
Bernlef gedichten 
 
 
ERIK SATIE 
 
Als een slee door sneeuw 
als een pingelende pink 
als een storm in een vergeten glas 
ranja 
3 x 'als' en nog niet gezegd 
wie Satie is 
die te jong was 
voor deze wereld van oud brood. 
 
Ik zet zijn Sports et Divertissements op 
20 bewijzen van lichtvoetigheid 
en schrijf: 
als een oude dame in een speeltuin 
als vogeltenen in verse aarde 
als doe als da 
schreeuwt mijn dochter 
en ja 
c'est ça 
c' est Satie. 
 
 
IN MEMORIAM WILLIAM CARLOS WILLIAMS 
 
in de tram gedichten 
van William Carlos Williams 
zitten lezen zoals je 
 
de krant leest, bijna stuitend 
in hun feitelijkheid 
een kaart van een collega 
 
ontvangen Flossie (zijn 
vrouw) in bad schapen 
over een brug wuivend een 
 
man in een tuin William 
Carlos Williams schrijft wat 
hij ziet als een recept 
 
'de wereld vertoont geen symptomen 
waarom dan zouden 
wij willen genezen wat in 
 
ons huist 
er zijn geen problemen 



een constructiefout in het glas 
 
geeft nog geen recht over god 
te spreken' - getekend dokter 
William Carlos Williams 
 
in zijn achtertuin bezig een 
heg bij te knippen in zijn voortuin 
een grashalm te zien in het 
 
licht van 2.15 u. n.m. 
dat niet discrimineert in 
het licht van zijn naderende 
dood.  
 
CHARLES IVES 
 
Violen op de daken 
trombones op de toren 
atta boy! 
 
om te trainen 
forte 
de spieren van het oor 
om de hoek al klinkt het anders 
waar in 'Poli' George Felsberg speelt 
con fistiswatto 
hier is voor Rollo geen plaats 
cut it out! 
de klarinettist altijd een maat 
te laat 
cut it out! 
de gemeente langzaam 
zingend 
zakt 
cut it out! 
voor Rollo 
die zo van Schubert houdt- 
OUT! 
Als ik hard loop moet ik hijgen 
speel het zo 
als baseballspelers op een veld  
een partituur vol rust- dan 
plotseling 
de honkslag (rol hem op Rollo 
de partituur) en speel 
een protest voor piano! 
Het wordt herfst en je vleugel nat 
houd je de pedalen steeds langer vast 
de vogels- eens vals- zingen allemaal door mekaar 



als de gemeente 
op hun eigen houtje 
en als het straks winter wordt 
en alles wit 
pak je de bijl en hakt hem tot brandhout 
je vleugel 
want 
zo is de natuur Rollo: 
als je het koud hebt 
moet je stoken! 
 
 
DOOI 
De schaatsers kris en krassend op het ijs 
de trippelsprintjes van een spreeuw 
wat anders wegijlt blijft nu liggen 
stil veldje vol tekens in de sneeuw 
 
Een blauwdruk van immens gescharrel 
half afgemaakt in weggevlogen taal 
zo vormden vlokken dalend onder nul 
de grond voor een verhaal dat op het punt 
van pointe in dooi uiteenvalt en weer kaal 
 
ANONIEME FIETSER 
 
Het smalle bandenspoor 
doodgelopen in de rand 
komt aan de andere kant 
van de plas tevoorschijn 
 
Het strand is twee voet lang 
ik staar naar het verdwijnpunt 
van de anonieme fietser 
takken van eeuwenoude bomen 
staan mij in het gezicht te lezen 
is stilstaan beter dan bewegen? 
 
