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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? 
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Het eerste rijk: Aarde 

 

Johann Sebastian Bach 

Suite nr. 1 in G-dur BWV 1007 

Prélude 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 draag 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?  
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Het tweede rijk: Water 

 

Die Anarchistische 

Abendunterhaltung 

IIIe Drieslagstelsel 
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Water. Uit een kraan bijvoorbeeld, dat zien we 

toch dagelijks. Het water stroomt. Soms koud, 

soms warm, lauw of zelfs heet. In een dikke, 

watervolle straal, of in een diffuse straal die lucht 

ademt. Draai de kraan dicht. Drup. Drup. Stilte... 

 

Water. Water verbindt aarde en hemel, hemel en 

aarde. Water reist tussen de aarde en de hemel, 

bundelt zich hoog in wolken en straalt naar ons 

terug. Lentedauw die de zon naar zich toe lokt. 

Zachte waterwolken van neervallende herfstmist. 

Dikke, warme zomerdruppels bij het begin van een 

onweer. Harde, meedogenloze hagelstenen die 

mijn dijen rood markeren als ik ertussendoor wil 

fietsen. Of nog: lief, zacht, dwarrelend winterwit, 

maar o zo koud. 

 

Water. Het eerste element, dat waarin we 

geboren worden. 
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De aaibaarheidsfactor van water 
 

Het is 12u02. Kirrende stemmen verlaten de 

kleedhokjes, geruisloze voetzolen plenzen in het 

ondiepe water van de paadjes. Rimpelloos ligt het 

water erbij. Wondermooi is dat. Uniek. 

 

Het is 12u03. Ik kies het kastje met het nummer 

69. Ik heb iets met dat nummer. Het is het jaar 

van mijn geboorte, het davert in het lied van 

Bryan Adams, het is de eerste allusie naar 

seksualiteit waarvan ik me vandaag nog herinner 

dat ik ze toen niet doorhad. Ik heb iets met dat 

nummer. 

 

Het is 12u05. Mijn laptop en mijn gsm zitten veilig 

opgeborgen in het kastje met het nummer 69. 

Losgekoppeld van de indringers die mij tot de orde 

van de dag roepen, telkens weer. Heel 

ongemanierd zijn ze, en toch kan ik ze niet echt 

missen. Het is haat en liefde tussen ons. Ooit 

moet ik daar eens rustig bij stilstaan, maar niet 

nu. Nu wacht het water. 

 

Mijn kleren en mijn schoenen zitten veilig 

opgeborgen in het kastje met het nummer 69. Hier 

hoef ik mij niet te beschermen tegen de kou, de 
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wind, de regen, de zon en andermans blik. Hier 

ben ik een sportieve vrouw in een sportief badpak. 

Te midden van een heleboel mensen, allemaal in 

badkostuum. 

 

Probeer je even voor te stellen dat je helemaal 

nooit in een zwemkom was, dat het concept je 

totaal vreemd is. Wat zou je dan denken van die 

manege? Mensen komen binnen met het ene soort 

kleren, kleden zich uit en trekken iets totaal 

anders aan, om daarna in het water te laveren, 

rond en langs en achter en door elkaar. Geef toe, 

zo heeft het bijna iets mystieks. 

 

Het sleuteltje van het kastje (met nummer 69) 

bungelt aan mijn linker pols, ik berg het op in het 

rubberhoesje dat ervoor bedoeld is. Kwestie van 

mijn lotgenoten niet te kwetsen, straks. 

 

Het is 12u07. Stortbad verplicht. Vind je toch niet 

erg, zeker? Je mag daar even onder de douche 

staan, het water over je heen laten parelen. Als 

tranen die over je huid wandelen, maar dan 

zonder zout. 

 

Je huid en je lichaam mogen even wennen, 

wennen aan nat zijn, aan vloeibaar zijn. Hier 

onder de douche is het niet meer dan een voorspel 
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natuurlijk. Hier onder de douche ontsnapt het 

water meteen door de afvoer. Hier kan je het 

water nog niet strelen. Hier wordt de begeerte 

alleen nog maar geboren. 

 

Het is 12u08. Rondom de kom wandel ik 

voorzichtig naar het laddertje bij het ondiepe 

water. Helemaal rakelings langs de rand van het 

zwembad, zodat telkens de toppen van mijn linker 

tenen langs het water strijken. Het water en ik, 

wij plagen elkaar zo graag. Als het maar niet te 

lang duurt. 

 

Intussen zoeft er al een volleerde zwemmer door 

het water, die het spiegelgladde wateroppervlak 

van daarstraks heeft verontrust. Het water golft, 

klakt tegen en over de kant van het zwembad, het 

water vertaalt elke beweging van wat erin leeft. 

Spijtig. 

 

Ik houd ervan om als eerste in het water te 

glijden. Ik moet vroeger komen, en mijn kleren 

erop kiezen, en mijn badpak vooraf al aantrekken, 

en en en... Maar dat heb ik er dan weer niet voor 

over, zie je. 

 

Ooit zal het me wel lukken, toevallig, om mij als 

eerste door de vloeibare spiegel te laten glijden. 
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En dan zal ik kunnen nagaan of ik echt zo weinig 

golven maak als ik zou wensen, of ik echt zo één 

kan zijn met water dat het bijna niet verstoord 

wordt door mijn lichaam. Of ik voor heel even 

water kan zijn. Maar niet vandaag dus. 

 

Ik heb zo intens naar dit moment verlangd, dat 

het nu is of het water mij omhelst. Even ril ik. 

Even wennen het water en ik aan elkaar. En dan 

glijd ik zacht vooruit, teken ik cirkels net onder 

het oppervlak, grote cirkels die ik gracieus wil 

maken, vloeiend, of vloeibaar, met mijn handen 

en mijn voeten, met mijn armen en mijn benen. Ik 

streel het water met mijn uitgestrekte romp, en 

vloei zo van de ene kant naar de andere, en weer 

terug. En van de ene kant naar de andere, en 

weer terug. En nog, en nog, en nog. Het gaat me 

nooit vervelen. 

 

Van één detail heb ik echt spijt, en ik wil er wel 

aan werken, voorzichtig, stap voor stap. Ik durf 

mijn hoofd niet onder water houden. Het lijkt me 

heerlijk nochtans: met een zacht golvende kracht 

vanuit de nek en schouders op en neer, in en uit. 

Van de ene kant naar de andere, en weer terug. 

Maar ik durf de lucht niet loslaten. Ooit werd die 

mij brutaal ontzegd, en toen heb ik gekozen om 

hem nooit meer los te laten. 
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Pauze. Blijf even staan, op het boordje dat je redt 

van de grote diepte. Zoek je evenwicht, vertrouw 

op je zachte kracht. Neen, niet vasthouden aan de 

kant. Kommetjes maken van je handen en achten 

schetsen in het water. Of liever: horizontale 

achten, het teken voor oneindig. Kijk om je heen. 

