat mijn collega's zich voor poëzie interesseerden
sinds die dag hield ik niet meer van hen dan voorheen
want in wezen blijven we ons hele leven ongeliefde nobody's
behalve voor even die zweedse gesel voor stotteraars
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DANSEN IS NIET ONEERBAAR
bij het lage water wonen de dansende mannen
de dansende mannen en de dame in de baljapon
de dame in de baljapon is een ex-meikoningin
ex omdat ze na één jaar alweer werd vervangen
zo gaan die dingen nu eenmaal
het beeld van meerdere dansende mannen en

1

dame

in een baljapon een gewezen miss bovendien
brengt u allicht op onreine gedachten
maar daar is niets van aan niets van waar
waarnaar uw verdorven brein ook moge snakken
de dansende mannen en de dame in de baljapon
dansen alleen maar
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BEULENGEKEUVEL

recentelijk nog een doodstrafje voltrokken collega?
toch niet ik heb platneus voorlopig ondergronds
op heuphoogte vastgeklonken
milde bui of beetje lui?
ach noem het een daad van verzet
woorden gehad met de baas
verweet mij een gebrek aan inzet
niks van aantrekken ik doe die platneus wel
wat jij wil collega ik steek er ondertussen eentje op
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VLINDER
wat een mooie vlinder riep ik uit
waar? vroeg de jongen die naast mij stond
daar!
en ik wees naar de plek van waar de vlinder vrolijk weg dartelde
in het verlengde van mijn wijzende vinger stond een koe
ja mooi zei de jongen terwijl hij naar de koe staarde
ik dacht het zal toch niet waar zijn
en besloot hem aan een test te onderwerpen
gek toch mompelde ik zo achteloos mogelijk
terwijl ik strak voor me uit naar de koe bleef kijken
dat vlinders vier poten hebben
en wij mensen maar twee
ja zei de jongen prompt dat komt omdat vlinders graseters zijn
en dus met hun muil dicht tegen de grond aan moeten lopen
mocht gras aan bomen groeien dan liepen vlinders
rechtop zoals wij of misschien vlogen ze wel
hij meende het
meer zelfs het leek me dat hij zichzelf bijzonder pienter vond
daarover verschilden we van mening
maar dat zal de generatiekloof wel wezen
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KIKKER
er zit een kikker op de oprit
als ik met mijn schoenpunt in zijn zijde prik
doet hij alsof hij dood is
als ik nog eens met mijn schoenpunt duw
zet hij het op een springen
met lange tussenpozen
alsof hij weet dat ik niks kwaads van zin ben
en jij die ik wenk met een tik
bent er niet om de kikker te zien
ik zie mijn hangende mondhoeken
die borstelige boze wenkbrauwen
die sigarettenpose
wanneer heb jij voor het laatst gelachen man
de kikker verdwijnt in de haag
ik gooi mijn peuk in een plas
die kikker komt niet meer weer
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Maarten Inghels
Borgerhout, 1988

is ook prozaïst .
Recentste bundel : Waakzaam (2011)

ER IS EEN FOTO GEVONDEN WAAROP JE LACHT
I
Dat jij nog altijd wel je naam kent,
kunnen we zeggen . Ik vergeet
wel eens mijn leeftijd maar altijd
komt het in schokken tot besef : zo oud
als dit en mijn hoofd weet nog dat .
Dus iedereen doet wel eens langer
over wat hij denkt . Dat jij zo wil bestaan
in dit nare licht, zoals een schim
zeggen sommigen . Maar ik houd het op
een pop, die er nog is, waartegen wordt verhaald :
de waan van de dag, namen, een voorval op de bus
maar altijd kort en snel en kus .
Dat er nog brood moet gehaald, zegt ze,
want jij moet vanavond eten, zij niet .
Een paard kan zich dood eten
had ik wel eens gehoord gelijk jij je happen
niet meer telt, je stappen naar de gang, de kamer,
waar moest je ook al weer heen?, het donker .
Dat is wat je zal verliezen : bestaan . Maar
wat is het laatste dat jij zal vergeten?
De sleutel, een paar wijntjes, het bezoek .
Mag hij nog wel gaan, vraagt zij . Zolang
jij nog in het bezit bent van je naam .
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II
Jouw mond valt open zegt ze, met een kussen
onder je kin heeft ze dit probleem verholpen
maar iemand zegt dat wie waarop we wachten
daarvoor een oplossing heeft. Je wilt niet weten hoe het gaat met naald en draad . Ze heeft je wakker
proberen te maken, zegt ze,
op jouw borst geklopt, je ledematen
opgetild maar alles viel
snel neer, niets kreeg je terug .
Koffie, zegt iemand . Het. Is . Goed. Zo. Zeg ik .
Je hebt haar nog ondergestopt en bent zelf verloren
gelopen in je slaap .
Wanneer zou hij waarop we wachten
komen, er moeten brieven geschreven worden,
wie moet ingelicht?, huil maar,
het is beter zo met je haar als Kuifje .
Iedereen herkent je nog, er is een foto van je
gevonden waarop je lacht .
Het is goed zo, zeggen ze . Ik hoor een auto,
zegt iemand. Ze komen je halen, zegt ze .
Het is de vuilniswagen . De begrafenisondernemer
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is te laat maar je hebt tijd, je loopt niet
van ons weg . Ik vind de scheurkalender
en het afgetrokken blaadje met
een grap waar je vast om lachte,
de dag waarop je bent gestopt
met tellen.
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III
Nu wordt zij steeds kleiner in wat ze doet,
ze kan hoogstens nog een flard
van wat ze had gedacht . Steeds smaller
wankelt ze op zachtere tonen
van de snaren in de piano,
gekrompen bij elke winter.
Terwijl jij zwelt in haar hoofd, vecht zij
om haren met vormverlies, tand na tand, met de rug
gekruld in het lege bed tot een wassende maan
die jou uitzwaait. Ze wil Scrabble spelen, zegt ze,
losse eindjes tot vermoeide woorden verbinden
voor jou . Maar ze dekt jouw schaduw
mee onder de dons toe, laat zo de cirkel
verder inkrimpen, haakt de armen
om haar borsten in een wals die niet swingt .
Alles aan haar wordt kleiner tot zelfs haar hart
niet veel meer is dan een vetbal voor jouw vogels .
Wordt ze een kaars die zichzelf uitblaast .
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IKVERTELJOU NOG WEL DAT KLEINE GEHEIMPJE
Ik vertel jou nog wel dat kleine geheimpje of
beantwoord getrouw je vragen maar eerst dien ik
nog de dons te verlaten en te dwalen rond ons huis :
je kent het Indische vrouwtje van de nachtwinkel
dat zelden gelukkig is met haar man (waarom
heeft ze geen rode bol op haar voorhoofd?) .
Misschien is er een verklaring te zoeken
in de onverstaanbare telefoontjes naar haar thuisland
met de hoorn ver van haar mond.
Ze werkt te hard voor mijn pakje blauwe Pall Mall,
negentien sigaretten per dag & haar diepgevroren pizza's
hebben geen prijs naar waarde - have a nice day, zei ik.
Ik kom stilaan bij je terug, als een boemerang
zal ik in je gezicht kletsen, maar eerst nog
tijdschriften en de krant kopen bij dagbladenhandel Sonja,
Sonja is altijd vriendelijk maar ik durf te wedden bij elke klant .
Sonja kloeg over de werken in de straat, Sonja kloeg
over de graffiti, ik kloeg over mjn zesde fiets die is gestolen .
Een slot doet wonderen, zei zij .
Ik zei : ik heb/ik had een slot .
Onze praatjes worden steeds korter .
Schoenmaker Marino berispte me met mijn kapotte hak,
waarom ik mijn schoenen op de verkeerde manier uittrek,
er zijn wel zeven manieren om je schoen uit te doen,
wist je dat?, & wel honderden om er mee te lopen .
Maar zelfs onze straat is voor mij te lang
om doorheen te wandelen, op elke stap keer ik terug
1 44

De bouwvakkers fluiten, de bouwvakkers
fluiten de hele dag door
maar nooit naar mij, ik heb geen rokje .

1 45

IK HEB MIJ VAN WRAKHOUT TOT SLOEP GESJORD
Ik, bedelaar en bandiet, heb mij
van wrakhout tot sloep gesjord .
Ik drijf steeds nauwer in jouw bekken,
keer met voldoende zilver
onder de tong steeds weer mijn voorsteven
& maak die overtocht overnieuw in kortere route .
)a, ik kom in wisselgedaanten,
bottel mijn geesten in wazige flessen,
noem de zwarte bomen bij hun valse naam .
Ik ken ze allemaal ;
de rijmende kinderen verschijnen rond mij,
bonzend op mijn hoofd .
Wat probeer ik mezelf
te vertellen met de bel cognac, bourbon
of in het koude afwaswater : dat ik al trillend
niet kan bewegen? Vecht ik
nog wel genoeg tegen mijn zwaartekracht,
herken ik wel de spiegeling in het waterpark?
ik leer het niet ;
het stuurse zwijgen van de bootsman
keurt telkenmale mijn opgedreunde excuses af .
Zie ik nog wel de kade opdoemen
of wacht ik op een storm die de trossen losgooit,
mij verdrinkt?
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Gert de Jager

Raamsdonksveer, 1957

is ook essayist .
Recentste bundel : Sterk zeil (2009)