Ik trap erin met opgetrokken knieën 
ik wil een fietser worden 
voor altijd fietsend in een plas 
 
* 
Waar alles wit en licht was 
mislukte geen enkele foto 
 
Eigenlijk steeds dezelfde 
twee mannen op zoek naar een landschap 
 
Hier wroet Fraenkel met zijn schoen 



aandachtig in de sneeuw 
 
Andrée met kepie en stok iets achter hem 
blikt nog als leider in de lens 
 
Wist hij het al (Nils Strindberg niet 
hij hield het toestel stil) hoe oeverloos 
 
Hun dwaaltocht was die hier 
in kaart gebracht lijkt op een web 
 
De wereld steeds meer een blinde vlek 
 
* 
Vele laatsten. Hij was de fotograaf 
Nils Strindberg, 25 jaar, maar 
 
Op deze foto staat hij zelf 
op snor na onherkenbaar 
 
Twee touwen binden hem aan de slee 
ook deze staat in het Andrée-museum 
 
Voorzichtig prikt hij in de sneeuw 
op zoek naar spleten in het ijs 
 
De laatste maal dat licht hem trof 
rechtop - hij zou de eerste worden 
 
Wegsneeuwend in zijn eigen camera 
 
MEER IN DINGEN DAN IN MENSEN 
 
Omdat de dood in mensen huist 
de buitenkant van dingen is 
kan ik alleen in dingen leven zien 
 
Hun stug en tegendraads bestaan 
hun onverminderd staren in het zicht 
van de mij toegemeten jaren 
 
Daarom zie ik meer in dingen dan in mensen 
die ene mens die in mij groeit 
in richting en in zwijgen naar hen toe. 
 
SEDIMENT 
 
Sneeuwbuien van skeletjes 
trekken over de bodem van de zee 
sediment dat eeuwig in beweging blijft 



 
Een val van een dak 
een gooi naar het hoogste 
in dezelfde warreling opgenomen 
 
Thermiek en golfstroom staan mij 
mild een marge toe, een levenslijn, 
en laten die dan los. 
 
WOLF 
 
1 
 
Het hele land een raderwerk 
van voorzieningen, voorschriften 
 
Maar nu ondergesneeuwd 
 
Een grasgroene brievenbus aan een paal 
Het dagblad in zijn wikkel 
De wielsporen van de postbode 
 
Het sneeuwt op de voorpagina 
 
Laatste wolf trekt in noordelijke richting 
waar de telefoondraden zwijgen 
en een volautomatische centrale voortbewogen 
door een kunstmatig aangelegde waterval 
zijn stroom naar alle onbewoonde huizen stuurt 
 
Laatste wolf in noordelijke richting 
waar buslijnen afbreken als dorre takken 
en het sneeuwt in een lege melkbus 
in het saffraangele paardengebit 
 
Laatste wolf, hoor hem hijgen 
terwijl je de krant krakend openslaat 
en het raderwerk inkijkt 
 
Een recept voor spaghetti all' oglio 
Een safari naar Dakar 
 
Hoor! 
 
Het klinkt als tandwielen onder een deken 
een dof malen als van ondergrondse motoren 
 
Een wolf gevolgd door een helikopter 
 
Alsof hij weet waar hij heen gaat 



meldt de reporter hoog boven 
de boomgrens en verliest 
hem dan uit het oog 
 
2 
 
Nu niets meer over hem wordt vernomen 
zie ik hem komen: wolf aanhollend 
tussen kale rotsen 
 
Het laatste huis, dan is hij alleen 
met de sneeuw en de stenen en 
staat plotseling stokstijf stil 
 
Even trillend alsof een herinnering 
door hem heen trekt aan 
lage schimmelende stallen 
 
Hij schudt zijn vacht, als teken 
vallen de woorden in de sneeuw 
 
Nu is hij onzichtbaar 
 
Alleen vervolgen sporen hun weg. 
 
WINTERWEGEN 
 
Niet alleen vossensporen, de achterwaarts 
wijzende patrijzenprenten in de sneeuw, 
maar ook de winterwegen, 
smalle looppaden tussen schuur en erf 
op geen kaart te vinden 
 
Ieder huis rust als een spin 
in 't midden van zijn eigen wegennet 
 
Een tijdelijke taal 
zoals het blaffen van een hond 
stemmen achter een bosrand 
 
Taal die niet begrepen hoeft te worden 
zoals een kinderkrabbel: teken van 
iets dat achter de rug is 
 
Wanneer de winterwegen smelten 
blijft het vermoeden van een landkaart 
onder onze voeten 
 
De eerste zwaluwen hoog in de 
lege lucht, zij kunnen hem lezen wellicht 



zij volgen andere wegen. 
 