 

Die man daar, met oranje badmuts. Zie je hoe hij 

sport? Hij sleurt en trekt en duwt en stampt, hij 

gaat als een trein en trekt een strakke V-lijn 

doorheen het water. Duikt en keert weer om. Daar 

gaat ie. Als een pijl in het water. 

 

En die vrouw. Ze maakt kleine, nerveuze 

cirkeltjes, alsof ze zich wil redden van het water 

dat haar angst aanjaagt. Maar ja, de dokter zegt 

dat het goed voor haar is, en dat denkt haar 

vriendin ook. Al heeft ze net zoveel angst. Al 

maakt ze net zo'n kleine en nerveuze cirkeltjes. 

 

En dan die andere kerel, die vecht met de 

ongrijpbare vloeistof, steunt en kreunt. Hij heeft 

een rode kop. Het moet en zal hem lukken, hij zal 

winnen, de strijd met het water, een zinloze strijd 

die niet bestaat, met het water dat alleen maar 

krijgt en nooit geeft. Als een tinnen soldaatje dat 

de strijd met het vuur moet en zal verliezen. 
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Einde pauze. Ik zoek en vind het heerlijke gevoel 

om te rusten op het water. Daar is het plafond, en 

daarachter de lucht, die teder blauw is door de 

voorjaarszon. Eén arm, en dan de andere, ik teken 

regenbogen op het water nu en zie niets of 

niemand meer. Niet het water, niet de zwemmers. 

Ik voel dat achter mij en onder mij alleen maar 

water is, en ik beweeg. Naar de andere kant. En 

weer terug. Twintig. Dat wil ik halen, elke keer. 

Twintig reisjes door de zwemkom. 

 

12u31. Terug naar de douche. Om het water van 

mij af te spoelen. Om de chloorsporen te wissen. 

Met geparfumeerde shampoo, en geparfumeerde 

zeep. Dat mijn huid de streling mag onthouden 

van het water, en het ritme van de golfjes heen 

en weer. Elke keer opnieuw geneest die zachte 

streling van het water me van de tranen die ik 

niet heb laten zijn. Elke keer opnieuw tekent de 

douche na het zwemmen op mijn lippen een 

glimlach van intens genot. 

 

12u37. Ik plunder het kastje met het nummer 69. 

Wat heb ik toch met dat nummer? Vrijdag kom ik 

terug, en als het vrij is, neem ik weer datzelfde 

kastje. 

 

12u47. Ergens achter de deur van mijn kleedhokje 
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kolkt het water van de vele zwemmers. Het lokt 

mij alweer, het brandt een herinnering in mijn 

huid, en zaait de eerste sporen van een uniek 

verlangen. Vrijdag, vrijdag kom ik terug. 
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Het derde rijk: Vuur 

 

Antonio Vivaldi 

L'inverno, Allegro non molto 
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Er is een kracht die alles opeet, alles wegbrandt 

en verteert. Die kracht bestaat, en de mens denkt 

dat hij die kracht beheerst. 

 

Maar het vuur kan je niet beheersen. Je kunt het 

doven, je kunt het blussen, maar beheersen kan je 

het niet. 

 

Je kunt het vuur wel opsluiten, een kooitje geven. 

Een kooi van staal, een kooi van was, een kooi van 

glas. En als je het vuur dan lucht geeft en 

beschermt voor water, dan zal het blijven 

branden. 

 

Diep binnenin jezelf brandt ook vuur, en ook dat 

vuur kan je niet beheersen. Je kunt het doven, je 

kunt het blussen, maar beheersen kan je het niet. 

 

Neem eens de tijd om naar een vlam te kijken, de 

vlam van een kaars bijvoorbeeld. En onthoud dan 

goed: diep binnenin mijzelf brandt ook zo'n vlam. 

Het zal je warmte geven, kracht en energie, 

zolang je de vlam niet dooft, en ook niet blust. 

Zolang je de vlam koestert met je hele zijn, alsof 

je een kaars was die niet doven kan. 
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Geef de fakkel door  
 

'Lief kind', zo begon haar brief. 

 

Zo sprak ze mij altijd aan. Ik was ook een beetje 

haar kind, natuurlijk. Dat besef ik pas goed 

vandaag, nu ik zelf een baby in mijn armen houd. 

Sinds ik hem op de wereld bracht, is hij een 

beetje mijn kind. Maar elke zorg voor hem, elk 

teder moment, elk praktisch moment, elke golf 

van ongeduld die mij overspoelt, elke huilbui die 

ik zo graag troosten wil, door alles wat ik voor 

hem doe, wordt hij elke dag een beetje meer mijn 

kind. Omdat hij elke dag een beetje meer de 

kracht vindt om zijn eigen weg te gaan. 

 

Ik wist niet van de brief van Louise toen we 

afscheid van haar gingen nemen. Ze was al 

heengegaan, natuurlijk, maar ik wou haar nog 

eens zien. Ik had haar willen aanraken, maar ik 

durfde niet. Ik zou haar tedere omhelzing te zeer 

missen, denk ik nu. Ik had zoveel vragen die ik 

haar nog wou stellen, maar dat besefte ik pas toen 

ik haar zag, in haar eeuwige, vredige slaap gehuld. 

Ik zou haar vreselijk gaan missen, dacht ik toen. 

 

'Ik weet dat je me erg zal missen, ik ken je door 
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en door. Maar je moet weten dat je me helemaal 

niet hoeft te missen, ik ben en blijf bij jou.' 

 

Toen Jan, haar man, mij dan de brief gaf, was ik 

helemaal verward. Ik durfde hem eerst niet te 

openen, bang om weer heel even dicht bij Louise 

te zijn, en haar dan weer te moeten loslaten. 

 

De omslag bleef wel drie weken gesloten op de 

kast staan. In de gang natuurlijk, waar ik tien keer 

per dag langskom. Om zeker te zijn dat ik heel erg 

nieuwsgierig zou worden. En dat werd ik dus ook. 

 

‘Ik schrijf dit omdat ik niet lang meer als Louise 

bij de mensen blijven kan. Ik zal geen tijd hebben 

om jou nog te vertellen wat ik hier bij elkaar ga 

schrijven. Maar ik wil het je graag meegeven, als 

een geschenk dat altijd bij jou zal zijn.' 

 

Toen ik dan eindelijk zo nieuwsgierig werd dat 

mijn verdriet me niet meer kon tegenhouden, heb 

ik de brief geopend, en gelezen. Ik was alleen 

thuis, zat met mijn poes op schoot en mijn zoon 

slapend in mijn armen in de grote schommelstoel 

in de veranda, een eerste, schuchtere zomerzon 

speelde met mijn wiegende schaduw. 

 

Ja, het was inderdaad haar sierlijke, verzorgde 
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handschrift. Ik had het niet zo vaak gezien, Louise 

had haar handen altijd nodig: voor de dweil, het 

schotelvod, de knoop in haar schort, de prei de 

selder en de wortel voor de soep, en voor het 

kruisje op mijn voorhoofd toen ik slapenging. Maar 

ik kende wel haar handschrift. En ik las: 'Lief 

kind’. 