HEMELSBLAUW

Zie de boom die werd geplant in de boomgaard `van het goede tij' en
zie de vruchten die werden geoogst . Voordat je naar binnen gaat,
gooi je je handschoenen weg en ruik je de gierput .
Dit is het schuim van de zee . Het schuim van de zee eet
het schuim van de zee.
In de huiskamer drijft het wereldgebeuren aan.
De schaal met de aardappelen en de schaal met het fruit .
Er gaan zeilen in de verte . Je weet
dat de dag een ladder is die je wegtrapt . Daar gaat de ladder.
Rond het huis
verspreiden zich de kinderen. Ze vallen langzaam van het dak af.
Ze zijn hemelsblauw.
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DE BOOMGRENS
Overvloedig wordt het leven boven de boomgrens wanneer je
afdaalt van boven de sneeuwgrens, handen schudt, je adem
niet meer ziet condenseren, een veldfles vult,
tekstballonnetjes overgooit tot ze knappen .
Schuilen in een huis waarvan de muur niet stroomt, een glas melk
in een echte beker. Kijk : het onweer drijft over . Nog even en je zet
pittige pasjes buiten de deur . Regen en plassen.
Op weg naar het dalstation verlies je niets .
Het is niet koud daar, het is niet warm daar .
Vervolgens gaan we naar huis . Hoor je wat ik zeg?
De auto staat klaar en we gaan naar huis .
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VERWANTEN
De vormen die er waren zijn er niet meer .
Het botanische vertelt een verhaal van vruchtbeginsels
en afsterven . Geen graf geeft een soldaat
aan de overlevenden terug : hoe jong hij was.
Het medaillon toont een openvallende kraag .
Hij ging op luchtreis . . .
Verwanten zoeken elkaar verticaal boven de
zerken . Zo vinden we ons verlies terug . Neef,
daar ben je . We gaan waar de auto staat .
Het leven vermijdt het lijden .
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ZACHTE VOCHTIGE TEXTUUR
Overal, 't is lente, daalt het knappen van
de bomen . Scheuten hebben
nog even voordorst totdat de nadorst
het overneemt . Met mijn
rugzak ging ik over bevroren veen,
stapte ik stevig het land op : er
was geen moeras te zien .
De hazen blijven liggen .
In de parken dalen de bloesems,
zachte vochtige textuur .
Je neemt ze in de hand . Leeg is
de wereld . Fonteinen
spuiten regenboogstralen .
Daar loopt de hoge zanger, maar
er is niemand die het van hem overneemt .
Verantwoord verwelken wil ik graag .
Elementen van de grond trekken
vochtig op . Je spreidt je jas
en ligt languit.
Je hand raakt de grond .
Daarboven de onbeweeglijke sterren
die alles terugroteren.
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MANNEN DIE JONG STERVEN
Er was het rijk der mogelijkheden die mogelijk waren .
Er was het scherm dat die mogelijkheden afschermde
en dat je wegtrok .
En zo bewoog je je voort . Je bedwong richels en ketens .
Aan beide zijden de middernachtzon over
de zee rechts, over de oceaan links je doet geen oog dicht .
Een scherm trek je weg . Vissersboten hangen
hun netten te drogen . De lucht is leeg,
daartussen hangen ze . Zo van
hoog hierboven .
Het zijn mogelijkheden . Vissers sterven jong .
Het zijn aasgieren . Het wordt tijd dat
hier iemand zijn ogen opslaat .
Daar gaat een scherm. Geen oog verblind,
spiegeling der zee.
Mannen die jong sterven
zijn niet langer ouder, ze zijn jonger .
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Ontving in 2009 de Tweede Debuutpri/s Het Liegend Konijn
voor haar bundel `Vouwplannen' .

LICHT
Een gloeilamp vond je in je jaszak plots, lopend in
volkomen duister en daarna nog één en nog één . Drie
gloeilampen, meer was er nergens meer aan licht,
nooit (en ja, ook in lantaarns en neovletters hadden wij
gezocht) . Driemaal duizend uren nog voor alles immer
onder donker, dik bevreemdend . De ene gloeilamp
spendeerden wij geheel aan staren naar elkaars gezicht
daar voelden wij ons enigszins toe - . De tweede lamp :
aan vlekkenspel en schittering op water, het licht
zelf. Het overige peertje hing ik in een pashok
op het plein . Ik liet je
in de wachtrij voor het laatste spiegelbeeld .
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AFSTAND
Aardappels te schillen samen, eens om de zoveel jaar van afstand,
van volkomen zonder elkaar . Zwijgend aan een tafel in lang gras
geplaatst, elkaar alleen aankijkend bij gelijktijdig
laten plonzen van een kriel
in
water. Elke bintje meegebracht betekent,
staat voor, is een avond dat men gek werd door het afgesneden
van de ander en van zelfvergetelheid. Eenmaal alles geschild, koken wij elk de helft
thuis gaar voor huidige - huivering - prakkende
partners .
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TAKKEN
Straks start de parade van de wandelende takken
die ik loslaat in de kamer van mijn
ouders, hoogbejaard
beiden, is het voor mij nu of
nooit verwoorde jeugdkwetsuren dan maar voor hen
voor te stellen door insecten lang en uiterst broos, krioelend
over tegels waar mijn vader, moeder zich ontwonen naar
het niets : hun eerste nieuwbouw ooit . Tot zij er door
ouderdom alleen, vanzelf en dus haast frauduleus oneerlijk,
kwetsbaarder uitzien dan al het kwetsende zelf dat zij ooit
deden, men hen nog slechts zou willen schreeuwen : gediskwalificeerd .
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BED
Ik stopte duizend onbekenden onder . Het dichten
losgelaten, trok ik linnen strak
onder volstrekt vreemde ruggen, rompen bij
valse
nacht van juist klaarwakkere gedachten aan
asfaltstorters, zwartgejast . Bij elke bedrand
die ik naderde, hoopte ik steeds meer op
jou, desnoods met iemand verstrengeld, inniger
dan wij ooit, maar jij
op slag, waarna ik misschien wel je bed de bevroren
vijver ginds op, daar ongevraagd bij jullie
bij kwam liggen, louter starend naar
het ijs .

1 57

KUIP
Ik tilde mijn oude minnaars in bad, ik wilde
de verzameling zien van wat, wie ik had
liefgehad, meest of
minder, misschien of stellig, onvoorwaardelijk of
indien-als . In een kuip als een galjoenboot lang
het synchroon
wassen van elkaars rug, met elk een stuk zeep
blauwdooraderd, waarna zij met schouders tot bloedenstoe
opengeschrobd wegstappend . Behalve één, jij, waar ik me
benen rond romp, achterhaakte, om samen, dwars
door de ander heen
het onverdraaglijk afkoelen van het water af te wachten .
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CONCOURS TROPICAL

Gwy Mandelinck
Wakken, 1937

o

Recentste bundel: Schemerzones (2009)

CONCOURS TROPICAL

Ze lopen in een rij : kommen
hoog gestapeld op het
hoofd, tongen op
de kin . Even uit evenwicht :
een oproer van ellebogen .
Splinters in het gezicht .
Men dobbelt met de scherven,
men kijkt elkaar de ogen uit .
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MISSING
De berg met stokken te
bevechten, de ruk van
riemen rond de hals . Gekraak ;
de rug die cirkelt in een pels
van mos, ellebogen in de pas
van voeten . Hogerop
kreten gekelderd :
kinderen geroofd, vergeten .

i6l

NATURE MORTE

Op koevoet langs een huizenrij,
kraken wat verborgen bleef.
Stilleven getralied : men
fladderde de kooien leeg,
knipte vlechtwerk van touwen
door, uit nevel van
gif een halsband geademd .
Rest de schim van wie verdween .
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CI-GIT
Hij trok zijn knieën
ladderhoog . Kinderen vielen
klimmend van hem af.
Hij is belabberd, zwart
gemaakt, tanden : kolengruis . Onmeedogend
klaart een waterslang hem uit ;
zo ligt hij opgebaard : de zondebok.

DANGER
Zij schrikken
op van gieren,
vleugels
zwart gelapt,
uit snavels
krommen
dode talen.
Zij sprakeloos .
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RECHERCHE
Van wie of wat men zoekt niet de helft
te vinden : inderhaast verdwenen van
de ene in de andere hand ;
routes gesplitst, modder
wist de zolen uit,
eelt trapt vilt, de tenen
in hun veelvoud gesleten.
Van wat men vindt het tegendeel .
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PATROUILLE

Men fluit het rietveld
schuin tot honden, de koppen
in een kring geklopt,
verschijnen . Opgepakt .
Kettingen gepolst,
slijtplekken in de huid .
Tweemaal gevangen?
Dichtgemetseld het tralieraam .
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OPGEZET
Rond hun hoofd tumult van angels,
haakpennen in hen uitgeschreven ;
uit korven honing geslingerd,
die gelepeld in te rauwe kelen
verkleurd als pek
en teer door
lijven vloeit, straks
opgezet met veren.
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PIRATENSCHIP

Uit zeilen gerold,
uit touwen wit van
zout : in ruil voor
ringen vrijgekocht.
Wrakhout naaldenscherp
vleugelt adem
door de neus . Wie heeft die klokkenluider
heimelijk beluisterd?

1 68

OVERWICHT
Uit de mist te horen
paarden die hen zetelen ;
de valk geheven plukt de handschoen mee .
Rebellen omsingeld,
tot die bengelen aan takken .
Hoe zwaar dat drukken kan?
Geen lijk dat doorgezakt
een weegschaal raakt .
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Sylvie Marie

° Tielt, 1984

Recentste bundel : Toen je me ten huwelijk vroeg (2011)

ALS HIJ KOMT
als hij komt, kan ik dat lang van tevoren
al horen . een hoest, geschraap
van grind en uiteindelijk licht
gestommel op de drempel, adem
ontsnapt me. met één tocht
welt mijn hart op, een bons
op de deur, aarzel
bij het openen .
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als hij komt, glipt een gloed
hem zijlings voorbij . ik leun
tegen de deur en koester het moment
als een kleine knager in mijn hand :
de nagels gaaf, de ruggengraat heel
en dan dat dons .
ik weet dat ik hard ga
strelen, mijn logge leden laat
hangen aan te kleine pootjes
en steeds krampachtiger
die lippen tuit .
toch blijf ik
verwonderd als het dier
tussen mijn vingers met kraken
begint, eindigt
in een knak.
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als hij komt, meet ik me
die laatste aanwinst aan, spat
geur in mijn hals, maak lippen,
ogen groot . de zijne
kruipen van onderen naar boven
tot hij ze sluit, snuift en
zegt : mooi . en wel zo
dat zijn mond ervan
blijft openstaan .
ik hoef mijn tong
maar uit te steken .
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als hij komt, is hij rustiger dan ik
kan verdragen . één zin uit zijn mond
is een refrein in de mijne. ik zwijg .
ik moet hem zien in een kamer
met een bed, maar nooit laat
hij ons zover komen .
zo glijden onze blikken
af, treffen op een rek een roman
waarin we gretig bladeren .
dagen bladderen af
als behang in zijn buurt.

175

als hij komt, gaat het steeds harder
gieten, druppels worden strepen, strepen
striemen, ik moet me haasten
om hem binnen te laten .
daar bij vuur en kop
thee draait hij zijn hoofd, schouders
naar me toe, legt me
de roman in handen .
`troost,' zegt hij, `tranen
bieden dat zelden.'
tegelijkertijd blijft het land buiten
genadeloos de bui verzwelgen .
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als hij komt, begint de wind
uit alle richtingen te waaien, zweet
van onzekere vingers droogt op
bij het lossen van een vuist .
hij neemt me mee
de bank op, laat me voorlezen,
schuift achteruit tot een kussen
hem vangt .
soms ook rukt hij de roman
uit mijn schoot, rijgt
dezelfde regels weer aaneen
maar met aandrang en luider,
veel luider dan het suizen
achter het raam .
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als hij komt, zet een tang zich op
mijn keel, slaat een steen
op mijn hart . toch houd ik hem
in elke kamer tegen, verzet
me bij zijn binnenkomst
al tegen elk vertrek.
rolluiken vallen gorgelend dicht,
romans struikelen over linten
en al wat ik doe, trekt
zich voort aan een ketting van losse schakels.
zo vaak wil ik klinkende dingen
zeggen, zo vaak
vallen mijn lippen uiteen .