HETZELFDE ANDERS 
 
In het vruchtvlees van het vergeten 
rust de pit van de herinnering 
een harde kern die eenmaal zelf 
op het dode punt in aarde teruggevallen 
ongeweten al het vergetene naar 
boven roept totdat opnieuw 
wortel geschoten, tak vertakt 
het blad zich aarzelend openvouwt 
waarop hetzelfde anders staat geschreven. 
 
INZICHT 
 
En plotseling kijk je jezelf in de rug 
terwijl de weg onder je voeten begint te koken 
maar het zijn niet langer je ogen 
het is je lichaam dat ziet 
 
Het luik naar de innerlijke wemeling klapt open 
zoals je vroeger onder een steen en net als toen 
terugdeinst voor die razende paniek 
rond het bestaan van een naam. 
 
IN HET DEENS 
 
Uit de kelder van het huis 
waarin een oude man dag in dag uit 
achter zijn schrijfmachine zat 
(ik kon het zien door de beslagen ruit) 
 
komen pakken bijeengebonden tuingereedschap 
klein van formaat maar net geen speelgoed; 
scheppen, schoffels, harken, hakken 
de bladen en tanden verroest, de stelen glanzend en geel 
 
Splinternieuw maar toch onbruikbaar 
'vooroorlogs spul' legt de opkoper uit 
'moet zien dat ik 't kwijtraak 
aan een volkstuinvereniging misschien'. 
 
Het huis is leeg, de man kwam opeens niet meer 
beneden. Wat deed hij daar, vraag ik zijn vrouw 
die op straat bij hun laatste meubels waakt 
'hij vertaalde, in het Deens; ja, zomaar'. 
 
En zomaar denk ik hier aan die soldaat 
onder zijn bepakking gecrepeerd met 



in zijn ransel De geschiedenis van de kunst 
dik, zwaar en rijk geïllustreerd 
 
(en wellicht nog eens door hem 
daarboven te vertalen in het Deens). 
 
PRACHTIG 
 
Beroemd maar dood vroeg hij: en 
wat bleef er van mij over? 
 
Ik wees op een losse regel 
een uit zijn verband gerukt citaat 
meestal toegeschreven aan een ander. 
 
Voetafdruk op een verlaten strand 
Vol lege, uitgewoonde schelpen. 
 
Prachtig is de onsterfelijkheid 
maar wat doen wij in de tussentijd? 
 
AAMBEELD 
 
I 
Zijn blik wilde weg uit zijn gezicht 
om maar te kunnen blijven bestaan 
 
Trillend als een stemvork waaruit alle klank 
nu wegliep in de rivier. 
 
Hij was nog hier, zwaar en ziek, maar zijn blik 
verhief zich, begon te vliegen 
en wiekte toen dwars door mij heen. 
 
Pas in het allerlaatste ogenblik 
krijg je de onzichtbare grens te zien 
 
De roerloze bliksemsnelle passage 
de hartstilstand van de herinnering. 
 
II 
Voor mij de besneeuwde akker, achter mij 
in dat zelf getimmerde bed zijn verwilderde blik 
 
Ik richt mij op de net bevroren rivier, verpand mij 
aan het stromende water daaronder 
 
Langzaam zakken de huizen in de grond 
trekt het landschap zich in een wieldop terug. 
 



Hij kon op het laatst geen kopje meer tillen. 
 
Steeds zwaarder de hamer 
maar het aambeeld vliegt!  
 
HORLOGE 
 
Ik zat op de huisbank van een Zuid-Afrikaan 
toen jou alles afgenomen werd 
verder was ik nooit van je vandaan 
 
Terwijl mijn gastheer krakend koersen controleerde 
en zijn dikke dochter zocht naar gave popmuziek 
wat zag jij toen, in je laatste val? 
 