 

Tussen de inkt en het papier, tussen de zon en 

mijn tranen, tussen het zachte wiegen van de 

stoel en het spinnen van de poes, tussen vreugde 

en verdriet bleef mijn hart heen en weer gaan. 

 

‘Ik heb een mooi en rijk leven gehad, ik heb 

plezier gemaakt, en veel genoten van mijn werk. 

Ik kán gewoon geen spijt hebben van hoe het is 

geweest.’ 

 

Ze had het dus geweten, dat ze niet lang meer 

leven zou. Ik wenste vurig dat ik dat ook had 

geweten. Ik had me oprecht voorgenomen om bij 

haar te gaan, mijn zoon dicht bij me in mijn 

armen. Zij had in mij als kind dat kleine 

vlammetje gekoesterd. Zij had voorkomen dat ik 

zou gaan doven, in elk van haar momenten van 

genegenheid. 

 

'Ik weet dat jij wel met die spijt worstelt, omdat 
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je vader zo hard voor je is geweest. En ik heb het 

niet over de ijzeren hand, wel over de kilte die hij 

over jou heen kon blazen. Maar onthoud goed, 

toen jij een kind was, toen had hij die macht, nu 

heeft hij die niet meer.' 

 

Waarom beseffen we niet ogenblikkelijk hoeveel 

iemand voor ons betekent? Waarom moet dat toch 

altijd achteraf? Waarom is het gemis zo'n sterke 

meester, en het geluk toch zo discreet? 

 

'Jij hebt de wil om gelukkig te leven, laat dan zijn 

herinnering je weg niet overschaduwen. Zeg heel 

oprecht en overtuigd tegen jezelf: Ik kan gelukkig 

zijn, wat er ook is geweest. Wil je de dagen roze 

kleuren? Blauw? Of liever geel? Je kiest vandaag 

zelf wat je wilt, vandaag heb jij die macht!' 

 

Of zijn wij het misschien die in een wereld van 

verlangen en van streven het kleine niet meer 

eren? Ikzelf heb pas sinds kort het viscerale besef 

dat ik zal sterven. Op het moment dat Casper voor 

het eerst geademd heeft, en de warmte van mijn 

huid dronk. Ik dacht: 'Hij leeft, dus ik moet 

sterven'. Ik dacht het ook niet echt, het ging als 

een schok door me heen. Zonder verdriet of 

vreugde. En dat heeft alles in een ander licht 

geplaatst. Het werk, de mensen, de dingen. Het 
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moet en zal echt zinvol zijn, anders wil ik liever 

intens genieten van en met mijn kind. Van en met 

de mensen van wie ik houd. 

 

'Sta niet te lang stil bij onbegrip van mensen, ze 

kunnen het niet zien, hoe het voor jou was. Neem 

al je vreugde, al je vuur met beide handen vast, 

en draag die uit.' 

 

Ik kan natuurlijk ook mijn hele leven zitten 

grienen, omdat mijn jeugd zo ongelukkig was. 

Maar wat heb ik daaraan? Toen was het niet mijn 

keuze, maar vandaag wel degelijk. Ik trek een 

streep, een hele dikke, en van hier af zal ik gaan. 

Ik, met mijn litteken, mijn herinneringen, en met 

mijn vuur. 

 

'Ik hoop dat je lang zal mogen leven, en gelukkig. 

Dat je van jezelf het allermooiste zal kunnen 

geven, in alle eenvoud. En dat je de vele kindjes 

hebben mag die je voor jezelf voorspelde, toen je 

nog maar een jaar of vier was.' 

 

Voor mij is het zo evident vandaag, ik kan heel 

moeilijk uitleggen hoe het in zijn werk is gegaan. 

Soms zou ik willen dat ik dat gevoel kon 

overdragen op een ander, op een mens die 

ongelukkig is. Dat zou toch handig zijn, dat je dat 
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kon opslaan op zo'n super-drager van één 

terabyte, en inpluggen bij wie het kan gebruiken? 

Maar dat lukt dus alleen met bits en bytes, niet 

met gevoelens. Ik kan alleen mijn weg gaan. 

 

'Ik blijf bij jou, lief kind, Louise woont en leeft 

nog altijd in je hart. Heb geen verdriet, want het 

was goed.' 

 

Ik wil sterven als jij, Louise, tevreden, neen: 

gelukkig over alles wat heeft mogen zijn. En 

weten dat mijn vlammetje zal verder leven, voor 

eeuwig en altijd. 

 

‘Van harte, Louise’ 

 

De brief heb ik niet meer nodig. De woorden 

hebben inktsporen getrokken rondom rond mijn 

hart. Ik zal me altijd het droge parfum van het 

papier herinneren, en het zachte knisperen van de 

brief in het vuur. 

 

Van harte. 
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Het vierde rijk: Lucht 

 

Vangelis 

Conquest of Paradise 
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Onzichtbaar. Stil. Aaibaarheidsfactor = nul. 

Onmisbaar, niettemin. 

 

Universele drager. Van warmte en koude. Van 

water. Van geuren en kleuren. Rustig, zwaar, 

woelig, ijl. 

 

Het is fascinerend hoeveel creativiteit we erin 

leggen om te beschrijven wat we niet kunnen 

waarnemen. We weten wel dat het er is, 

natuurlijk. We gebruiken er meer van dan van 

water, voedsel, lichaamswarmte. We gebruiken 

het constant, onbewust. Onze adem herinnert ons 

elke seconde aan die levensnoodzakelijke 

onzichtbare aanwezigheid. 

 

Een vlam dooft als ze geen lucht heeft, water is 

voor twee derden lucht, aarde wordt steriel 

zonder lucht. Alle levende elementen staan in 

verbinding met lucht. Met zuurstof. 

 

In het ultieme evenwicht, in het diepe gevoel van 

los te staan, gegrond maar niet vastgekluisterd, 

geboren uit een golf maar niet verdronken, 

brandend als een vlam maar nooit verbrand, in dat 

ultieme evenwicht laten we toe dat de lucht ook 

ons draagt. Ons uitdraagt naar de wereld. 
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Waarom de regenboog bestaat 
 

Er was eens een koning. Een koning die Ouranos 

heette. Koning Ouranos had één dochter, Venus en 

Ondeia. Of liever: Koning Ouranos had twee 

dochters, die luisterde naar de lyrische naam 

Venus-Ondeia. Ik weet niet precies hoe het zat, 

met die dochter van Koning Ouranos. 

 

Het was alsof er maar één dochter was, omdat 

Venus Ondeia altijd samen op dezelfde plaats was. 

Omdat Venus-Ondeia zich niet kon splitsen, om 

naar de badkamer te gaan en tegelijk in de tuin te 

zitten. Omdat Venus-Ondeia hetzelfde bloed 

deelde, en toch weer niet. 