178

als hij komt, valt
wat ik die dag opwerp, 's nachts
uit bed .
mijn leden weigeren dienst,
mijn oren horen in horten, alles
weegt meer en ik heb nog wel mijn ogen
maar geen gat om door te kijken .
ik ga stil liggen, zoek een ander
verhaal onder het laken dat traag
mijn wonden likt . maar tijd krijg ik
niet . zie, de zon
beraamt al een nieuwe opstand .
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zo komt hij niet meer. dagen
stapelen zich ruggelings tegen de muur,
duwen mijn oor tegen de voordeur, armen,
vingers in de aanslag . een klink
is in een mum gedraaid.
ik vraag me af waarom
een kuch, geschuifel niet weerklinkt .
was een glas maar ooit gebarsten, had ooit
maar die kop gebroken . met plezier
had ik dan mopperend
de brokken bijeengeveegd .

1 8o

Lieke Marsman

° is Hertogenbosch, 1990
ontving in 2011 de Derde Debuutprijs Het Liegend Konijn
voor haar bundel `Wat ik mijzelf graag voorhoud' (2010)

DE EERSTE LETTER II

Sommige angst laat zich eerder
kenmerken door twijfel
dan het daadwerkelijk ervaren
van blinde paniek
Deze angst lijkt geen fysieke
uitwerking te hebben
totdat je door hebt dat je niet langer één
lichaam hebt
maar twee handen, voeten, benen
die steeds tegelijkertijd je voorkeur willen genieten
en het resultaat hiervan is dat je omvalt
en je weet niet of je je daar
bij neer moet leggen
of verder moet lopen
Ook zou je je om kunnen draaien
om terug te gaan, waardoor er dus
sprake is van een multidimensionale twijfel,
niet zomaar een lastige keuze
En zelfs, zouden je ledematen ervoor kiezen
hun neuzen dezelfde richting in te steken
zijn er teveel woorden om het resultaat hiervan
te omschrijven
Geluk, gerechtigheid, een beetje rust,
een nieuwe kans, die je over het hoofd
zou kunnen zien, of
aaien, het overwonnen hebben
van je angsten

182

De meeste dingen blijven gemakkelijk
hangen . Geen probleem . Maar niet
de boze woorden, het opnieuw
bedoelde . Het is
ook koud als ik het raam sluit. En licht
met de gordijnen dicht . Zo blijf ik vol
in een kamer die leeg is en leger
nu ik alles naar me toetrek.
Ik heb dit nodig, want ik heb alles nodig
Nadat ik het nodig heb gehad, is er voor niemand iets over
Jullie vinden allemaal de hond in de pot
Het spijt me, maar niet genoeg
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Ik hoef geen einde te breien
Aan iets dan onherroepelijk stilstaat .
Ik moet niet schuilen in iemand anders gezicht,
of daar moedeloos van worden . Ik moet iets uittekenen
dat een landkaart zal blijken, een tocht beginnen,
mooi en onuitputtelijk zijn, als woorden, als worden .
Ik hoef geen deur open te zetten
om haar binnen te laten. Alleen een raam dicht te doen
dat ze in zal willen slaan .
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Erik Menkveld
Eindhoven, 1959

is ook prozaïst .
Recentste bundel : Prime time (2005)

ZWERM
Met een oog in het kussen kijk ik koortsig
over daken en schoorstenen uit .
De bui is afgedreven,
groen bewaasde populierentoppen,
lente trilt op de zolderruiten .
Nergens tekenen van paniek of verwijt .
Nog geen dertig kilometer verderop
loopt een planning in het honderd
door mijn afwezigheid.
Maar dan zwermen vanachter de goten
alle planningen op die momenteel
buiten mij om in het honderd lopen .
Drie bemoedigende pirouettes in mijn raam
en nu wolken zelfs de planningen aan
die ooit in het honderd liepen onder een lucht
terwijl ik hier toch lig en het baltsen
weer begint en alle huizen
er staan.

186

TROOST
Aan alle Goji-ranken in de Himalaya hingen ze vannacht,
aan alle winterharde Belgische violen,
aan alle dubbelbloemige minipetunia's Trixi Petticoat ;
aan elke bamboescheut of bonsaiboom,
aan alle geurgeraniums Muckenschreck
en alle overige terrastoppers en hanging
basketfavorieten voor de cottagepatio .
Aan alle vrijwel resistente snackkomkommers in het Westland
hingen ze ook, aan alle op de onderstam geënte tomatenrassen
waarvan hier slechts trosvariant Sparta kan vermeld ;
aan de meloenpeer Pepino Gold met zijn suikerzoete perfectie,
aan de hele ratatouillecollectie, ja zelfs aan alles
op rotondes en in alle bakken, perken, parken, beemden
en het boeket dat me thuis werd besteld - o
aan dit alles en aan alles wat er verder op aarde
groeilustig en bloeikrachtig is hingen ze
te wiegelen in de wind - ontelbare kaartjes
met `Veel sterkte!' `We leven met je mee!'
`Op den duur gaat alles wennen .'
Van aronskelken en chrysanten bleek
in geen velden een spoor te bekennen .
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BLINDGROEI

Al ons winddoorwoeld kroonzingen,
tot lichthoogten juichstrekken,
al ons drukloverend kruisribwelven
en dansant verstrengelen ;
al ons in luidkeels krekelen stug
verstekelen en harslekken ook,
al ons bastberstend wringzwellen
en wemelschaduwwerpen ons al fijnmaziger tastwortelen
diept het blind uit wijder en wijder
omtrek van staansgrond op .
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HERSENBLOEI
Voor M.

het spinrag onder de rotslaag van je schedeldak
de nauw bemeten grot waar grauwe denkrook
lobbig opwolkt het kristalhelder stuitwaarts stromen
van je hersenvocht wervelcascades af
en weer op de niet te controleren fijn
vertakte smokkelroutes van je bloed ze zijn er feilloos allemaal niet
de Amstel is er het geschitter binnen zijn oevers
de bermen oogverblindend vol pispotjes
klaver kleefkruid de overwoekerde
boottrailer die houvast biedt
de gordijnkruiser de meerkoet het riet
het geklots de beschoeiing
tot heel die duizelingwekkende kabbelzomer
op de spiegelingen aan scherven stort
heel je ongekende inwendige in toortsige
gloed baadt bomen boven je welven
zich met okertinten over je ontfermen
in je scharlaken vergapen

i8g

ADEMLOOS
imp .

Vreemd, onthutsend moment
van trots toen ik even opkeek
uit zijn zagende regelmaat .
Hij aarzelde, schrok terug
tot het hem eindelijk lukte :
hij kwam los . Alsof hij met een ruk
een hinderlijke haar uittrok
verbrak hij in een laatste frons
de lijn - met mij en mijn bak
magnetronbami naast zijn bed,
met de kranten vol populisme
en Eurocrisis, met zijn amechtige
lijf in dat van elk onbruikbaar
gemak voorziene hospice waarop
tachtig spaarzame jaren uitliepen .
En ik zag zijn ademloze mond
en hoe hij meteen verdwenen was
waar hij nog lag, een afgevallen
kamerjas, en ik keek maar, keek
naar zijn wagenwijd verlaten
hoofd en nooit eerder had ik zo
de neiging hem geluk te wensen .

igo

OLEANDERAPEN
Waarop me nog richten
in het bestaande? De leenschapen
met hun gebitten
muurvast in de kaken?
Hun onthecht graasstaken
op de geblakerde velden
onder mijn raam?
Ach, kom maar weer tevoorschijn
oleanderapen. Vermaak me
met jullie ondenkbaar
behendig geslinger.
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Erwin Mortier
Nevele, 1965

is ook prozaïst .
Recentste bundel : Voor de stad en de wereld .
De gedichten tot dusver (2009)

OBJET TROUVÉ
1

Partij der Werklieden van België
Verslag van het werkliedencongres
van de Partij der Werklieden
van België .
Buitengewoon Congres
in het volkshuis van Brussel gehouden
of vijf en zesentwintig december
1893 in de zaal Matton
te Quaregnon .

2

De rijkdommen in het algemeen en vooral
de productiemiddelen, zijn van de natuur
gegeven of de vrucht van het werk
van hand en geest
van wie voor ons kwam
en van onszelf.
Daarom moeten wij ze zien
als het gemeenschappelijk erfgoed
der mensheid, der mensheid
in haar geheel .
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3
Het recht op genot van dat erfgoed
kan geen andere grondslag vinden
dan het maatschappelijke
nut en geen ander doel dan voor ieder
menselijk wezen
de grootst mogelijke som aan vrijheid
en welzijn te verzekeren.
De verwezenlijking van dit ideaal
valt niet te verzoenen
met het regime van de hebzucht .

4
Want vijandig is de mierenhoop
waar de ene kan bezitten zonder zweet
en de ander zweet voor wie bezit .
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5

Laat ons weerbaar lichaam zijn
voor al wie zweet
en zwetend zwijgen moet .
Land godsdienst hoofddoek
kleur of sekse
bestaan niet hier heerst
een grenzeloze
solidariteit

6
Algemeen stemrecht,
zonder onderscheid van geslacht
voor alle kiezingen .
Evenredige vertegenwoordiging .
Kiesonkosten ten laste der openbare machten .
Vergelding der verkiesbare bedieningen .
Gebiedend mandaat geregeld door de wet .
Recht van afstelling van een gekozene
door het kiezerskorps .
Decentralisatie van de wetgevende macht
1
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Alzijdig verplichtend
wereldlijk kosteloos
lager onderwijs
ten koste van den Staat .
Onderhoud door de openbare machten
der schoolgaande kinderen wereldlijk kosteloos
middelbaar hoger onderwijs
ten koste van den Staat.

8
Kostelooze rechtspleging vergelding
door den Staat der advokaten en ministeríeele
ambtenaren met dezen dienst belast openbaarheid van het onderzoek in strafzaken
geneeskundig onderzoek der betichten .
Schadevergoeding aan de slachtoffers
der rechterlijke dwalingen .
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9
Afschaffing van het voorrecht
van den eigenaar afschaffing
van de begrooting voor eerediensten .
Afschaffing der legers .
Afschaffing der erfelijke machten
stichting der Republiek .

io
Afschaffing der boeten .
Afschaffing der spaarkassen
en der kassen van ouderlingen bijstand
in de werkhuizen.
Afschaffing der onrechtstreeksche belastingen
bijzonderlijk der belastingen op het verbruik
en der douanerechten .
Afschaffing van den Senaat .
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11

Vervorming der openbare
weldadigheid in algemeens
verzekering van al de burgers
in geval van werkeloosheid
onbekwaamheid tot werken
in geval van ziekte en ouderdom
en dood .

12

De werkers hunne
volkomens vrijmaking grondige
vervorming der bestaande
maatschappij .

13

Installatie der naastenliefde en het betrachten
der solidariteit de vereeniging
der kapitalen in den handen van een
enkelen stand legt de grondslag voor alle vormen
zijner overheersing .
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14

Trapsgewijze vergrooting van het openbaar
gebied maatschappelijke
instelling van het krediet onteigening
der mijnen der steengroeven van den ondergrond
in het algemeen .
Instelling der gemeentegronden
beheer der openbare diensten
onder het toezicht
van den staat .