Dit gedicht even duidelijk als de dood 
een open boek, een afgesloten hoofdstuk 
woorden weggevloeid in aarde, als water 
 
Voor jou werd het nooit meer later 
op je horloge dat ik nu verder draag 
de tijd door die voor jou noch mij bestaat. 
 
ACH 
 
Ze kan er nog niet over spreken 
hoe hij verdween, zo helemaal 
zonder levend lichaam was, opeens; 
de vaste plaats aan tafel, zijn stoel 
hoe heel de kamer volliep met 
afwezigheid, ze kan er nog niet 
 
Tranen achter in haar stem als zij vertelt 
hoe zij het redt en reddert met rekeningen 
die zij een voor een vereffent, 
de bedragen waaraan hij zich bij zijn leven vasthield 
als een stuurman aan het roer terwijl de zee 
ach nee, ze kan er nog niet over spreken. 
 
DAT RIJMT 
 
Nu ontmantelt de winter zijn doden 
vissen komen naar boven, vlak onder het ijs 
liggen hun witte buiken gebogen 
 
Schuchter worden zij aangeboden 
als een afscheidsgeschenk 
van de wijkende vorst 
 
Waarom zij niet mee kunnen smelten 



zodat hun verstarring doorbroken en 
zij weer zwemmen konden, keihard wegzwemmen 
vraagt het kind aan mijn hand: kunnen ze dat? 
 
Veel kan in de lente (vraag het de bomen) 
maar nee zeg ik: dood is dood, 
brood is brood echoot het kind, rood 
is rood; dat rijmt. En ik knik. 
 
AVONDMEER 
 
Het volgt de thermiek van het moment 
en gaat dan liggen als een hond die 
iets ruikt achter een gesloten deur 
 
Geur die geen gebeurtenis wil worden 
contourloos blijft als de mist die 
aan komt glijden over het avondmeer. 
 
GHOST NOTE 
 
Wat het fruitvliegje ziet? 
Vrijwel niets of alles 
wat voor een fruitvliegje van belang is, 
zo miniem dat het voor ons onzichtbaar is 
 
Het koerst door de kamer 
zoals wij door de ruimte 
van hot naar her, schijnbaar zonder doel 
 
Wij horen niets 
toch maakt ook het fruitvliegje geluid 
 
Oneindig versterkt zou het klinken 
als een noot door voorgaande opgeroepen 
maar slechts in gedachte gehoord. 
 
BIJ HET LEZEN VAN EEN DICHTBUNDEL 
 
Waarom zoveel betaald 
voor een zo dunne bundel? 
 
Om de afwezigheid van woorden 
om de aanwezigheid van een vermoeden 
 
Je kijkt naar buiten en 
net als hier is daar niets 
dat het zwijgen wil verbreken. 
 
DOLCE FAR NIENTE 



 
Zaad op drift 
langs wegen van wind 
variaties op zoek naar een thema 
dat vooralsnog ontbreekt 
 
Niemand die actief bezig is 
het laat zich ge beuren 
in een afwezigheid van sturing 
zoals ogen zonder oogmerk 
 
Zo ontstaat om ons heen 
een landschap zonder plaats 
geen plek waar wij hoeven blijven 
omdat zij nog nergens is 
 
Verder drijven wij 
tot de wind gaat liggen 
ons neerlegt 
waar wij moeten zijn. 
 
DE LAATSTE GANG 
1 
Aan het eind van je zevende leven 
draai je als een tol in het rond 
 
Waar is de ruimte gebleven waarin alles eens stond 
de kamers, de keuken, je eten, je bak 
 
Je hoort me niet langer aan komen lopen 
stram van schrik krabbel je op 
 
De tijd weggekropen in de muren 
staar je en staart, laat je dan zakken 
 
Nergens meer warmte, herkenning 
drentel je graatmager weg door de gang. 
2 
Met een prikje 
verdween je in de stilte 
 
Onder mijn ogen 
braken de jouwe 
 
Een ogenblik helder als glas 
 
Toch kon ik net niet lezen 
Wie je was. 
 
