
DE STILTE 
Er komt een moment waarop je merkt 
dat de stilte helemaal niet opgezocht hoeft te worden, 
dat ze er allang was 
vlakbij, 
ja, dat wij haar met ons meedroegen 
in het zachtmoedig bezig zijn van ons lichaam, 
in zijn geduldige reis door de tijd. 
De stilte hoeft nooit zelf te reizen, 
zij valt altijd samen met haar doel 
en haar wachttijden kan niemand meten. 
* 
De stilte bestiert de geluiden 
houdt ze in bewaring, 
zorgt voor hen gedurende hun korte leven 
en laat hen nooit in de steek. 
Zelfs de meest ingetogen geluiden, 
die zich niet opdringen 
en nauwelijks weet hebben van zichzelf; 
krijgen in de stilte de hun toegemeten tijd 
zoals het zachte krabben van nagels over de vloer 
toen de hond zijn poten al dromend bewoog 
of het geritsel uit de mierenhoop 
toen de grote trek begon in de zonnewarmte 
van een ochtend in april. 
Geduldig te zijn als de steen 
in zijn afwachting van het mos, 
diens traag tastende wortels 
die in alle rust 
hun houvast zoeken - 
te weten dat iets je zoekt 
en op je wacht 
daarbinnen in de stilte, 
dat je tenslotte wellicht 
voor een soort ontmoeting zult staan, 
voor een tastend begin. 
 
 
EENS 
Als het geluid van de angst is verstorven 
en poten langzaam hun harige vertrouwdheid 
met de grond hervinden, 
als alle gangen 
die nu uit de zware aarde omhoog voeren 
naar ochtend of avond hun schuilhoeken prijsgeven, 
als het bivak een wachter kan ontberen, 
vreemde voetstappen niet langer de aandacht trekken 
en de waakzaamheid wordt overgelaten aan 
oude, doorgroefde, sinds duizenden jaren 
begraven stenen. 



Als het geluid van de angst is verstorven – 
 
ZOALS DE SCHADUW 
Zoals de schaduw geluidloos groeiend aan mijn voet 
zo nabij is mij de dood, zo ongemerkt 
stapelen jaren zich op voordat je luistert 
naar de stappen aan je zij . 
Je hoort en beluistert je eigen polsslag, 
zo nabij, het eigenste wat je hebt, 
het is alsof iemand naar je zoekt 
zich vanuit onmetelijke stilte hoorbaar maakt. 
Zo behoedzaam, zo zonder dreiging of vijandigheid 
nee, meer als een avondlijk geluid vanaf een windstil meer, 
een boot waarmee iemand, voor het vallen van de nacht, 
met een paar laatste slagen huiswaarts roeit. 
 
NA DE PIJN 
Langzaam lost de pijn op, wordt minder en verdwijnt geheel. Stillig ik in een leegte en wil 
nergens zijn. Mijn leven is samengebald rond dit ene moment dat slechts bestaat uit de 
ontstentenis van iets, de afwezigheid van pijn. Niets is 
ervoor in de plaats gekomen, niets dan een stil grijs met zijn ongeborenheid, zijn 
ongeleefdheid, niets dan deze ongerijmde wens dat er maar niets mag gebeuren, geen 
deuren zullen opengaan, geen drempels overschreden. 
 
IN HET ZAND 
Op mijn buik in het zand volg ik de voort krabbelende kever. Een anoniem en 
onaanzienlijk diertje, de voelsprieten spiedend geheven, met zijn zes sprieterige pootjes 
laat het kleine raadselachtige tekens na. Maar dit schrift wordt al snel weer onzichtbaar. 
Zandkorrels verschuiven en je denkt een zwak geritsel te horen als zij dicht opeen 
terugvallen. zij houden zich rond hun oneindigheid gesloten en vergroten opnieuw hun 
stille werelden waarin niemand enig spoor nalaat, niemand voorbijgegaan lijkt te zijn. 
 
STILTE 
De stilte van deze winterochtend - daarbinnen besta ik als een glimmer in een oude kei. 
Dichtbij mij voel ik alles wat niet totstandkwam, wat zich nooit liet zien om belicht en 
bezichtigd te worden, wat nooit de wereld van het geluid of het zichtbare betrad. Met 
gesloten ogen streel ik met mijn vinger over deze oppervlakken, over het ongeborene en 
ongeziene. Over deze drachtige stilte. 
 
GROTE BEWAARPLAATSEN 
Het geheimzinnige van een geluid dat zich losmaakt uit de stilte om er daarna weer in 
terug te zinken. Als een kabbelende beek klonk de vogelzang uit de hoge lariks, speels en 
onvoorzien op deze ondoordringbare novemberdag. Maar er vielen geen vogels te 
ontdekken, de muziek stroomde uit de boom zelf: Plotseling naderden licht dansend twee 
boomkruipers elkaar, met vurige roep cirkelend rond de stam. En even plotseling was 
alles weer verdwenen, de hele stroom aan geluiden als opgezogen in de ruwe bast en 
bleef je daar alleen achter, roerloos als deze boom, de grote bewaarplaatsen van de stilte 
deelachtig. 
 
VERBODEN 



Een slang zien is als het raken aan iets ontoelaatbaars, iets dat niet bestemd was te 
worden gezien. Het is alsof de steen zich van een deel van zichzelf heeft ontdaan, van 
zijn prehistorische verstarring, zijn raadselachtige tekens en zich 
nu buiten zijn begrenzing waagt, voorzichtig zijn positie in de zon beproevend. Een kort 
moment slechts -dan trekt hij zijn wezen weer samen, rolt zijn kronkelend stuk leven tot 
verborgenheid op en valt alles in het stenenrijk stil. 
 