 

En toch was er Venus, en ook Ondeia, en daarom 

zou je kunnen zeggen dat Koning Ouranos twee 

dochters had. Venus had een vurige inborst, 

koperkleurig haar als een boom waarvan de kruin 

altijd in de herfst leeft. Ondeia had een rustiger 

inborst, die stroomde van medeleven, van 

compassie met alle levende en niet levende 

dingen. Haar haardos was zo blond dat hij bijna 

wit leek, alsof haar haren eigenlijk uit lucht 

bestonden. Lucht die je om één of andere 

magische reden kon zien. 
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Koning Ouranos vond het zelf heel vervelend, die 

toestand met zijn dochters. Hoe moest hij nu 

uitleggen aan zijn onderdanen hoe dat zat? Had hij 

nu één dochter, of twee? En waarom dan wel?  

De onderdanen in het land wisten natuurlijk dat 

Koning Ouranos kinderen had. Hij had niet kunnen 

verbergen dat de Koningin hem die gegeven had. 

 

Officieel heette het dat Koning Ouranos zijn 

nageslacht wou beschermen omwille van zijn 

broosheid. Nu eens heette het dat de dochter van 

de Koning zo vurig en verblindend was dat de 

onderdanen haar zouden willen vangen, temmen, 

en zich tegen haar zouden willen beschermen. 

Alleen de Koning kon de aanblik van zijn dochter 

verdragen zonder tranen in de ogen te krijgen. 

 

Dan weer heette het dat de dochter van Koning 

Ouranos zo iel was en zo frêle, dat de 

bewondering van de massa alleen al genoeg zou 

zijn om haar om te blazen. Alleen de Koning kon 

zijn bewondering voldoende de baas, om zijn 

dochters ijle wezen niet in duizend druppels te 

doen uiteenspatten. 

 

Hoewel de Koning zich dat niet zou laten 

gezeggen, moeten we er wel bij vertellen dat die 

situatie hem enigszins bedroefde. Hij was 



32 
 

misschien wel Koning, een plichtsbewuste man, en 

een bezorgde vader, maar hij was ook een trotse 

vader, en die trots te delen met zijn onderdanen 

was zijn meest geheime wens. 

 

De onderdanen stelden zich al lang geen vragen 

meer rond het nageslacht van de Koning. Die hele 

toestand was wel vaag, maar er moest ook brood 

op de plank komen, gepoetst worden, geschrobd, 

geveegd, getimmerd en brood gebakken. 

 

Jaren gingen voorbij. De Koning en zijn nageslacht 

verbleven in het paleis en niets veranderde echt. 

Althans, zo dacht de Koning. 

 

Venus en Ondeia, of Venus-Ondeia, groeide op en 

zoals het alle kinderen vergaat, kwam de dag dat 

het kind geen kind meer was. En gedurende al die 

jaren had de tuinmanszoon in stilte toegekeken 

hoe de meisjes vrouwen werden. Tot hij zich 

realiseerde dat hijzelf een man geworden was. En 

dat zijn hart naar haar uitging. Naar hen. Of hoe 

zat het nu ook weer? 

 

Nachtenlang somde hij in zijn hoofd de ontelbare 

goede redenen op die hij kon vinden om de 

Koningsdochter te vergeten, om zijn gevoel uit de 

vezels van zijn hart te wissen. Voor elke reden zei 
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hij in zichzelf: "Bedenk toch dat..." Maar elke keer 

weer, voor elke reden die hij kon bedenken, 

antwoordde zijn hart nog voor hij uitgesproken 

was: “Dat neem ik aan, ik snap het wel, maar zie 

je, ik bemin." 

 

Op een dag kreeg de tuinmanszoon van zijn vader 

het tuinmansplunje dat hij zo bewonderde. Het 

was de dag dat hij van tuinmanszoon zelf tuinman 

werd. En op die dag wenste de Koning hem te 

spreken. Dus ging hij naar de Koning toe. 

 

De Koning zei: "Mijn beste tuinmanszoon, kijk even 

in deze spiegel. Zie je jezelf daar staan?" 

"Jazeker, Uwe Majesteit," zei de tuinmanszoon 

meer tegen zichzelf dan tegen zijn vorst. "Ik ben 

geen tuinmanszoon meer, maar de tuinman. De 

tuinman van mijn vorst." 

 

En de Koning glimlachte. “Ik heb zo lang de kunde 

en de inspiratie van je vader bewonderd, dat ik 

toch wel een beetje vreesde voor vandaag. Hoe 

zal mijn tuin er morgen bijliggen, als hij zijn hark 

en spade niet meer zelf vasthoudt?” 

 

En de tuinman antwoordde: "Ik ben als tuinman 

geboren, ik ben als tuinmanszoon opgegroeid, ik 

heb de kunde en de handigheid van mijn vader 
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niet alleen geërfd, hij heeft mij al die jaren met 

liefdevolle toewijding zijn kunst bijgebracht. Ik 

heb vertrouwen in hem en in mezelf. Ik zal u niet 

beschamen." 

 

De Koning keek nu ernstig. "Is er iets dat je mij 

vragen wil, alvorens aan de slag te gaan?" 

De tuinman dacht na. Hij dacht lang na, en de 

Koning wachtte geduldig. Toen zei de tuinman: "Er 

is maar één verzoek dat ik u wil voorleggen. Ik 

weet dat het niet gebruikelijk is, maar mag ik op 

dezelfde dag, één jaar van hier, opnieuw naar u 

toe komen?” 

 

En de Koning stemde in met het verzoek. 

 

De tuinmanszoon die nu de tuinman was, ging 

ijverig aan de slag. Zijn liefde voor de bomen, 

bloemen, perken en paden was zo mogelijk nog 

groter dan zijn vader ooit had durven dromen. Hij 

werkte met een toewijding die menig vogeltje en 

menig eekhoorntje ontroerde. Maar niemand wist 

dat hij met de toewijding der liefde werkte. 

 

Niemand wist het, op Venus-Ondeia na. Zij had 

het geraden en verkoos dat hele jaar om in de tuin 

te zitten toekijken hoe de tuinmanszoon die nu 

tuinman was, het leven in de tuin zijn gangetje 
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liet gaan. 

 

Ze keek onder het herfstgebladerte, ze keek bij 

grillige winterkou, ze keek terwijl de vogels de 

lente wakker tjilpten en ze keek ook terwijl de 

appels rijpten. Zo ging dat jaar voorbij. Zo kwam 

de dag dat de tuinmanszoon die nu tuinman was, 

opnieuw naar de Koning toe mocht. 

 

En de Koning verwelkomde de tuinman. “Tuinman, 

je bent een ware kunstenaar, je ziel bloeit op in 

mijn tuin. Hoe kan ik je bedanken voor je goede 

zorgen?” 

 

“Wel, Uwe Majesteit, ik wens met U te spreken 

over verbondenheid. Kan ik mij dat veroorloven?”, 

vroeg de tuinman. 

 

“Spreek toch, man, ik luister.” 