DE UITEINDELIJKE ROOS 



1 
Bladnerven in steen bewaard 
uit aarde opgedolven en daarna 
in vitrines neergevlijd; 
kristallen, flinters, glittersplinters 
 
Zo'n delver wilde ik wel worden 
dwars door slijk te stoten op 
de compactheid van wat gekit 
tot residu werd, materie ingedikt 
 
Versteende roos, te beademen 
in te ademen 
ten diepste 
tot zij zich openbaart. 
 
2 
Daar wellen de gevoelens 
en met hen alle symbolen! 
De smachtende woorden 
de uitgestrekte handen 
de geloken of wijd open ogen 
 
Niet meer dan een briesje 
een windvlaag, bladgeritsel 
en dan het trage, onaanzienlijke vallen 
 
Tot alles in de grond ligt 
veilig verpakt, opgeborgen 
in de gesloten doos van de aarde 
 
Daar begint het verteren 
van de smachtende woorden 
de uitgestrekte handen enz. 
 
Als de dood eenmaal voor ogen staat 
kan het zien beginnen, het delven 
het gekras van een spijker in steen 
het losbikken van de uiteindelijke roos. 
 
NOG NET ZO 
 
Zoveel doden later 
ligt het landschap er nog net zo bij 
van iedere beschrijving vrij 
 
Onder de aarde nog meer aarde 
nog oudere doden tellen daar hun scherven 
bij het licht van zwarte horloges 
 



Je wordt helemaal grijs van dit werk 
in één nacht of op de lange duur 
warm je handen 
kijk hoe takjes verspringen in het vuur 
 
Het landschap ligt er nog net zo bij 
trekt je, wil je bijzetten 
van iedere beschrijving vrij. 
 
TEOTIHUACAN 
 
'Plaats waar men een god wordt' door 
de dodenweg tot het eind toe af te lopen 
 
De tempel op de afgetopte piramide vlamt 
vanuit zijn afwezigheid bloedrood op 
 
Hier trok men met offers het nieuwe jaar vlot 
hield het wiel van de zon in beweging 
* 
Het kind kijkt door zijn benen 
naar een dode opgezwollen hond 
de moeder, het gezicht half opgelost in stof 
fladdert tussen het puin waartussen 
haar andere telg halsstarrig stenen telt 
het licht staat dreunend om hen heen 
* 
Cactushanden dragen slapende vulkanen 
een voor een naar de horizon 
waar de zonnebal kinderen verslindt 
de slagschaduw baart 
van een oogverblindend zwaard 
* 
Het razen en tieren is in stenen opgegaan 
houten karren staan wielloos langs de wegen 
de oude vrouw op de drempel slaat een kruis 
* 
Beduimelde lottobriefjes doen de ronde 
potscherven onder de grond spellen 
de godvergeten vloek. 
 
DE VORM VAN EEN GESMOLTEN SCHOTS 
 
Een schots op zee wordt 
ten slotte weer golf 
 
Maar wat daar allemaal niet bij komt kijken! 
 
Onzichtbare onderstromingen 
subtiele warmteverschillen 



 
Totdat de schots- bijna met een zucht 
zich onderdompelt in zijn moeder. 
 
Er zijn mensen die de gave bezitten 
zich zo'n schots te herinneren, zijn vorm 
 
Ze dragen hem voorzichtig tussen hun handen 
voor de anderen onzichtbaar 
 
Keihard zijn die mensen 
al gaan ze door voor zachtaardig 
 
Terwijl zij smelten zijn zij 
vormvast tot op het laatst. 
 