WAARGENOMEN 
Ik heb een kijker cadeau gekregen en vanuit mijn raam richt ik hem op de bomen op het 
kerkhof Ik dring regelrecht hun kale kronen binnen en vrijwel meteen vang ik een vogellijf; 
doodstil en rustig tegen een stam aangedrukt. Het is een specht met zijn fraaie wit-rood-
zwarte verentooi. Met het blote oog zou ik hem nooit gezien hebben en nu kan ik zijn 
minste beweging volgen. Dit kijken is nieuwen opwindend maar tegelijkertijd op een of 
andere manier onfatsoenlijk, deze puilogen die de geheimen van de boom doorsnuffelen. 
Waar haal ik het recht vandaan deze vogel aan mijn opdringerige blik bloot te stellen, aan 
mijn nieuwsgierig tasten naar zijn verenpracht? Geen draai van de kop, geen verschikking 
van het lijf ontgaat mij. Behoort niet, als iets vanzelfsprekends, alle wezens een bepaalde 
omgeving toe, waar zij van dergelijke alziende ogen blijven verschoond? Een plek waar zij 
kunnen verdwijnen en zoekraken in geluidloze afwezigheid. 
 
TUSSENRUIMTE 
Stilte is niet alleen afwezigheid van iets - van onrustige gedachten, van pratende 
stemmen, het rinkelen van een telefoon. Ze is een leegte, een wachtende tussenruimte. 
Iets ontwaakt en gaat tastend voorwaarts ongeveer zoals een tor met zijn voelsprieten. 
Misschien bestaat er hier vlakbij een wereld met regen, met stenen en een hek dat op zijn 
scharnieren opendraait - ja, met de schaduw die je zelf op de grond werpt. Je ziet sporen 
en tekens van iets dat je bekend voorkomt maar sinds lang voorbij is en vergeten. 
Opnieuw komt het omhoog als het gras waarop je eens al weglopend trapte. 
 
EEN SLAPER 
Kun je weergeven hoe een slaper zijn slaap ontvangt, minuut na minuut door het op - en 
neergaan van zijn borst de nacht door wordt gevoerd? Als je dit zou filmen zou er op de 
beelden niet veel meer te zien zijn dan een opbollende deken en een gezicht naar het op 
een kier staande raam gekeerd. Dat de frisse nachtlucht de kamer binnen komt mag men 
veronderstellen. Er gebeurt niets dan dat de gestalte in bed soms van houding verandert. 
Dat de ademhaling onafgebroken doorgaat, dat de diepe ademtochten elkaar zonder 
onderbreking opvolgen in dit bijna roerloze lichaam, valt nauwelijks op de film te zien en 
wordt op de lange duur zo saai dat de toeschouwers beginnen te gapen. Toch is het nu 
net het gebeurtenisloze dat vormgegeven moet worden: hoe de lucht door de raamkier het 
gezicht, het haar en het voorhoofd van de slaper in een nooit aflatende stroom beroert en 
de nimmer stokkende ademhaling het lichaam niet in de steek laat maar het volgt in zijn 
verdwijnen, naar de diepte van de slaap. Het schijnbaar gebeurtenisloze, deze nauwelijks 
hoorbare toonslinger, kun je je daar naartoe luisteren? 
 
ONVANGST 
Ik kom van mijn ochtendwandeling thuis zonder iets gevonden te hebben. Niet eens een 
oude verloren bout. Dat zou mij teleur moeten stellen. Toch is het alsof ik iets 
onvervangbaars met mij meedraag, iets dat zopas nog op de grond lag en mij bij iedere 
stap tegemoetkwam alsof het om een bijzondere ontmoeting ging. Kun je iets koesteren 
dat niet bestaat, een openheid die alles liet verglijden en het net leeg liet? 



 
IN BEWEGING 
Als je door een laan loopt waarlangs alle bomen diepgeworteld en sinds lang 
onbewegelijk staan, als je zo al dit stilstaande passeert, kun je plotseling een trilling 
bespeuren, een licht dansende beweging, komend uit de schors, uit 
haar stugge terughoudendheid. Het is alsof iedere boom een ongeziene kracht in zich 
bergt, een bedwongen explosie, de allerstilste en allerbeminnelijkst zintuigelijke –het 
zwevende begin van een beweging. Zoals je voet soms een paar lichte danspassen 
maakt, dan in een onbekend ritme raakt en nieuwe patronen laat ontstaan -in het 
onveranderlijke. 
 
LAAG BIJ DE GROND 
Ik moet wel heel erg klein zijn aangezien de muur zo ver van mij vandaan is. Misschien 
ben ik een muis maar weet ik geen gat om in weg te glippen. Ik wil trouwens helemaal 
niet weg van deze vloer. De planken sluiten net niet, zij komen mij bekend voor, ergens 
ver weg uit een pakhuis waar je moest oppassen geen splinters in je vingers te krijgen. Nu 
zie ik achter mij de drempel waarover ik moest klauteren en weet ik dat ik een lang leven 
achter mij heb. In een oneindige rij zie ik alle drempels die ik overschreden heb en alle 
kamers die ik heb betreden. En overal was het belangrijk dat alle blikken op mij gericht 
waren. Nu zit ik hier zielstevreden over mijn nietigheid; dat wellicht niemand mij zo laag 
bij de grond in de gaten zal krijgen. 
 
 
Carl-Erik af Geijerstam 