15

Tramway's omnibussen rijtuigen buurtspoorwegen verlichting
water
hallen en markten
wegenis verwarming veiligheid
gezondheid goedkoops
woningen .
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16

Nachtverblijven en spijsuitdeelingen aan
doorreizende
arbeiders
zoekende.

17

Besluiten wij besluiten wij besluiten
in te richten, adem te geven stem
lopende stemband
voor wie werkt en vreest voor zijn lot en niet werkt
en vreest voor zijn lot en vreest voor zijn lot en
tegen het gif van de angst en voor
de hoop de honing stichten wij
de Parti Ouvrier Belge/Belgische
Werklieden Partij verhevener doel
zal nimmer bestaan .
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(Coda)
Deze verzen mogen slechts gewijzigd
worden in een Congres voor zover
het punt behoorlijk op de dagorde
staat en door tweederden
der stemmen.

2 02

DICHTERLIEBE

Wij zijn toch eedgezworenen, wij
hachelijke druïden van het ongevormde?
Staan wij niet met één been in elk denkbaar
voorgeborchte, in de beate zaligheid
van wat ontbreekt?
Wij hebben toch trouw beloofd - de volheid
der lettergrepen steeds weer te bevolken
met de meest oorspronkelijke stilte?
Wij weten toch goed genoeg dat in de tekens
slechts een spoor rest
van het primordiale tumult?
Hoort ons dan niet de eeuwige ruis toe,
die Ene echo nimmer te laten sterven
in de stomme tucht der woorden?
Zijn wij dan niet langer de poortwachters naast
de definitie, de verwaande zwijgers?
Wij schrijven toch diep in de nacht, in de baarmoederhals, in het uur der spoken, en wij schrijven
toch ook in de middag het blakend skelet,
in de botte al te zonverlichte zondvloed?
2 03

Komt ons dan niet de drift tot verstomming toe?
Zijn wij van spreken niet het schrale sacrament
(beschonken profeten, kalkoenen gods,
van de Boeddha de wankelmoedige paladijnen?
Geldt onze trouw niet langer het monsterverbond,
het stilzwijgend akkoord
tussen het dolle gewoel der dingen
en de sluimer waar de tong in wil verdrinken
als bij wijze van spreken, zeer zeker bij wijze
van spreken, de forel in de fonkelende stroom?
Ach, sliep in de wereld alles maar even glashelder
als katten en jonge meisjes .

2 04

DRIFTWIEGELIEDJE
Dit is het uur van het praatzieke dier,
van de spotvogellach en de kaketoe
in de kop, en van de koekoeksklok die
ratelt en rammelt .
Dit is het uur van de kangoeroe en de springveren aap in mijn takken, en ook van de ringstaartlemuur en de brulkikker die
blaat en brabbelt .
0 wieg mij schipbreuk, slaap me
de spuigaten uit . Zing zacht in mijn zanikend
glas het lied
van de slierende vinger.
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TE DEUM LAUDAMUS
Majesteit telt zijn dochters in de krant .
Ondertussen schikt zijn gade boeketten
(zij is romantisch,
houdt dus van rozen, en in de sixties
borsthaar in wijd open hemden, toen droeg zij
kettinkjes om haar enkels) .
De oude strijders zijn dood, de nieuwe
nog lang niet verhakkeld . IJzig hangt
de vrede in de kransen .
Nergens lopen in onderdanen
nog foetussen mank . Rolstoelen
scheren op veilingen hoge
toppen bij verzamelaars .
Alleen de episcopaten grijnzen
blijvend beaat het Aanschijn
Gods, de Wijsheid, Maria en meringue .
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CONFESSIONES
Ik beken, in tijden van glasbraak en stormschade lees ik,
en zou vrede in alle kieren heersen
dan nog zou ik lezen,
om de dood en zijn ontreddering, uit weemoed
en wegens onzalige liefdes, en ook van de dorst
naar gods verheven onwaarschijnlijkheid .
Ik beken, al het geschrevene lees ik alsof de inkt
waarin het geschreven staat nog nat is,
en ook beken ik dat er geen heden bestaat
wanneer ik lees, noch een verleden,
want daar is maar één tijd in het lezen :
de eeuwig onontgonnen millennia
van wat mogelijk was .
Ik beken, ik hecht een naïef geloof aan de Parnassus,
die veeltalig krijsende meeuwenwolk
op de al te smalle richels
van een verticale rotswand,
en grif geef ik toe dat ik geen andere vooroudercultus
belijd dan de poëzie : het dode koraal,
de papieren draaikolk waarin ontvleesde stemmen slapen .
Zo7

Ik beken, altijd vertrouw ik op mijn onvermogen
ooit te begrijpen wat ik lees, en dat ik, al lezende,
alle openbaringen herspreek, verspreek,
omdat ik slechts in nesten van misverstand wil huiveren .
Aan dit alles bezondig ik me, willens en wetens
en herhaaldelijk.
En ik beken dat ik mijn herkomst traceer
tot in de puinen van de ziggoerat, tot het stof
van de gevallen hangende tuinen .
Schaamteloos belijd ik mijn geloof
in het offer van de taal, dat klamme brood,
om onzentwille .
Want als zij niet open stonden,
de woorden, tochtig onvolkomen, enkel
vrijend met zichzelf, indien zij niet
vatbaar bleken voor infectie, virulentie, incantatie,
als zij niet wankelden van verval en verwachting,
hoe zouden wij
ons zalven met geschiedenis?

2 08

TM E LG E S P RE KK E N

Ester Naomi Perquin
0 Utrecht, 1980

ontving in 2007 de Eerste Debuutprijs Het Liegend Konijn
voor haar bundel 'Servetten halfstok'.
Recentste bundel : Celinspecties

(2012)

Als mensen over mensen praten zeggen ze `de'. Ze doen dat
tijdens het voorgerecht . Je zit tussen ze in en je knikt
hier en daar, maar je hebt geen idee
waar alle lepels voor zijn .
De mensen zijn andere mensen, niet de mensen die praten maar
de mensen waarover wordt gepraat . Ik heb nooit gezegd
dat ik hou van het woord `de', ik hoor het alleen .
Van `het', denk je, hou ik evenmin .
Het is wat er gebeurt in een ander land, in een grote droogte
als er overal vliegen zijn, de geur van fruit niet eens meer
na te vertellen, waar alle ogen zijn gericht op
onbereikbaar verre, vette watervogels .
De mensen wijzen op een spelfout in het hoofdgerecht,
stoten elkaar aan en lachen, beboteren hun brood .

Ik moet aan 'een' denken, dat me nog het liefste is .
Een tafel . Een maaltijd . Een parelhoed.
Als mensen over mensen praten zeggen ze nooit : er is hier
iemand die . Of iemand waarvan duidelijk is . Er is hier
iemand die zeker, zonder twijfel, statistisch gezien .
`De' heeft ons buiten beschouwing gelaten .
Elk diner telt één verkrachte vrouw. Eén homofiel .
Eén analfabeet . Eén man die weet waar
alle lepels voor zijn . Met hem
kun je beter niet praten .
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Als je iets moet zeggen over vlees zeg je `dit' . Dit is het gedeelte
dat geen ogen heeft en geen naam, dat geen hele dagen op een
zompig stuk gras heeft gestaan, waar je er zelf nog
naar zwaaide toen je kleiner was .
Iemand prikt met de punt van een mes in de rug van je hand, iemand
valt je aan, iemand vraagt naar je hart alsof het iets is
dat best op tafel mag en je besluit er dan maar
een grap van te maken . Niemand lacht .
Pas als je teveel hebt gedronken vertel je het verhaal van het vlees
zoals het werkelijk was . Je zou er het liefst een boer in stoppen
met een dubbelloopsgeweer, een rookkast vol hout .
Maar je vertelt over een scherm, een paneel met drie knoppen,
de grijparm, de reclameman die midden in de nacht
met zijn vrouw wilde vrijen en toen
de volmaakte slogan bedacht .
Een vondst, zeg je, wordt blijkbaar gemakkelijk gedaan
wanneer je er naast ligt. Jezelf er echt in begraaft .
Er is niemand die daar nu op in wil gaan .
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Tegen de tijd dat de laatste wijn is geschonken staat een man
van tafel op en knielt voorzichtig naast je neer .
Je kunt aan hem ruiken hoe hij later wordt, elke avond, als hij
zijn bord leeg heeft, het van zich afduwt en naar je kijkt,
zijn taal kun je inmiddels wel raden - je kijkt weg
en legt je handen haastig in je schoot .
In Parijs wordt iedere minuut één vrouw gevraagd haar leven
te delen. Daar zitten ze ruim in het bestaan, maken
gemakkelijk plaats, schuiven planken leeg
voor andermans spullen, bellen
hun moeders op van geluk .
Wat je nu zou willen is een indruk achterlaten . Het tafelkleed
met beide handen pakken en het in één beweging
wegtrekken zonder iets te laten vallen .
De mensen die dan klappen .
Maar de man heeft zijn hoofd nu op je knie gelegd en
er zijn gebaren waar je nooit van los komt,
zo vanzelfsprekend blijf je ze maken .
Je aait zijn haar, terwijl je denkt aan iedereen
die je vandaag misgelopen bent en hoe
ze plaatsvervangend aan te raken .
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Erik Solvanger
° Zeeland, 1976
Recentste bundel : Slijp het sternum (2008)