 

“Majesteit, ik zal geen lange zinnen maken, ik ben 

daar niet zo goed in. Ik zal u zeggen wat mijn hart 

bewoont. U kent de dag en ook de nacht. Zonder 

de één is de ander niet en toch bestaan ze elk 

apart. U kent de maan en ook de hemel. Zonder 

de één is de ander niet en toch bestaan ze elk 

apart. U kent de regen en ook de zon. Zonder de 

één is de ander niet en toch bestaan ze elk apart. 
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Ik zie in alles dat er verbondenheid is en toch ook 

loslaten. Ik zie in alles wat bestaat, dat ene echte 

evenwicht. Ziet u dat ook, Majesteit?" 

 

“Zoals jij het nu zegt, had ik het nooit bekeken, 

maar je hebt gelijk. In alles is verbondenheid en 

toch ook loslaten,” zo antwoordde de Koning diep 

nadenkend. 

 

“Zo is dat ook met liefde, is het niet? Echte liefde 

bestaat alleen in verbondenheid en loslaten. Ziet 

u dat ook, Majesteit?", vroeg de tuinman dan. 

 

En de Koning knikte nadenkend. 

 

“Staat U mij toe, o vorst, dat ik met hart en ziel 

een kleed zou maken, dat alleen die vrouw zal 

passen die mijn hart bewoont?”, vroeg de tuinman 

toen plots. 

 

De Koning schrok wakker uit zijn denken en 

mijmeringen. “Kan jij een kleed maken?”, vroeg 

hij verwonderd. 

 

"Ik heb vertrouwen in haar en in mezelf. Ik zal 

haar niet beschamen,” antwoordde de tuinman. 

 

Hoewel de Koning niets begreep van die laatste 
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repliek, stemde hij toe. Of misschien is het juist 

omdat hij er niets van begreep, dat hij toestemde. 

Ik weet niet precies hoe dat zat. Dat zou je 

trouwens alleen van de Koning zelf kunnen 

vernemen, en die is gestorven, jaren geleden al. 

Als hij al heeft bestaan. Dat denk ik nu persoonlijk 

wel, omwille van de regenboog. Als je het verhaal 

uitleest, dan weet je dat ook voor jezelf. Of 

Koning Ouranos nu heeft bestaan of niet. 

 

De tuinmanszoon die nu tuinman was, keerde 

terug naar de tuin, waar de Koningsdochters op 

hem zaten te wachten. Ze zeiden niets, maar 

glimlachten blij toen ze hem zagen. En hij zei: 

"Kijk, prinses." 

 

Toen graaide hij met zijn handen door de lucht, 

en toverde met zijn vingers een rode boog. Het 

rood overspande de hele hemel en reikte van de 

tuinmuur tot de tuinmuur. De rechtervoet van de 

boog gaf hij aan Venus, de linkervoet aan Ondeia. 

 

“Goed vasthouden," zei de tuinmanszoon. Hij 

graaide nog eens in de lucht, en kleurde alle 

druppels langs de rode boog nu oranje, dan geel, 

groen, indigo, blauw en violet. Elke graai van de 

tuinsmanshanden deed een vuurwerk aan druppels 

verschijnen en toen hij de laatste graai had 
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gedaan, zei hij: “En nu, loslaten.” 

 

De prinses aarzelde even en zei: "En als we dat 

niet willen?” 

 

De tuinman keek bedroefd. Hij dacht na, keek met 

vraagtekens in zijn ogen nog eens naar de 

prinsesjes, en zei toen: "Lieve Ondeia, Lieve 

Venus, als jullie de boog niet loslaten, zal hij voor 

altijd verdwijnen. We kunnen alleen zien hoe 

mooi de boog wel is, als we hem loslaten.” En de 

tuinmanszoon verdween. Hij begon te stappen 

naar het Zuiden en verdween. 

 

Venus-Ondeia begreep dat ze alleen zou zien hoe 

mooi de boog wel was, als ze de boog losliet. Als 

Venus naar het Westen zou beginnen stappen, en 

Ondeia naar het Oosten. En dat deden ze. Venus 

liet de boog los, en Ondeia liet de boog los. 

Ondeia liet de boog los, en Venus. En ze gingen 

elk hun weg. 

 

De boog werd groter, ijler, mooier. Hij reisde naar 

de hemel. En verdween. 

 

En telkens als Venus, Ondeia en de tuinmanszoon 

elkaar ontmoeten, ergens op de wereldbol, dan 

zien wij hoe mooi de boog wel is. Dan zien wij de 
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regenboog. 

 

En Koning Ouranos? Die had in stilte toegekeken, 

vanuit het hoogste raam van zijn paleis. Hij zag de 

tuinmanszoon, het kleed en zijn twee dochters, en 

hij zag hoe mooi het was om los te laten en weer 

te verbinden. 

 

Sinds die dag wou Koning Ouranos ons tonen dat 

het mooi is om los te laten, en om te verbinden. 

Hij wou ons daaraan herinneren. Daarom tekende 

hij telkens weer een ster aan de hemel. Telkens 

als de regenboog verscheen. 

 

Dus als je veel geduld hebt, heel erg veel geduld, 

dan kan je tellen hoeveel sterren er aan de hemel 

staan. En als je ook nog verbeelding hebt, heel erg 

veel verbeelding, dan kan je bedenken hoe vaak 

een regenboog verschijnt. En dan kan je tenslotte 

met een cijfer zeggen hoe lang het is geleden dat 

Koning Ouranos zijn tuinman zag verdwijnen, en 

zijn dochters. 

 

Maar als je niet zo van tellen en cijfers houdt, dan 

geeft dat eigenlijk niet. Want het verhaal van 

Koning Ouranos is een sprookje, en als je het wil 

navertellen, en je ziet hoeveel sterren de hemel 

telt, dan kan je je verhaal beginnen als een 
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sprookje: 

Lang, heel lang geleden, toen Koning Ouranos nog 

een tuinman had, en een tuinmanszoon, en ook 

een dochter, of misschien wel twee... 
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Het vijfde rijk : Geluid 

 

Blue Man Group 

Rods and Cones  
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Geblinddoekt, ver van alle waarnemingen van de 

ogen, en zonder de minste beweging te maken. 

kunnen we een andere wereld waarnemen. Een 

wereld van geluid. 

 

Een wereld waarin de golf ontstaat in de zee, dan 

zwelt en groeit, om schuimend neer te klotsen op 

het strand. 

Een wereld waarin vlammen dansend aan het hout 

vreten. Een wereld waar het broeit van leven en 

verandering. Ook al zien we niets, horen we niets. 

Een wereld waarin de koelkast draait, de kat 

miauwt en het konijn aan een sprietje knabbelt. 

Luister naar het konijn, vooral. 

 

Wat is, komt naar ons toe getrild, over 

onzichtbare golven. Wat trilt als puur geluid 

brengt leven en beweging. Muziek. Muziek waarop 

je danst, muziek waarbij je zingt, muziek die rond 

je hart gaat liggen als een stola van verdriet of 

vreugd. Muziek die strelend langs je huid je 

diepste hang naar warmte wakker maakt. 

