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Marie, 31 december 2003 

  



De reis begint. 

 

Beneden. In het donkere, vertrouwde van je stilte. 

 

Scheppend uit de donkere, vertrouwde inkt, rijg ik 

woorden aan elkaar. Neergevlijd op zacht 

golvende pagina's van een boek dat nog niet 

bestaat, daar laat ik de woorden los. Eindelijk. Ze 

gaan hun eigen leven leiden. 

 

Woorden worden zinnen, zinnen worden gezangen. 

 

Eén wijd gebaar tekent een regenboog, inkt en 

stilte moeten wijken. Duiveltjeskermis, alleen 

voor jou, voor jou alleen. 

 

Lees: drink de woorden, laat hun klanken en 

kleuren openbloeien, voel hoe mijn lied in jou 

herboren wordt. Hoe jouw lied geboren wordt. 

Hoe in jouw handen mijn verhaal tot leven komt. 

 

Ben je klaar? 

 

Ga je mee? 

  



 

 

 

 

Het eerste rijk: Aarde 

Johann Sebastian Bach Suite nr. 1 in 

G-dur BWV 1007 

Prélude 
  



 

Altijd is hij er geweest: de zachte schoot van 

Moeder Aarde. Hij is dichtbij, steunt, vangt ons 

op, ons hele leven lang. 

 

Een winterse wandeling in het loverloze loofbos 

toont de Aarde in al haar eenvoud, naakt en ruw, 

een aarde van aarde. Dan draagt ze dat heerlijke, 

onnoembare parfum van pure grond. 

 

Dan is de aarde in stilte alles wat werkelijk is. 

Vertrekpunt van de levensreis van elke plant. elke 

boom, elk dier. En laatste rustplaats, ook. Het 

punt waar de cirkel rond wordt. 

 

Aarde. Donker als je vertrouwde, stille dieptes. 

  



Parcifal  
 

Op de achtergrond zie je een rustige zee. Grijs, 

zoals het de Noordzee betaamt. Onder grijze lucht 

kleurt de zee grijs. Zo is dat. De zee, even 

betoverend mooi als het vuur in de open haard. 

Het vuur dat geel kleurt, of oranje, dan weer 

rood. Zo is dat.  

Een stukje zee: een golf; een stukje open-haard-

vuur: een vlam. Een golf uit de zee heeft geen 

begin, en ook geen einde. Zoals een vlam uit het 

vuur geen begin en ook geen einde heeft. 

 

Vlam en golf zijn, bewegen, zingen hun lied. Nooit 

kan je één golf gadeslaan, of één vlam, van hun 

ontstaan tot hun verdwijnen. 

 

Vlammen en golven strelen in ons het levensritme. 

Ze brengen rust en ingetogenheid omdat ze ons 

hart meenemen op een reis zonder begin en 

zonder einde. Omdat ze het pure zijn belichamen. 

 

Dus op de achtergrond is er het pure zijn. De zee. 

Nu kan je de golven niet volgen, je niet laten 

wiegen. De zee ligt er als bevroren bij. Bevroren 

door een klik. 

 



Het zijn van de zee rust op het zand, dat nu eens 

strand is, dan weer kustlijn, dan weer wakke 

ondergrond van schuimend zeewater vol 

levendige, kleine diertjes. De zee grondt zich in 

het zand. Het zand, het strand, geeft aan de zee 

haar vorm. 

 

Denk maar aan de ruwe rotsen van de Bretoense 

kust. Diezelfde zee, diezelfde onmetelijke 

watermassa, kletst en klotst daar tegen 

onbarmhartig gesteente met volharding, met 

woeste onstuimigheid, die alleen maar kan 

bestaan door de Bretoense rots. 

 

Als je een grote liefhebber bent van de zee, dan 

zou je ettelijke namen willen hebben om haar te 

benoemen, zoals de Inuit ettelijke namen kennen 

voor sneeuw. Omdat sneeuw en sneeuw voor hen 

niet altijd sneeuw is. Zee en zee zijn voor mij niet 

altijd zee. Het zand maakt de zee tot wat zee is 

aan de Noordzeekust. 

 

Op de foto zie je dus op de achtergrond een grijze 

Noordzee, die haar vingers rustig door het zand 

haalt van het strand. Bevroren door een klik. 

 

Het zand vertoont een inkerving. Het kan geen 

oude inkerving zijn, want zo is zand: het toont 



maar kort wat het onthoudt. Het is een lijn die 

door het zand loopt. Een lijn die bijna rechtdoor 

gaat, en die uitsterft op enkele passen van de 

fotograaf, aan de voet van een mooie schep. 

Misschien een rode schep, misschien een blauwe. 

De foto heeft de kleuren niet onthouden. 

Herinneringen horen grijs te zijn, net zoals de 

Noordzee grijs is. 

 

De fotograaf heeft vast de lijn niet opgemerkt, 

heeft vast niet stilgestaan bij de serene zee, en 

bij het zachte zand. De fotograaf keek in de ogen 

van een Kleine Ridder, een Ridder van de Ronde 

Tafel. Een Kleine Ridder die verstrooid een schep 

achter zich aan sleept, op het zachte zand van het 

grijze Noordzeestrand. Hij houdt wel even halt, 

omwille van de fotograaf, die een herinnering in 

zijn doos wil vangen, een beeld van de Kleine 

Ridder. Bevroren in de tijd. 

 

Zoals de Kleine Ridder toen dwars doorheen het 

toestel zijn blik in de ogen van de fotograaf 

boorde, zo boort hij nu zijn ogen in de mijne. 

Alsof hij zeggen wil: “Denk aan het pure zijn, de 

zee, die haar vingers rustig door het zand haalt”. 

Of denk ik dat alleen maar, omdat de Kleine 

Ridder niet meer leeft? Omdat ik wil geloven dat 

het pure zijn bestaat, en dat de Kleine Ridder is. 



Omdat dat vleugels geeft aan mijn hart van lood. 

 

De Kleine Ridder was een golf, een vlam. Zonder 

een duidelijk begin, zonder een afgebakend einde. 

Dat wil ik geloven, terwijl ik rustig aanvaard dat 

hij zijn blik diep in mijn ziel gaat boren. Terwijl ik 

hoor hoe hij zachtjes in mijn oor fluistert: "Ik heb 

geleefd, nu ben ik. Voel maar, in je hart.” Ja, 

Kleine Ridder. Want ik heb niet alleen je foto, 

maar ook je herinnering, een klein stukje van je 

zijn. Ik heb je in mijn hart.  

 

Rond zijn ogen rust de herinnering aan zijn ranke 

kinderlichaam, aan zijn zwarte haren wild 

genesteld rond zijn bleke gezicht. De Kleine 

Ridder heeft een korte reis gemaakt met ons. Veel 

te kort, zo vind ik. De Kleine Ridder had mij 

moeten overleven. Zo had het moeten zijn. Die 

gedachte heeft in mij geraasd, obsessief, en 

agressief, als de Bretoense zee-met-rotsen, golf 

na golf na golf na golf. 

 

Maar het stof van de Kleine Ridder rust onder de 

boom, zacht verstrengeld met de aarde die het 

leven van morgen in haar schoot herbergt.  

Ben je daarom op de eerste lentedag gegaan, 

Kleine Ridder?  