MIJN MAAG ZITVOL KRETEN
Mijn maag zit vol kreten en verwensingen . Iedere keer als een kreet
van afschuw of verwarring mijn mond bereikt, weet ik het net
tussen mijn tanden en lippen te klemmen, met mijn tong naar binnen
te werken, spartelend tegen mijn gehemelte te drukken,
met een diepe ademteug en krachtige beweging door te slikken .
Ik word er misselijk van. Mijn buik staat bol van afschuw .
Steeds als ik een wind laat, moet ik mijn best doen, niet via mijn broek
de meest vreselijke verwensingen de wereld in te helpen .
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EEN AANTAL MEISJES KRUIPEN
Een aantal meisjes kruipen over de jongen heen die eerst rustig
op een bankje zijn koffie zat te drinken en verslinden hem .
Dat is hier heel gewoon . De slachtoffers zijn altijd jonge, sterke mannen .
Nooit vrouwen . Zij hebben weerhaken en klauwen waarmee ze de dader
op afstand houden, die ze in een flits neersabelen . In groepen
trekken zij rond, sleuren de mannen mee hun holen in, zuigen ze leeg,
werpen ze als zakken van vlees weg . Ze nemen niet de moeite
hun slachtoffer van achter te besluipen, lopen recht op de man af,
voor hij zijn mond kan openen, ligt hij in stukken op de grond .
Oude mannen hebben niet veel te vrezen . Soms wordt er nog wel eens
een verslonden door een groep oudere vrouwen, al gebeurt dat zelden .
Zij houden zich voornamelijk bezig met het zoeken naar ledematen
die her en der verspreid in de parken en straten liggen,
leveren die in, kopen van het statiegeld bier en blikken soep.
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DEZE MIDDAG REGENDE HET
Deze middag regende het stoeptegels . Ternauwernood konden wij
wegkomen, vluchtten onder een afdak, het maakte een hels kabaal .
Gelukkig duurde de bui kort, we klauterden over een hele berg tegels
uit onze schuilplaats . Je wordt er mal van, iedere dag wat anders .
We zijn eraan gewend geraakt, overal in de stad zijn stalen afdakjes
gemaakt voor deze korte stortbuien, er zijn zelfs stalen paraplus .
De auto's rijden rond met tralies voor de ruiten en over het dak .
Vandaag regende het stoeptegels, gisteren was er een bui kiezels,
eergisteren regende het hardhouten planken, en de dagen ervoor
donderde het tulpenbollen . Veel last hebben we er niet van .
Na zo'n bui, als de zon doorbreekt, smelt het beton, blijft er niets over
dan fijn stof, waarin we dansen tot we voor de volgende bui schuilen .
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WAT DOE J E
Wat doe je als je brein zo jeukt, dat je er gek van wordt?
Dat je van de jeuk niet kan slapen, je blijft draaien, dralen,
uit wanhoop uit het raam wilt springen, als een zeezieke matroos
die in de oceaan verlossing zoekt? Wat doe je als niets de jeuk
verlicht, geen schedelmassage, geen crème in de oren, geen dieet
van wortel of bronwater? Ook de zee, die door haar tomeloze onrust
geregeld een stuk van me afvreet, reken ik als vriendin.
Ik ken haar nukken in de loop der jaren . Het zijn de mensen
onberekenbaar en onvoorspelbaar, die de jeuk veroorzaken .
Ze komen zomaar binnen, beginnen te fluisteren, het zwelt aan
tot groot rumoer. Als ik het beu ben, schud ik heel hard, zodat ze
even omvallen, maar dan lachen ze, gaan verder . Het enige wat helpt,
is het hoofd van de romp nemen, het balsemen en aan de mast
van het schip gebonden aan het gezang van de sirenen blootstellen,
dat zo doordringend is, tot het de jeuk verdrijft .
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MIJN OUDE OREN
Mijn oude oren zijn waardeloos, ik had ze jaren geleden
moeten weggooien . Het nieuwe model kent vele functies :
de mensen zingen en fluiten, de vogels praten, de vissen
bulderen het uit, ik vang radiogolven uit de ruimte .
Ook mijn nieuwe botten zijn mooi en buigzaam . Hoe ik me
ook wend of keer, ze breken niet, ze houden me bij elkaar .
Ik kan me rekken en strekken zoals ik wil . Soms rek ik me uit
als een lang elastiek, na een minuut of wat krijg ik mijn normale
lengte weer terug. Het heeft vele voordelen, nieuwe botten .
Dat mensen schrikken, neem ik voor lief.
Alleen mijn hersenen heb ik afgedaan en niet vervangen .
Ze zaten me maar in de weg, ik heb ze niet meer nodig .
Ze hinderden me, door al die vragen . Waar moet je heen?
Wat doe je hier? Daarom deed ik mijn hersenen af,
heb ik ze niet vervangen . Ik kan het iedereen aanraden .
Zelden nog heb ik hoofdpijn . Alles is lichter, veel lichter.
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EEN EI DAT DRIJFT
Een ei dat drijft is rot . `En een mens die drijft?'

`Afhankelijk van wiekslag van armen en benen .'
`Ooit een ei met benen gezien?' `Ja .'
`Hoe lang was je toen alleen?' `Ik weet het niet .'
`Ik was op zee, geen zin mijn verhalen te vertellen .
Er was veel wind, golfslag . Ik had dorst, geen puf meer.'
Waarom zwelt een mens als een waterballon
als hij te lang in het water ligt?
Waarom bloeit hij niet als een bloem
of staat hij trots als een kraanvogel op één been?
Ik geloof in waarheden die op stokjes balanceren,
die je al tollend en draaiend op de punt
van je neus zet tot je scheel kijkt . De zekerheid
dat wat je opgooit, terugvalt in je ogen .
Ik geloof in het bebroede ei dat uiteenspat
in het geel van de wetten, in het wit van de waarheid .
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GROTE, STEVIGE PASSEN
Met grote, stevige passen loop ik door de stad . Ik draag mijn hoofd
onder mijn arm geklemd. Hoe lang het lichaam dit volhoudt weet ik niet,
maar het hoofd altijd op diezelfde plek tussen de schouderbladen,
hoog op de nek, is uiterst onhandig . Wanneer ik moe ben
zit ik op een terras, leg mijn hoofd op de tafel, neem wat te drinken .
De serveerster volgt mijn voorbeeld, klemt haar hoofd als een baby
in haar schort voor haar buik . Ook zijn er problemen met mensen
die uit gemakzucht hun darmen thuislaten . Als men kort uitgaat,
kan men ze missen, de darmen zijn dan ballast .
Blijven ze langer weg dan verwacht, komen ze in de problemen .
Het eten dat ze tot zich nemen valt via het gat in de buik pardoes
op straat. Andere, modernere en meer zelfverzekerde, vindingrijke
personen, laten hun hele lichaam thuis . Ze stappen voorbij
twee voeten met een hoofd . Wat de meeste problemen geeft,
zijn de dwalende lichamen zonder hoofd . Ze kunnen niet meer
vertellen waar ze wonen, om van de schreeuwende hoofden
die zich zonder voeten niet kunnen voortbewegen nog te zwijgen .
Draag daarom je hoofd altijd stevig onder je arm met je mee .
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MIJNVROUW
Hij brengt een deel van zijn vrouw terug naar de winkel .
Zijn vrouw functioneert niet en hij eist zijn geld terug .
Omdat zij zonder dat deel helemaal niet functioneert,
brengt hij haar in het geheel terug naar de winkel en vraagt
of men hem wil bellen als het onderdeel gereed is .
Als hij later zelf contact opneemt, blijkt de winkel gesloten .
Na heropening is een klein deel van de winkel overgebleven .
Hij vindt er alleen een stuk van zijn verdwenen vrouw terug.
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VRIENDELIJKE MENSEN
Er zijn veel vriendelijke mensen die helpen
het ondenkbare mogelijk te maken, het uit te voeren .
Denk eerst goed na voor je komt, voor je het draadje dat los zit
vastmaakt, vooral als er verscheidene draadjes los zitten .
Als je voor zieken zorgt, of in staat bent een gebit te repareren,
krijg je uitstel . Veel mensen maken daar gebruik van .
De nooit vermelde, maar niet onopgemerkt gebleven daden
blijven onder ons . Het is beter je hoofd leeg te maken
voor je in die drukke ruimte stapt .
Zorg ervoor dat je niets ontglipt .
Zwijgen is een van de vele vormen van liegen,
een van de meest gevorderde, wordt door iedereen gewaardeerd .
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STEEDS VAKER MISSEN
Steeds vaker missen mensen, al op jonge leeftijd, organen .
Ze ondervinden daar veel hinder van .
Ik prijs ze nieuwe aan, van sublieme kwaliteit, eenvoudig,
naadloos vast te naaien . Diverse neuzen, tenen en vingertoppen
hebben zich al jaren perfect aangepast . Vooral stukken schouder,
borsten, billen en elegante neuzen zijn gewild .
Het verschil valt niemand op . Ook zij, die op jeugdfoto's
zien dat ze een teen, neus, of vinger misten, leggen de foto's
achteloos neer. Wat ik niet vertel : als de neus, vinger of borst
te weinig aandacht krijgt, valt het er van verdriet weer af .
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Gevangen in een lus

zo hangt het groene vlees aan het kruis
en branden vurige tongen
dubbel sprekend meermaals gecodeerd.

Hier ligt de hoofdstad van de wereld :
zavel kunstberg en warandes .
Platen heb ik grijs mezelf zo suf gedraaid.

Zijn verf glanst matter dan een hoornvlies
maar valt daarna bladderend af.
Venijnig gele bal die hard de netband raakt.

Machine : vijftien picturale meters hoog .
Knie en onderbeen waar je naar opkijkt .
Men spreekt ook wel van knutselmg :
in het nieuwe smeult iets ouds
het oude leukt zich hopeloos op .
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Wel tweemaal belt hij aan : de postman
van de waarheid .

Licht valt uit glas in het plafond.
Lichtval. Uit een . Halfrond.
Ellips
Een gele bal die netband noch de lijnen raakt.

Hel en hemel draaiend in een magistrale worsteling .
Draaiend in een worsteling : hel en hemel .
Uw bloedbaan registreert de terugkeer van uw kanker .

Zo staat een stad in brand : met vurige tongen
waar hij het vaderlijf uit wegdraagt .
Hyperbaton .
Knalgele bal die stuiterend uitgaat .

Bij schemerlicht uit een plafond in glas
in zaal na zaal

in steeds

verzwakkend

licht.
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Mijn platen heb ik grijs gedraaid .

Wat ziet een slangenhoofd dat afgehouwen wordt?
Wat weet een meisje dat de nachtpon in de hand
voor zo een geraamte staat?
Het stuiteren van de zwavelgele bal op fijngemalen baksteen .

De aangelengde verf bleek toxisch : puur vergif.
Gedronken, opgegeten, ingeademd .
Epanodos .
Van boeken wordt een bloederig rode film gemaakt .
Nooit wordt zo'n kettingzagenbroodmeshakbijlscène
grijs gedraaid.

Maar kom toch binnen.
Kom nou toch.
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Brief die met as bestrooid verfrommeld op de schoorsteen hangt
als tussen wijd gespreide benen .

Waanwijs bedreef hij alchemie met vermiljoenen
met koralen met zeer giftige verf .
Floepend uit machines : zo citroengeel, zo limoengeel.

Vier wezen krijsen panisch om het moederlijk .
De naakte schone ziet verliefd zichzelf alleen en ziet
de satan niet .
Een vrouw schiet haar belager in het gezicht .
Een vrouw schiet haar belager ijskoud in het gezicht .
Colt duizelig bungelend op de harde heup .

Zo valt uit ruiten in plafonds het donkere licht .
En hoe Amerikaans : in al zijn onschuld wist
Hanks vader in Marrakech toch te veel.
Daar gaat weer zo een kanariegele bal .
Waar zijn nu toch mijn platen heen?
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Nooit komt een brief op zijn bestemming aan .

Zij die naakt romans leest : leest romans naakt die zij .
Eén hand die klauwend uit een doodkist steekt .
Vulcanus : mollig in zijn decadente smidse.
De man in boernoes was een bruingeverfde Fransman .

Toxisch walmt de meniekleurige verf en tast
zijn overwerkte lichaam aan .
In hotpants reist Uhura naar een nieuwe melkweg .