 

Geluid is zo intens verbonden met de wereld, dat 

je het kan voelen, als je niet meer luistert. Of als 

je niet meer hoort. 
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Verhaal uit het Centrum 
 

“En u bent zeker van uw keuze, juffrouw?” 

‘Absoluut.’ 

“Tja, spijtig, u hebt talent voor dit beroep. We 

hadden dat al gezien toen u hier stageliep. Dat 

weet u toch nog'? Dat wij altijd in u geloofd 

hebben?” 

‘Jazeker, en ik heb er veel uit geleerd, uit de 

jaren hier.’ 

“Maar ja, er komt altijd een dag dat goede 

krachten voor hun centen kiezen, en zelf een 

praktijk opstarten, hm?” 

‘Daar gaat het helemaal niet om. Ik heb andere 

plannen.’ 

“Ja?” 

 

Wat moet ik daar in ’s hemelsnaam op 

antwoorden? Die man bedoelt het allemaal wel 

goed, maar hij begrijpt het in geen honderd jaar, 

wat ik ga doen. Ik heb wel last van zijn geveinsde 

interesse, zijn vissen. Ik hou niet van dat 

achterbakse soort communicatie. Ik krijg er 

kippenvel van, ja. 

 

Hij heeft gelijk, natuurlijk. Ik was geen topstudent 

in mijn universiteitsjaren. Ik had niet al die 
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onderscheidingen en grote onderscheidingen die je 

in principe moet kunnen voorleggen om in een 

topomgeving te gaan stagelopen. 

 

Maar ik waagde mijn kans, ik ging op gesprek. Een 

hele zak vol stadhuiswoorden en dure 

overtuigingen heeft het mij toen gekost, anderhalf 

uur lang. Toen ik buitenging, wist ik het al: ik heb 

die man compleet verrast, en hij belt me morgen 

om te bevestigen dat ik mag beginnen. 

 

Het is pas maanden later dat het hele verhaal mij 

haarfijn weer voor de geest gekomen is. Eerst in 

mijn dromen, flarden van mijn gesprek met hem, 

toen. Volzinnen die ik met veel brio had gespuid, 

daverden door mijn slaap, kwelden mij in het 

ochtendgloren. En toch. Ik trok mijn witte jas 

weer aan en liep de witte gangen door, het 

spreekkamertje binnen, waar ik observaties 

sprokkelde voor mijn thesis die de hoogste graad 

zou halen. En ik begon het heimelijk te haten. 

 

Allemaal de schuld van Foucault. Die had zich op 

een blauwe woensdagmiddag een weg gebaand 

naar het stapeltje boeken dat ik bij de 

tweedehandsshop naar trouwe gewoonte 

bijeensprokkelde, één keer per maand. Ik heb 

altijd graag en veel gelezen. Torens boeken 
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maken, torens gelezen boeken. Dat stond steevast 

op het stippellijntje naast de rubriek “hobby’s” op 

de formulieren van het PMS (nu CLB, geloof ik - als 

het maar een letterwoord is, hé!). Geen wonder 

eigenlijk dat zij mij literair zagen gaan. Maar ja, 

ik was naast boekenwurm ook eigenzinnig, dus 

koos ik voor psychologie. En liet mijn hobby 

daarom nog niet varen. Vandaar misschien mijn 

middelmatige scores op examens? Wie weet? 

 

Zes jaar van mijn leven heb ik ervoor de les 

gevolgd, de practica geslikt, de stages gelopen en 

verslaan, examens overleefd en tweede zit 

verdragen - gelukkig niet elk jaar. Alleen dat éne 

jaar van doorzakken en fuiven, dat heb ik moeten 

overdoen. Goed, het studentenleven heb ik wel 

binnenstebuiten gekeerd, dat heb ik wel gezien. 

Daar was toen ook de tijd voor. 

 

En neen, mijn hobby moest er dus niet aan 

geloven. Eén keer per maand ging ik inkopen, 

gemiddeld een boek of tien. Leesvoer, wat een 

prachtig woord. In het Frans is er een gezegde 'Qui 

dort, dine.” Voor mij is dat veeleer: “Qui lit, 

dine.” Ik heb wel vaker na de slotzin van een boek 

plots vastgesteld dat ik uitdrogingsverschijnselen 

vertoonde. Bij manier van spreken, natuurlijk. 
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Alle boeken hebben me veel geleerd, over mezelf, 

over relaties, over het leven en de wereld. Het 

geloof in het lot dat boeken op mijn leesweg legt 

en me lessen aanreikt in mijn uren van verslinden. 

En zo bracht dus het lot Foucault onder mijn 

hoofdkussen. En Foucault bracht dromen in mijn 

nachten. 

 

Ik heb maar één gedachte aan Foucault te danken, 

en dat is dat de zot maar zot is omdat iemand dat 

zo stelt. Alleen dat inzicht kan verklaren dat de 

zot van vroeger vandaag niet zot is, en de zot van 

vandaag morgen misschien weer heel normaal. Het 

hangt er allemaal vanaf hoeveel niet-zotten 

zeggen dat een ander zot is. Consensus, heet dat 

dan. 

 

Niet dat ik alle instellingen leeg wil halen, hun 

bewoners het leven en de maatschappij in wil 

sturen. Het heeft alleen nederigheid in mij doen 

ontstaan. Ja, dat is het, denk ik, nederigheid. 

 

Neem nu de patiënt met meervoudige 

persoonlijkheid, die elk van zijn personen met een 

naam benoemt. Als hij gaat kaarten is hij Jos de 

kaarter, als hij sleutelt aan een leiding is hij Jean-

Pierre de loodgieter. Soms gaat hij bloemen 

kopen, en dan is hij Mariette. Bij elk van die 
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namen past een stem en een gedrag, dat zomaar 

plots vanzelf de bovenhand krijgt als Jos de 

kaarten laat liggen om aan een leiding te 

sleutelen. 

 

Of neem die vrouw, die paranoia is. Die achter 

elke hoek een gore vent ziet staan die het op haar 

gemunt heeft. Die achter elke glimlach de grijns 

van een boef ontwaart. Die achter elke hoek een 

mensonwaardig drama op zich af ziet komen. 

 

Of nog: het kind dat alleen appels eet, want 

appels zijn gezond. Vooral als hij onrustig is, 

verdwaalt door gangen van een groot gebouw dat 

hij plots niet meer kent. Het kind dat zoveel 

appels eet dat hij er ziek van wordt. En telkens 

weer zijn handen wast, want vuile handen hangen 

vol bacteriën. 

 

Ik was een steengoede psychologe, die intuïtief en 

snel gedrag en tics herkende en erkende. Ik kon 

hen rustig maken, aanpassen, ik kon hun leven 

gladstrijken. 