HET VRIJE VELD 
 
Hier waar het gedicht niet kan komen 
de woorden elkaar afstoten als atomen 
 
Dit is wat men noemt 'het vrije veld' 
het kent horizon noch grenzen 
 
Uit de hemel hangen draden, slordig afgehecht 
bewegend in de wind (want altijd waait het daar) 
 
Verder beweegt er niets. Een paar losse stenen 
slurpen zich vollicht (alle schaduwen verdwenen) 
 
Toch moet het hier ergens zijn, beginnen 
wat men later zijn herinneringen noemt 
 
Maar nu nogeen toestand waar geen mens 
vat op heeft, waarvoor geen woorden zijn: 
 
Een en al onaantastbare luister. 
 
INGEKEERD LANDSCHAP 
 
Stenen liggen wang aan wang 
rotsen in stil conclaaf 
daartussen slingert de verlaten weg 
 
Nergens voetstappen, prenten 
geen wolken en in de hemel 
vogels evenmin 
 
Niets en niemand in de verste verte 
lucht zonder geuren 



het licht treft hier alleen zichzelf. 
 
IN AFWACHTING 
 
Het glasgordijn hangt stil 
de deurknop roerloos 
licht valt in egale banen 
 
Op tafel een vaas narcissen 
gezwollen knoppen 
wachten op de hun toegemeten bloei. 
 
BEZEM -WALKER EVANS 
 
Plekken die alles doen om 
zich aan het zicht te onttrekken 
die zocht hij op - in schaduwen gedompeld 
van betekenis ontdaan. 
 
De huid van het gebruikte 
aan te raken, terloops en 
op zijn foto's na, vergeten. 
 
Deze bezem 
scheefgezakt en versleten 
met het huisvuil aan zijn voet. 
 
VANUIT DE VERTE 
 
In memoriam Gennadi Ajgi 
 
1 
De sneeuw ligt dik op de velden 
leeg op een trekker na 
zonder banden gestrand 
tussen twee hekken aan de rand 
 
Op de voorgrond de begrafenisstoet 
krakende jassen, bontmutsen, laarzen 
en langs de kant van de sneeuwweg een vrouw 
een roos in haar uitgestoken want 
 
Hekken, schreef hij. 
Hekken in de verte. 
Hekken in de sneeuw. 
Aan de rand van het heelal. 
 
2 
De vrouwenhand in de want houdt de roos 
de roos zo broos bevroren 



springt in splinters uiteen, 
rode scherven die neerdwarrelen in de sneeuw. 
 
3 
Vanuit de verte gezien: 
een groep mieren die iets voortsjouwt 
een zwarte slinger door de sneeuw 
moeizaam voortploeterend tussen de witte velden. 
 
4 
Zijn woorden gaan schuiven 
ruimen sneeuw, maken plaats voor 
de bewegende zwarte regel op weg 
met zijn kist, met de gebroken roos. 
 
 
UITVAART 
 
In memoriam Pieter de Groot Boersma 
 
1 
Soms raakte hij door zichzelf overmand 
sloegen de dekens als golven over hem heen 
en lag hij naakt aan de waterkant 
 
Op zee stond een eiland in brand 
vlammen weerkaatsten in het water 
daarboven krijsten meeuwen in paniek 
 
Tot alles kalmeerde in een roze ochtendgloed 
die hem geen goed deed maar wel dwong tot werken 
aan wat hij niet begreep maar wel herkende. 
 
2 
Door de telefoon: 
 
'Gisteren was ik bijna dood 
maar sta nu op het Frederiksplein 
met niets dan Zweedse kronen 
ik kom zo dadelijk naar je toe.' 
 
Twee weken later: 
 
'Morgen ben ik dood 
maar nu op weg naar Moskou 
de revolutie, de grote rode droom.' 
 
Alles moet anders! 
 
En zo droeg hij zijn schip 



eerst zeewaardig nog 
steeds dieper landinwaarts 
 
Naar deze plek die hij vloeibaar maakte 
zover zijn oog reikte 
en de lijst het toeliet. 
 
Hoeveel water kan een mens verdragen 
de zwemmer waagt zijn maag, telt zijn slagen 
tot hij uitgeteld zinkend het beeld verlaat. 
 