Schuifelend van de ene zaal naar de andere zaal
en badend in maanachtig licht uit het plafond .
Hendiadys .
Litotes .
Net of zo'n gele toverbal het weet!
- Wat weet?
- Waar of de lijnen zijn .
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Rotterdam, 1963

is ook liedtekstschrijver en recensent.
Recentste bundel : Tot ook ik verwaai (2009)

DROOM
Je staat op de bodem waar tussen wrakken
wieren zwaaien. Je bent een van hen, loom
dein je mee op de stroming, heen en weer .
Geen zonnestraal weet je te raken. Geen vis
toont interesse . Dan wordt het avond, tijd
om te liggen, maar een storm in de grond
verstoort de nacht. Je woelt, draait, slaat
modder van je af . Vreemde mensen sjorren
aan je lijf. Je wordt wakker in een zeemansgraf .
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WIE VOLGT?
Ze komen dichterbij, sluiten de cirkel, tellen mijn leeftijd
omlaag, fluisteren, vragen naar de waarde van een ziel,
lachen besmuikt, schuiven een cent onder mijn witte tong .
Ik protesteer. Het is te vroeg, ik moet nog uren schrijven,
de liefde bedrijven. Even later sta ik in een kamer, vreemd
van licht, maar vaag bekend . Uit een muur komt een stem .
Zij zegt : U wordt als eerste geholpen .
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EEN OCHTEND HALF JANUARI
Nietsvermoedend open ik de keukendeur . De tuin is wit,
voor het eerst dit jaar. Geen winterbloem of vogelbek
breekt het glazuur. Dan zie ik het spoor, vanaf het hek,
tot waar ik sta, alleen een rechtervoet, maat 45 zeker .
Verbaasd kijk ik om me heen . Een voet die komt, niet gaat .
Wie zocht de deur, terwijl ik sliep? Kwam een voorvader,
bezorgd, mij wijzen op gevaar dat zich dreigt te herhalen?
Waar is de linker gebleven? Hinken doden tegenwoordig?
Winterwind kilt mijn gezicht . Ik sluit de deur, trek gordijnen
dicht en wacht, dag na dag, het kraken van de witte nacht .
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DE MAN
Zijn gezicht doet aan iemand denken, hoog voorhoofd,
smalle mond, teruglopende haargrens, maar de stem,
die hoge, geknepen stem heb ik nooit eerder gehoord .
De man zegt dat hij kan helpen, snel, en voor ik het weet
stapt hij in schoenen, kruipt door benen omhoog, buik,
liezen, pauzeert in m'n maag, stoot door naar het hart .
Ik wil hem achterna, maar gekrompen tot een cel
is hij een gezwel dat zich in botten nestelt en wacht
tot het juiste moment . Als ik hem terug zie, is het te laat.
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DE WACHTKAMER
Het kan zijn dat ik het mis heb, dat de gangen leeg zijn,
de uren stram en schor . Of dat tijd en plaats wel kloppen,
maar dat ik een ander ben, een huichelaar, een fantast
die spelend en lachend kleuren schetst in een wereld,
grijs en wit als een wachtkamer . Wie zal het zeggen?
Een nummertje is niet nodig . Ze komen me wel halen .
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DE WANDELING
Iedere passant die ik bij de ogen grijp, vraag ik
of hij mee wil gaan . Of zij . Niet ver, geen uren,

gewoon een stukje lopen, langs het water, de kade .
Ik zeg niet dat ik moe ben, dat ik dorst heb, dat
er geen keuze is . Voorzichtig raak ik zijn arm aan,
haar hand en beloof, het is nooit anders geweest .

Een vrouw schreeuwt, een man spuugt op de grond .
Alleen een hond met een oude vacht staat op
en loopt mee tot het eind van de vraag .
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RIJGEN
Op de leeftijd of plek van recht op seks met één
gearriveerd, van weten wat we willen in bed
wijnhandel of familiezaken maar niet
op kantoor rijgen we werkdagen aaneen als glazen kralen
glansarm kansrijk met weinig waarde
bekijken we bladen willen een geslagen lampenkap
van koper rijgen de werkdagen aaneen om de zo eigen stijl
te betalen reiken naar vakantieoorden hoe vreemder
hoe beter moeten nog een acupuncturist vinden die kan helpen
de moe gerekte nek de lamme vingers de lange, angstige
darmen te troosten met naalden en praatjes omdat
we zoveel dagen rijgen zonder tijd
over te houden over zes weken zullen we
samen eten `het staat in de agenda' zo stikken we
sporadisch een moment voor vrienden vast de kraal
waarin we wonen is groot en druk en stinkt en raakt
geregen aan andere steden tussendoor een pluisje groen
voor recreatie we rijgen zaden aan een lijn
waardoor ze de grond nooit zullen raken, raken wel
of niet bevrucht zodat het rijgen van vergeefsheid
tijd schijnbaar eeuwig door kan gaan
met schema's, zakagenda's in de oren gepropt
en jeugd valt in droge plukken van ons af
herkenning overvalt bij bosjes met groeiende regelmaat
wat ons soms gelukkig, soms cynisch maakt .
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KLEINE INGREEP
Men is tot actie overgegaan
de benen zijn in de stijgbeugels
gedaan het karretje met glanzend
roestvrijstaat, een pomp, de lepels .
Zo heeft men ingegrepen .
U bent nu schoongemaakt
de bodem is van de zelfvoorzienende
planeet geschraapt waar even,
heel toevallig twee,
kleine kosmonauten leefden .
Hun reis liep niet voorspoedig .
Wat u na enkele weken zag bewegen
in dat gruizig universum op het scherm,
kunt u maar beter
zo snel mogelijk vergeten .
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OPENLUCHTKAPEL, BLOEDROOD (IZAMAL, JANUARI 2010)
Negen dagen in een nieuw jaar leef ik
in een groot huis in de vlakte
in de buurt van een gele stad
op de veranda een openluchtkapel, bloedrood
roestrood zijn de muren, de vloer
en ik kijk door geslepen glas
om te zien of de wind al is gaan liggen
zie de oude poort
weet enkel dat ik ergens mijn schoenen verloor
en dat ik als in een droom, blootsvoets
naar huis zal keren .
Op het beschimmelde altaar
van geroofde Mayastenen,
staan twee kaarsen die ik aanstak
in hoop dat de onwezenlijke
bede die ik uitsprak, tegen de
achterkant van mijn tanden en het vlees
van mijn mond, zin
zou geven,
zou leiden tot een levende,
maar vooral een einde aan
de zucht in al mijn lichaamsdelen
naar iets dat mollig is en zoet ruikt, of
me te leiden naar een vrij en ledig verder leven
met de man die zo stil kan lezen,
zo blauw kan kijken
en twee keer naar de dood .
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ZWAKHEDEN
1

Vlezige lippen en een
lijf van donskussens had je
dat me zwak maakte
we taalden en drukten torso's
stalen kussen met monden
zo zacht dat er geen einde aan
aanraking leek te komen
er zat geen harde rand aan er
staken geen tanden achter
er heerste onschuld van het meest
ontwrichtende soort
beleefd borstelhoofd
complexe formuleerden
enge, afstandelijke kantoorganger
die ik wel eens tref

tussen negen en vijf - ik ontzeg je
de toegang toegang tot mijn gedachten wat deed je in mijn slaap?
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2

Weer werd er gedrukt geduwd
alsof ik geplet wilde worden
zo groot, een topvorm had jouw
bovenlijf, oud en geil
terwijl ik was gekomen om iets te leren
zegen we neer op een freudiaanse divan
buiten het blikveld van de buren
onder het prentenkabinet en toen
toch maar weer slepend naar het veel
toepasselijker matras op de grond
zwaar wilde ik voelen, zwaar en veel
en vol maar dat kwam niet goed
ik werd wakker.
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3
Soms denk ik wel eens op een onbewaakte
middag waar de regen op valt :
zou hij nog steeds zo vullen
om weer eens lijzig, half te hangen
uit een zolderraam in een clandestiene stad
zonder iets aan
en hij die in het duister van de kamer
zijn broek uitschopt
maar het blijft een onbesproken middag
ik schrijf of bel niet, verneem niet
of er parallelle gedachten bestaan
zo goed en kwaad blijf ik nu
zuiver op de graat .
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BIJEENKOMST VAN ZENUWEN
Zelfs zonder taal of aanraking
wilde je, dweepte je met die tranen
maakten haar tranen je begerig
als een fin de siècle diva
ingehouden, zedig leek ze
bleek later
een onbestendig vat vol
priemend dan weer
neerslachtig begrijpen, zoals jij
inhalig werd je ervan, wilde
met een stuk van deze vrouw
wat van jezelf terugkrijgen
je had plaats gehad
een brede apenborstkas en
veel ouderwetse kussen tot op haar
laatste haar
dat er dieren schuilden
met een huid van hunkering gemaakt
smekende handen, mond leeg
van honger naar vel over vlees
naar een bijeenkomst van zenuwen
had je niet willen weten
toen de dieren zich oprichtten
moest jij het in jou de keel doorsnijden
zij het hare temmen met jouw zwijgen .
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DE LANGVERWACHTE

Een samensmelting
en verwoede deling
heeft zich aangekondigd
via dierlijk reukvermogen
en humaan choriongonadotrofine
nu geloven dat er iets is
dat komt om te blijven
straks een kamer behoeft
veel aanraking en eten
om noodzakelijkheid te geven
zoals die er niet eerder was
met geluid dat zenuwen zal verrafelen, nachten
doorwaakt, beloond met grijpreflexen die jou
zoeken, liefst jou met ogen die van ver
voorbij de sterren komen en zacht zijn
zo zacht .
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2

Wat was je vreemd
bevreemd, een vreemde
die niets kon, begreep en nauwelijks zag
alleen machteloos kon graaien in
die oneindige en ook zo droge leegte
eisend, soms krijsend, dat je ergens
mik zou vangen
met verbluffend krachtig vingerwerk
haalde je me naar binnen
als ik je niet al vasthield
om in te ademen wie je was :
het beste dat ik ooit geroken had .