 

Maar tussen mijn ogen van toen en mijn blik van 

vandaag, heeft Foucault dus die bril gehangen. Die 

bril die maakt dat ik nu anders kijk, anders zie. De 

bril die mij getoond heeft dat ik ook een 
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Jos/Jean-Pierre/Mariette in mij heb. Alleen geef 

ik ze geen naam. Maar wel een gedrag, een 

houding en een stem. Vooral die stem. dat is me 

bijgebleven. 

 

Je moet maar eens echt heel goed luisteren. Naar 

jezelf, je eigen stem. Hoe klink je als je met een 

kind praat dat net kattenkwaad heeft uitgehaald? 

Hoe klink je als je met een vreemde praat die je 

de weg vraagt of een sigaret? Hoe klink je als je 

aan de telefoon je ongenoegen uit over de sluwe 

marketeer die jou met het voorwendsel van een 

enquête in een belachelijk verkoopgesprek heeft 

gelokt? Klink ik dan altijd als Jasmine? Heb je 

nooit voorgehad dat iemand je niet aan de stem 

herkende, ook als je geen verkoudheid had? 

Gewoon omdat je net met iets heel anders bezig 

was. En dat je stem nog niet is bijgesteld. En wat 

te denken van die heer aan de telefoon, die mijn 

moeder wou spreken? Ze vroeg: “Wie is het?” En ik 

zei: ‘Ik weet het niet, een man met een baard.’ 

Het klopte, hij had een baard. 

 

Dan denk ik dus: diegene die er vast van overtuigd 

is dat hij in enkele persoon in zich heeft, dat hij 

niets paranoia heeft en niets dwangmatigs, die 

kan niets voor die mensen. Want die kent geen 

nederigheid. En wil het toeval nu toch zeker wel 
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dat het in ’t Centrum volloopt met dat soort! De 

directeur op kop! 

 

De sector is niet echt bezaaid met mensen die 

nederig zijn, vind ik. De sector is ook maar een 

steekproef van de wereld. Wat moet ik dus in ’s 

hemelsnaam gaan zeggen aan die man? 

 

‘Tja, ziet u, ik speel eigenlijk gitaar. En ik heb nu 

de kans om daar mijn brood mee te verdienen. 

Het diploma, de ervaring en uw appreciatie komen 

mij ooit misschien nog wel van pas, als mijn liedje 

uit is, laat ons zeggen.’ 

“Ah, ik heb altijd al een zwak gehad voor 

creativiteit. Ikzelf...” 

 

En hij vertelt mij het verhaal van zijn gemiste 

kans, als acteur. Ik zeg niets meer, ik luister. Ik 

vrees dat als ik spreek, ik de verkeerde woorden 

zal gebruikten. En daar is het trouwens allang de 

tijd niet meer voor. 

 

Een half uur later zit ik in de auto, ik rijd weg. 

Waarheen maakt eigenlijk niet uit. Het kwik stijgt 

lekker hoog vandaag, het is een mooie lentedag. 

Ik stop de wagen aan een meertje en luister naar 

de lente. De bomen, het water, de vogels, het 

gras, ze zingen allemaal samen in verbondenheid 
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het lied van lente. Ik geniet in stilte van het 

geluid dat in de ether hangt. 

 

Een eeuw later, zo lijkt het, stap ik terug in de 

auto. Ik start en laat het bandje lopen dat in de 

recorder zit. Het bandje van de Swa. 

 

Ze zegge da’k zot ben. Omda ‘k hoor. Alles hoor. 

Zij nie. Ik wist da nie. Vroeger wist’k da nie. Da 

nie iedereen alles hoort. Ik weet da nog maar 

sinds da’k in t Centrum zit. 

 

’t Centrum. Nie da’k hier graag zit, maja, buite 

worre ‘k zot. Da zegge ze toch. En zij, da zijn de 

mensen die nie horen. Of toch nie alles. En da is 

bijna iedereen. Niemand begrijp wa’da 'k ik zeg. 

Hih, z’horen ’t wel, ma ze begrijpen ’t nie. 

 

Ik zal hen missen, maar het is beter zo. 
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Het zesde rijk: Licht 

 

Yann Tiersen 

Sur le fil  
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Het is donker. Stil. Het is nacht. Donkere nacht, 

verweesd van sterren, maan en nachtgezoem. 

Rust. 

 

Het is zo donker, het is zo inktzwart nacht, dat 

het niet uitmaakt of je je ogen nu openhoudt of 

sluit. Of je nu binnenin jezelf kijkt of daarbuiten. 

 

Laat het lichtballet beginnen, het lichtballet dat 

alleen dan zijn dans kan doen als alles donker, 

nacht en stil is. Laat het licht los in je donkere 

koepel, laat het hoogtij vieren. Het hoogtij van je 

kleuren. 

 

Laat alle kleuren toe, laat ze draaien, tollen, 

stralen en vervormen. Kijk naar je lichtballet, en 

leer ervan te houden. 

 

Ooit zullen al je lichtstralen in één punt 

samenvallen. En dan is er maar één lichtstraal 

meer tegen de zwarte koepel van je zijn. Een 

straal van wit. 

 

Een straal die al het zwart opzuigt en dampend 

van volkomenheid naar buiten danst. 
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De wet der traagheid 
 

“Dag Hanne.” 

‘Dag Stan.’ 

“En, heb je ze mee? De foto’s, bedoel ik.” 

‘Ja, ik heb ze mee. Ik heb ook appelcake mee, en 

als je het goed vindt, maak ik eerst even een 

kopje thee.’ 

“Al goed, al goed. Je weet de ketel staan, hé?” 

‘Geen probleem.’ 

“Er zijn veel wolken vandaag, niet? Het moet grijs 

zijn, buiten.” 

‘Absoluut. Je kent het wel, die grijze lucht die 

boven je hoofd hangt, als had je op je hemelbed 

de dakstof een halve meter te laag laten hangen. 

Gelukkig is het ook koud, of toch fris. Anders 

weegt dat weer onmiddellijk op me.’ 

“Ja, en de wind maakt ook veel goed. Je hoort 

hem hier op de zevende verdieping naar 

hartenlust loeien. Ik durf te wedden dat je twee 

straten verder de zee tekeer hoort gaan.” 

‘Hm, heerlijk vind ik dat.’ 

“Het water kookt.” 

 

Altijd weer doet hij het. Net voor het fluitje 

begint te sidderen, zegt hij doodleuk: het water 

kookt. 
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Zenuwslopend vind ik het. Want ik wil hem ooit 

eens voor zijn, of toch samen met hem horen dat 

het water kookt. Hoe doet ie het? Kom ik daar ooit 

achter? 

 

“Je zal zien dat ik nieuwe Jasmijnthee heb 

gekocht. Speciaal voor jou. Oh, je had ’m al 

gevonden!” 

‘Voor jou ook een kopje?’ 

“Ja graag. En haal dan maar je foto’s 

tevoorschijn, ik verga van nieuwsgierigheid.” 