Alles moet anders! 
 
Tot hij zijn greep verloor en 
de reis op het draaitoneel begon 
waarop hij leefde, alle kanten uit 
behalve die ene, waar alles tot stilstand kwam. 
 
3 
En dan het laatste beeld 
dat hij niet zou zien maar 
voordien schilderde: 
 
Een ezel aan de afgrondrand 
daarop een doek met niets erop 
een niets dat niet leeg maar open bleek. 
 
PIANO 
 
Hij dacht aan een piano 
zwart/wit- wit/ zwart 
 
Nergens in de wijde omtrek 
 
viel een piano te bekennen 
Zelfs het woord piano bestond niet 
 
Daarom zweeg hij 
bang zich te verraden 
 
Door te neuriën op de wc 
of 's nachts in zijn slaap 
 
De gedachte aan een piano (onuitgesproken, dat spreekt) 
hield hem op de been 
 
Als hij alleen was 
liet hij zijn vingers over de toetsen dwalen 
 
Maar nooit zal een mens een piano worden 



noch een piano ooit een mens. 
 
AAN DE VOET VAN DE FUJI 
 
's Morgens tillen wolken hem op 
zijn besneeuwde top een zwevend dak 
boven de in de heuvels dwalende wandelaar. 
 
Wapens, potten en pannen, opgedolven. 
Donkere wolken dreven alle geluiden uit. 
Raadsel dat hem zwijgend omfloerst. 
* 
Zwaard, rustend in een vitrine 
tombe bewaakt door hydrometers. 
Vogelgekwetter dringt dwars door gewapend glas. 
* 
Lege harnassen, klankkasten voor de wind 
een kale vlakte vol karkassen. Luister naar 
de duistere fluistering: oorlog op komst. 
 
DE ANGST 
De angst, zegt de psychiater, is op zich 
een adequate drijfveer voor ons handelen 
wij zijn bang dat iets of iemand ons zal doden 
dat willen wij ten koste van alles tegengaan 
zegt de psychiater terwijl hij uit het raam staart 
en niet weet waar hij over praat 
 
Hij heeft er wel over gelezen, misschien zelfs gepubliceerd 
maar weet niet wat het is door angst overmand te worden 
het brein steigert, verstijft en is niet meer vooruit te krijgen 
iemand die doodsbang is wil het liefst 
door de grond zakken, subiet verdwijnen 
 
Daar zijn pillen voor, zegt de psychiater 
om tot het leven terug te keren 
veel bewegen is daarbij goed voor het brein 
zonder bewustzijn verdwijnt de angst 
de dood kan dus soms ook een oplossing zijn 
zo is er voor elk probleem wel een nieuw probleem. 
 
DE ZIEL 
 
De ziel is in diepste wezen zielig. Op ieders lip slaagt zij 
er maar niet in substantie te verwerven. 
Begrensd door een begrip dat loos is, zonder materie 
is zij niet meer dan het woord dat haar benoemt 
zielsveel, met hart en ziel, zieltogend: niets dan taal 
 
Daarom raakt dit gedicht aan niets en 



slaat bij iedere regel de plank steeds verder mis. 
Toch wil ik haar niet missen: meer dan 
de som der delen waaruit zij bestaat 
verspreid in de oplichtende banen van het brein 
 
Op de monitor van de intensive care 
zien wij haar ten slotte wegvluchten in een punt. 
Wat achterblijft: het zielloos lichaam 
en de zekerheid dat iets verdwenen is 
dat niet bestaan kon maar er ondanks alles was. 
 
ZWIJGENDE MAN 
 
Wie wat wil zeggen 
heeft winter nodig 
kale takken zonder blad 
 
Spoor van vogels niet 
hun fluiten water 
ongenaakbaar hard en glad 
 
Wie dat wil 
heeft in zijn ogen 
iets gespaard 
dat kijken heet 
 
Wie dat kan 
weet in zijn zwijgen 
wat hij zegt 
het best bewaard 