3
Net als ik de dood ontdek
ben jij gekomen
zo nieuw, onschatbaar dat
mijn gedachten zijn vergeven
van hoop en vrees en vele
ongerichte smeekbedes
dat je maar lang en sterk zult leven .
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WIJ EN ZIJ
Ze gingen het anders doen maar dat lukte niet
ze bleven hetzelfde doen, ook dat
lukte niet, ze waren verwekkers geen goden
raakten hun goden kwijt waar wij bij waren
lieten ons teveel tijd en rijkdom
wij bestudeerden hun ongelijk
legden hun falen onder de microscoop
namen een abonnement op neurose, psychologen
vertaalden de oorlog in kleine verwijten
wisten niet wat honger, lijden was
gingen zelf nog eens bangig vreemd en
scheiden, werden klanten van zorg
bleven zitten met lege armen
liever vruchteloos dan herhalen
met herinneringen aan wereldreizen voor de bel
die je vrijheid of leeftijd zou kunnen noemen
terwijl de markt alles zag en bepaalde
zagen wij uiteindelijk ook het kleine
waren opeens te oud om nog iets te zijn
want gek, veelbelovend of bijzonder dat
ben je maar tijdelijk
en vooral jong zoals zij destijds ;
wij hadden overal meer van, behalve
de illusie dat het anders kon.
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BEESTJES VAN GLAS
Alles zo dun en transparant
als de beestjes van glas
die een glasblazer ooit maakte,
eigenlijk nog brozer,
als een bel uit het potje met sop :
een vingertop en weg .
Wat moet een dichter die er
geen vinger op kan leggen?
Die elke dag ontwaakt
om te luisteren
of niemand is gebroken,
pas ademhaalt als blijkt dat alles
de nacht heeft doorstaan, nog ademhaalt,
of het beestje dat ze baarde
is blijven leven.
Verstard raakt ze,
van gedachten aan verkeer
op de weg, de feestjes die gaan komen,
de bewegingen die het beestje
nog zal leren maken
als hij blijft, als hij
elke ochtend weer blijkt te ademen .
Alle nachten die ze nog zal waken.
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OVER HET NATTE EN HET DROGE
De knie, het gebit, de lever, alles
begeeft het langzaam maar zeker
uitgebogen, uitgekauwd, uitgedronken
maar nog altijd levend, de huisarts
hun intiemste vriend, lapt wat op
houdt wat bezig maar heeft het
heimelijk al opgegeven
stram en bros als oude takken
kunnen ze maar in een stand staan
met een hart dat hun ooit dood zal
slaan, praten ze
over het natte en het droge
over de al, of bijna doden over
de tijd waarin het leven afwisselend
het lichaam nog afwezig was omdat het werkte
vanzelfsprekend .
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SCHOON
Ik heb zojuist de laatste resten wit
van het raamkozijn gekrast
past dit leven mij zo fijn en stijlvol dat
ik het zicht naar buiten liever zwart
wilde omlijsten?
We wonen in een aquarium
op een hoek van de weg
er moet gekookt, spullen gehaald
hoe dit betaald wordt geen geheim
maar wel een zorg voor later
liefst woonde ik onder een deken met Babel
hoefde ik niet te eten en taalde ik
niet naar een ander lichaam
maar er zit aarde in mijn hoofd
dus schrob ik, schraap ik bij elkaar en schoon
en schik me en blijf dwalen .
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Eriek Verpale
Zetzate, 1952

is ook prozaïst en toneelauteur.

Recentste bundel : Nachten van Beiroet ( 1 994)

DE GROTE HONGER
Op een avond zag ik mijn vader zitten vissen.
Het was al bijna donker, een carbide
verlichtte zwak zijn gezicht en ofschoon verboden
door zijn dokter zat hij toch te roken :
moeder zag het niet, dus wist het ook niet .
Maar de paling die liep ook niet zei hij,
en zelf had hij trek in frieten .
Ik haalde mijn Oude Geit van stal
en reed voor hem in het dorp bij Marcel
om een zak dampende patat die hij rustig
met zijn oog op de dobber, tot de bodem opat .
`Dit is mijn vader,' dacht ik,
en dat ik hield van deze man
die er nog altijd prat op ging
dat hij tijdens de oorlog
geen dag honger had geleden :
iedereen kon toch jagen, toch vissen, stropen?
Desnoods moest men maar doen zoals hij
en jonge mussen opvreten .
Maar net toen ik hem daarover iets wilde
vragen gebaarde hij streng en lei
een vettige vinger op de vlezige lippen :
dat de paling nu toch nog
was beginnen te lopen .
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GEEN HONGER MEER

Ik liep over straat en zag aan de overkant
mijn vader lopen. Ik bleef staan, zwaaide naar hem, riep,
maar hij keek niet om : in gezelschap van vrienden
zoals hij verkeerde hoorde hij me niet .
Ik zag hoe anderen deuren voor hem openhielden,
hem behandelden als iemand met groot ontzag
en dat ze allemaal jonger waren, jonger dan ikzelf :
zijn zoon van vijftig, een zak die soms onder de kachel lag .
Het deed me wel plezier dat hij nog steeds de man was
die hij was : oud, maar nog steeds luidruchtig en met een stem
als een bijl die kinderkoppen kon doen splijten en broeken,
broeken droeg waarvan ik zeker wist dat alleen mijn moeder
ze tot aan zijn dood zou mogen strijken.
Mijn vader, die tijdens de oorlog
zelfs nog mussen had gegeten,
keek vertrooid dan toch nog op
en zag me verlegen staan :
hij schudde meewarig het hoofd
zodat ik ook dat wist : die man, die
heeft allang geen honger meer .
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SLECHTE GEDACHTEN

Ge slaat ze dan maar dood,
zei mijn vader tegen de man
die aldoor kloeg over zijn slechte gedachten .
Terwijl mijn moeder naar die
zwei kleine Italiener luisterde
zaten die twee 's avonds soms urenlang
aan de keukentafel rinkelend te drinken,
mijn vader zoals gewoonlijk gemakkelijk onderuitgezakt
Max gespannen, hoofd in handen, duiven aan het vinken .
Zelf dacht ik : mijn vader
heeft het over blote vrouwen
zoals mijn moeder, die 's nachts
Max voortdurend aan zijn kop
komen zagen waardoor hij daarna
niet meer kan
slapen.
Sla ze dood! zei mijn vader opnieuw,
zet ze buiten, doe de deur open
en geef ze een schop onder hun kloten
die slechte gedachten . Ik niéén het
Max : jaag ze weg!
De laatste vogels waren al gestopt
met fluiten, Max donderde van zijn stoel
maar mijn vader vulde toch nog stoer
de lege glazen .
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Thans, zovele jaren later en al dood,
vraag ik mij af : die slechte gedachten,
houden zij daarginds nog altijd op jagen
of hebben ze zich ook dáár
voorgoed bij neergelegd?
Mijn moeder alleszins niet want het dient gezegd :
ze vindt het niet fair dat mijn vader
haar zomaar achterliet en zij haar nachten
soms met eenvoudige, soms met koude
maar vooral zwarte gedachten volgiet.
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CHOEPPE
Eens op een zomeravond had mijn vader
uit de brouwerij oude filterdoeken meegebracht .
Onder ieder van de hoeken sloeg hij krachtig
dode takken in de grond . 'Kijk,' zei hij,
'een tent, dongen, om in te slapen .'
De nacht was warm maar aangetrokken
door de zuivere geur van malt zoemden
wel een miljard muggen mijn legerplaats
binnen : armen, benen, rug en kin ik werd zo fel gestoken dat het meisje
van naast de deur in haar gescheurde
jurk, mij, haar ineengedoken generaal,
met een vod uit een bokaal azijn
zorgvuldig moest komen tinten.

Maar het glas brak, niemand riep
'mail toy' en heel lang, daarom,
zijn we dan ook niet getrouwd gebleven.
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FRIETEN
Nu ik al voor de tweede keer gescheiden ben
zegt mijn moeder dat ik vanaf nu maar eens mijn verstand
moet gaan gebruiken, dus geen brieven meer mag schrijven,
zélf de was sorteren en ten langen leste zal ik ook frieten
leren bakken, maar pas op - en ze heft
haar wijsvinger de hoogte in - het vet
niet te héét laten worden, een béétje bruin
mogen frieten wel zijn, maar niet te erg,
en papieren servetten zal ik gebruiken
als ik ze uit de kom wil nemen : Indonesische,
want Indonesische servetten, dat zijn de beste .
`Ja ma,' beaam ik haar goudgele raad, maar zelf
denk ik al aan Soraya : geboren in Surabaya,
jeugd doorgebracht op Tien Gemeten en vanavond
reeds in mijn kot om Chinees te koken, met rijst, niet
met frieten want - spetter de spetter dat sláápt achteraf gezien niet zo lekerrr .
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IL NEIGE SUR LIÈGE *
I1 neige, il neige sur Liège
en mijn Peetsjen, mijn Peetsjen lacht
zich een kriek . Want ziek,
ziek is mijn Peetsjen .
Zat zullen ze wel bedoelen,
of zot : hij eet zijn eigen Artispunten op
en kijkt niet om naar mijn Meetsjen
die bidt en bidt, och here God
en in een kameken zit .
I1 neige, il neige sur Liège
en verdriet tot onder zijn knie :
kijk, zijn broek staat weer eens open,
en Awel, zegt mijn Peetsjen, il neige
sur Liège tot op mijn kloten, maar als ne werkmens
op nen hoogdag nu al niet meer
in zijn eigen voordeur mag staan?
Jaja, Albeir, zegt mijn Meetsjen :
't is al goed Albeir, en nog niet stinken .
I1 neige sur Liège, il neige toujours
sur Liège, en ziet! ziet toch
hoe mijn Peetsjen lacht en geniet :
dol op ambras in zijn pamper senior,
0 Gloria in excelsis Dior!
Kijk, kijk, het sneeuwt zacht .
Ziek is mijn Peetsjen,
doof is mijn Meetsjen
en vatte? Watte?
Watte valt over de nacht
* naar het gelijknamige chanson van Jacques Brel
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DE GOEDE WERKMAN
Vroeger, toen ik nog op de fabriek werkte die
sommigen onbeschaamd onze fabriek noemden
kwam ik graag te laat . Ik kwam graag te laat
omdat zulks op de pezen van de zenuwen
van de mensen werkte en dan werden ze kwáád!
Maar ik was dol op kwade mensen, vooral wanneer ze gingen
schreeuwen of dingen zomaar kapotmaakten, zaken
die ze diezelfde ochtend nog half in slaap
naarstig in elkaar hadden gezet : dat
vond ik prachtig .
Want als ze 's avonds, in plaats van vroeger
naar huis te mogen gaan, in diepe tijdnood raakten,
mocht ik mijn arbeid al staken om later in mijn bed
doodleuk hun verwaarloosde dochters te vermaken .
En dan vroegen ze soms nog : eriek!
waarom ben jij nooit es vroeger wakker
om op tijd op ons fabriek te geraken?
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(OVER) DE NUTTELOOSHEID VAN HET WINNEN
The winner takes it all, aldus Abba, maar die keer
toen ik bij een tombola in een toch wel zeer naar carbolins
ruikende parochiezaal een gifgroene slazwierder
gewonnen had, olala, toen gooide mijn moeder
de gebruikelijke oude keukenhanddoek niet weg
maar verknipte hem tot zakdoeken, voor mij,
de altijd verkouden snotneus die zelfs boven
zijn pannekoeken triestig het water liet lopen .
Daarna won ik een boek, zoiets heette toen nog een prijsboek :
Het leven van Abraham Lincoln, waardoor ik na het lezen
van dat boek een tijdlang niets anders wilde worden dan
Eriek Verpale, president van Amerika én Israël,
hetgeen alleszins beter klonk dan Eriek Verpale,
kakt in de bale! jawel . Maar ik werd dus geen president,
zelfs niet van Gent, maar wél won ik de prijs harer poëzie
en in de feestzaal, tot verdriet mijner collega's en hun eega's :
echt vermoord werd ik niet .
Het mocht toen wel ophouden, vond ik, met al dat gewin
vol kattegespin, maar ziet, op het jaarlijkse bal van mijn communistische
doktoren viel ik alweer in de prijzen en won ik voor mijn haar
een gratis brushing zodat de mensen naar mij wel bléven
wijzen, want ik had al zoveel minderjarige vriendinnetjes
voor wie ik zelfs vaak levend model stond, om op te oefenen
vooralswanneer zij ook dode mensen káál moesten leren scheren .
Godlof, een eind aan al dat gewin kwam er echter slechts dan
nadat ik, straatarm, zeer zwaar op de Lotto begon te spelen
en over de grens zelfs illegale casino's bezocht waarna
ik, platzak, nog om een sigaret
moest bedelen.
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ROODKAPJE
Tijdens het laatste jaar op de fabriek
kwam ik 's avonds in het sleutelhok
eens een meisje tegen, een meisje
dat was gebeten door een hond.
Geschrokken staarde ik naar het blauwe litteken
dat liep van linkeroog tot rechts
van de bloedrode mond .
Zelf, tenminste in dié tijd,
liet ik mij, omdat hun voorraad matrozen
was uitgeput, al kussen door meisjes
en poetsvrouwen, weggekropen achter kopieermachines,
knoopten mijn broeken open, of
mimespeelsters, ja! Mimespeelsters
gebruikten zonder woorden mijn lippen
om aan hun act de nodige kleur te geven,
maar dit engelengezicht?
'S

Nachts, in het donker, en in diepe

gedachten boog ik mij over haar
die te geschonden leek om waar te zijn,
te mooi om in één beet
op te vreten, en
ik huilde, huilde als een wolf
vastgedraaid in een natte donsdeken .
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2003 & GELUKKIG IN LEBBEKE, ROZENSTRAAT 25
Dit vermoeiende jaar
met zijn lawaai, zijn herrie
zijn hele gedoe over grasmaaiers of
die met of zonder snoer hun eigen niet
de das konden omdoen, liefst wel .
Dit domme jaar waarin ik weeral niets
heb kunnen schrijven, machteloos moest toezien
hoe van hier tot Denderbelle ongelooflijke tuinhuizen
werden gebouwd, vijvers gegraven, oude bomen geveld
en haast geen meisjes zwanger geraakten
want hun buiken gevuld met niets anders dan
waardeloos geld . 0,
dit nutteloze jaar waarin ik alweer niet ben gescheiden,
tegen zoveel vooroordelen op moest razen, geen
nieuwe liefde op mijn deur stond te beuken
maar mensen, altijd veel mensen met verstand
die zeiden dat ik niet mocht verhuizen, dat ik dood
moest gaan en op hun kerkhof moest
worden begraven, als aandenken
aan een jaar bedoelden zij wellicht,
een vermoeiend jaar, een dom jaar,
een nutteloos gewicht op de balans
van hun eigen gewetensnood.
En ik bén gebleven .
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Arno Van Vlierberghe
Ukkel, 1990

heeft nog geen bundel gepubliceerd .

GENESE
Ik ben een logisch monster
dat geen verbanden ziet tussen
dit en dat ;
waarom dit nog moet?
Ongeveer zoals in een nek te krullen
badend in warme zachtheid
en met één oog door het raam denk
(kijk, ik breng een gave steen
terug naar de blauwe muur
waarop in de verte een schip hangt,
zoals dat jongens betaamt)
zoals alles altijd achter ramen
niet gebeurt, denkend : dit is
hoe het is, leg je nu maar neer en geniet .
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WE WAREN ALLEMAAL EVEN LELIJK
We waren allemaal even lelijk
toen we nog naar verjaardagsfeestjes gingen,
de Opel Kadeti net gestolen dus te voet
hand in hand, kleine klamme in grote klamme hand,
door de slapende stad .
Siliconen hielden toen de dieven buiten,
de kinderen binnen en
o wee als Arno aan de ramen van
dit alles prutst, dan wordt er gestorven
op vreselijke plekken
Toen leerde we plastic kaas te smaken,
roze puree te witten . Het kauwen werd
ons opgelegd.

267

We waren allemaal even lelijk
sommigen zijn het nooit ontgroeid,
het gekakel en gehijg, lekker bokken en snokken,
lopen nu nog steeds
handen in de broek te frunniken, elkaar
het groen van hun gazon niet te gunnen .
terwijl koptelefoons in verdonkerde kamers
het gegiechel van tienermeisjes uitzenden .
Op alles staat een houdbaarheidsdatum. Ook
op dit
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We waren allemaal even lelijk
maar vooral de jongens dan,
elkaar in de nek pakken, veroveraartje
spelen en de zwaarden kruisen
if you know what Fm playing;

wie de kleinste had was een j anet, een mongool
want wat wisten wij
op 't eind van de dag van wie wat dan ook?
Daar zit je dan, ouders geloven niet
in een babysit . Liever verkopen ze nog,
de straat, en de auto, en de mening van
de buren, tot dat achterblijft wat er niet was .
Om mee te beginnen .
Met kleine stukjes karton omringd,
triestige, ongekleurde kastelen bouwen .
Niet wenen, zeggen ze dan . En toch lek je .
Lek je kleine gezouten vrienden .
Nee, soms moet je op je tranen bijten en je
haar kortwieken, je kwam toch ooit het Noorden, hebt
geslapen naast bakkersovens, hebt soldaten
en hun laarzen horen spoken . Ooit geloofde je
in een platte wereld, een besneeuwde wereld
Echte mannen
kunnen solderen, scheren hagen
maken van vrouwen hun dochters,
van huizen hun moeders die hen
nooit leerden koken met pasta .
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We waren allemaal even lelijk
jij op je lelijkst toen je
je moeder trut noemde, because
the First Cut is the deepest bitch
We bokken toch in alle tijden en
talen, nog voor de slecht ontvangen
Franse softcore waarvan toen ternauwernood
een gebroken toekomst was af te lezen .
Maar geen snelle seks, onveilige
ochtenden. Nog niet . We dachten aan onhandig met
lipstick verzegelde brieven van weldra uitgehuwelijkte
Armenische meisjes .
Sommige zaken vormen je meer dan
mamalief had gewild . Over wc-hokjes gluren is daar
een van . Je achter plastic speelgoedhuisjes
laten betasten door bazige kindervrouwen
een tweede . Maar zeer diep ging men niet,
daar was men bang van .
En nu nog groeten de mannen elkaar stijf met
niet onverschillig welke hand.
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We waren allemaal even lelijk
en ter-ro-ris-me werd ons nog niet in de mond
gelegd door CSI : Miami .
En, en, en als de Taliban samenspant met
de Egyptenaren,
dan, dan, dan zijn we ongelooflijk dood, want
zij hebben mummies
en wij enkel de politieman
van de eerste geheime tepel die ik van op de trap stal .
Je hoort ze nu nog, de vliegtuigen,
niet die vliegtuigen, maar het achtergrondkoor
voor je ontluikende prangende perversie
voor al wie je niet wilt,
voor alles wat wordt bedekt, zoals de reden
waarom je achternaam de moeder doet
huiveren en je niet meer weet met welke
hersenhelft je het concept liefde moet benaderen .
Een terrorist, dat ben je wanneer je vrouwen dwingt
kinderen te overtuigen van hun angsten. Oude vrouwen
verpakken handenvol kinderen met bolletjespapier, rollen
ze massaal hun met Ikea-meubels verzadigde kamers in.
Denk . Maar. Niet. Aan . Morgen . Kans op lokale buien.
Maar, maar, als we ze lang genoeg negeren,
dan lossen ze vanzelf op .
Dan moet ik niet gaan vechten .
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We waren allemaal even lelijk
maar je denken was helder, zo helder als de Finse meren
in de ogen van je moeder, klopte twee maal zo hard
als de open hand van vader voor wie je net
een lamp had gebroken .
je kreeg handen, gebruikte ze op
bijzonder creatieve wijzen, behaarde,
verscherpte in het aangezicht, meer bepaald
je vadersneus, je moedersogen en wat je nog
meer van hen hebt gestolen .
De ribfluwelen generatie blies gezamenlijk
een laatste door marketing gedreven zondagsgeld
richting Taiwan .
Wij werden de brandplekken op hun knieën,
verspreiden we onze ikjes, maar houden ons niet
bezig met het vermenigvuldigen .
Toch, ergens onderweg, tussen de benen als
bevroren watervallen, de borsten als ontplofklare
handgranaten en je pijnlijk aanwezige lengte,
werden we erop attent gemaakt dat
mannetjes en vrouwtjes huizen kopen in
Kalken, je samen, altijd maar dat samen,
rekeningen opent, maar je best nog noteert
wie voor wat betaalt.
En je moet je wijfje nog gaan vinden .
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MET DANK AAN PAUL VAN OSTAIJEN
Lang hedt het konijn de lath gezotht. Zo zielsgraag had het konijn
gekend de luide lath. Waarom het de lach zo graag had gekend, weet
ik niet. lo iets kan men niet weten. Het konijn heeft de lath niet
gevonden. Maar het was de lach zeer nabij. Dat het het geheim van de
lach zo nabij was, wee! het konijn niet. Vlak v66r de lach hield de
kennis van het konijn halt. Daar vond het in plaats van de lach die hel
zocht, de verwondering die het niet zocht. Oil nu is iets wat buiten
het begrijpen van het konijn valt: hoe je in plaats van het gezochte
iets anders vindl. Daarom verwondert het konijn zich zeer om de
verwondering. En daar het met deze verwondering geen blijf weet,
toont het konijn zich voortdurend verwonderd, gans onbeholpen. Het
weet zelf niet hoe verwonderd het is. Uit zijn verwondering groeide
zijn nieuwsgierigheid. Doch van huize uil droeg het de vrees mee. Nu
weet het konijn niet goed welke zelf·raad le volgen: Of de ras·vrees 6f
de nieuwsgierigheid die, in de wereld van het konijn, alreeds een
beschavingsverschijnsel is. Alleen waar Ijtht gloeit in dt' nachl, wordt
de beschaving te sterk en werpl het konijn zidl roekeloos in zijn
ondergang. Het duurt nog wel een tijd alvoor ht'! konijn zal geleerd
hebben in di! geval Le luisteren naar de slem van het ras, van de vrees.
Dan komt hel konijn lot hel nuanteren zijner nieuwsgierigheid.
Oil echter geschiedt nog zo spoedig niet. De slropers met de lichtbak
mogen gerust zijn. Het konijn leert slecht.
uit: Paul vall Ostaiien: "Diergaarde voor kinderen vall IHI."
Eerste reeks. If! "Vlcwmsclle Arbehl': juni·jttli 1926.