 

Zacht dicht het water zich een baan van de 

porseleinen tuit het glazen kopje in. Thee 

schenken moet je met hart en ziel doen, vind ik. 

Je moet ernaar kijken en ernaar luisteren, je 

moet je neusvleugels wijd openzetten en het 

parfum je laten veroveren. 

 

En dan heel aandachtig drinken. Het glazen kopje 

in je beide handen houden om de warmte van de 

thee je huid te laten doordringen. Het kopje naar 

je gelaat toe brengen, de zwoele Jasmijndamp je 

gezicht laten strelen. Met een diepe inademing 

het hele theeverhaal in je laten doordringen. Pas 

dan ben je er klaar voor. 

 

Om te drinken. 
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“Lekker, hé.” 

‘Zaaalig.’ 

“Goed, tijd voor foto’s.” 

‘Al goed, al goed, je houdt er toch niet over op 

voor ik ze je heb laten ontdekken.’ 

“Wat heb je mee?” 

‘Het zijn er twaalf, twaalf die ik heb gekozen uit 

een reeks van twintig. Herinner je je het thema 

dat je had gekozen?’ 

“De wet der traagheid.” 

‘Van een uitdaging gesproken...’ 

 

Het had me uren gekost om de wet helemaal te 

begrijpen. Tja, als je nooit Miss Fysica bent 

geweest dan snap je al die dingen niet meteen. En 

toen had ik de wet gesnopen. Maar ik stond nog 

nergens. Hoe maak je in godsnaam een beeld van 

de wet der traagheid? 

 

“Leg ze eerst in groepjes naar gelang het licht.” 

‘Hm, een klassieker. Wacht, ik leg ze eerst open. 

Ik kan drie groepen maken. De eerste groep telt 

vier beelden, allemaal buitenopnamen met 

kunstlicht. De tweede groep telt zes 

buitenopnamen bij slecht weer, een kleurige 

grijze hemel. De derde groep is een koppeltje van 

twee opnamen die ik bij het keren van het weer 

getrokken heb, de zon die door de wolken breekt.’ 
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“Heb je een voorkeur voor één van die groepen?” 

‘Niet echt. Of toch, voor het paartje.’ 

“Ok, nu zoek je in elke foto naar het scherpe en 

het onscherpe. En maak weer groepjes.” 

 

Ik weet dat we even zullen doorgaan. En ik hou 

van dat kaartspel met mijn foto’s. Stan toont mij 

zo elk detail dat van een foto iets bijzonders 

maakt. De foto’s verhuizen elke keer van groep, 

en op het einde van de oefening blijkt weer eens 

hoe elk beeld uniek is. En dan bedenkt hij op het 

einde van ons spel een nieuw thema. En ik trek 

weer naar buiten, om te jagen op de beelden. Om 

voor hem mee te brengen. Als souvenirs uit een 

vorig leven. 

 

‘Stan, mis je het?’ 

“Wat zou ik missen?” 

‘Dit hier, de foto’s, de beelden, zwart en wit of 

kleuren zien.’ 

“Doet dat ertoe?” 

‘Wel, ik leer van jou, ik kom hier en je helpt me, 

maar dit voelt niet altijd prettig.’ 

“Stoort het je dan?” 

‘Soms.’ 

“Dan moet je niet meer komen, hé. Kom alleen als 

het je niet stoort.” 

‘Maar het is niet altijd hoor. Het overvalt me soms 
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plots. Zoals nu. Ik weet ook niet goed hoe of 

waarom.’ 

“Laat het zijn, dat is toch mijn probleem!” 

‘Ok, Stan, ok. Ik begrijp het.’ 

“Neen, je begrijpt het niet. Je begrijpt er 

helemaal niets van.” 

 

Stilte. En ik weet dat hij ze niet meer zal 

verbreken. Ik drink mijn kopje thee leeg en schenk 

nog eens in. Drink nog een kopje, en dan nog één. 

De theepot heeft zijn laatste druppel 

prijsgegeven. Ik heb geen excuus meer om te 

blijven. 

 

Eén voor één raap ik de foto’s op van tafel, en 

bekijk ze heel intens, voor ik ze te slapen leg in 

de grote omslag. 

 

‘En tegen volgende keer, wat doe ik?’ 

“Gebruik toch je verbeelding, mens.” 

‘Hey, sorry Stan, ik...’ 

“ ’t Is al goed meid, ik ben knorrig. Ga gewoon 

weg, en breng me volgende keer foto’s mee van je 

dromen. Dan zal je mij wel nooit meer vragen of 

ik het mis. Dat geef ik je op een briefje.” 

 

Ik stap wat verdrietig naar buiten. Ik vind het 

nooit fijn als Stan misnoegd is. 
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Maanden glijden voorbij. Zijn opdracht lijkt nu 

eens ondoenbaar, dan weer te vanzelfsprekend. Ik 

trek en trek en trek tientallen beelden, en geen 

enkel kan ik opzij leggen onder het thema 

dromen. 

 

Uiteindelijk volg ik mijn intuïtie, wacht op een 

wisselvallige dag met grote dikke wolken en ook 

zon. Ik gebruik wel een heel filmpje, twintig 

foto’s maak ik op een namiddag. 

 

Ik duik weg in mijn donkere kamer, werk bij het 

vale rode licht. Koortsachtig. Het lukt niet en lukt 

niet en wil niet lukken. 

 

Pauze heb ik nodig. Ik maak thee en geniet een 

uur lang van het ritueel. 

 

Zacht dicht het water zich een baan van de 

porseleinen tuit het rozenkopje in. Thee schenken 

moet je met hart en ziel doen, vind ik. Je moet 

het zien en horen, je moet ruiken hoe het parfum 

je gaat veroveren. 

 

En dan heel aandachtig drinken. Het rozenkopje in 

je beide handen houden om het verhaal van de 

thee je huid te laten doordringen. Het kopje naar 
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je gelaat toe brengen en de warme rozendamp op 

je gezicht laten neerstrijken. Met een diepe 

inademing het hele theeverhaal je laten 

doordringen. Pas dan ben je er klaar voor. Om te 

drinken. En dat herhaal ik. Een uur lang. 

 

De nacht is ingetreden. Er brandt geen licht in de 

woonkamer. Er is geen grens tussen de wereld en 

mijn donkere kamer. Het vale rode licht springt 

aan en ik kijk nog eens naar elke omgekeerde 

foto. Dat zwart-en-wit-spel dat door zijn 

bijzonderheid wel duizend keer in wit-en-zwart 

kan worden vertaald, met een nuance hier en 

daar, zonder dat het zwart-en-wit ooit echt 

verandert, en toch is het telkens anders. 

 

Heel aandachtig, heel rustig. Zwart-en-wit-en-

zwart-en-grijs. Beeld voor beeld. Als was het een 

ritueel, zo enig mooi als theedrinken. 

 

En daar is hij, die éne echte foto die ik al weken 

zoek. Het beeld springt me werkelijk in het 

gezicht en brandt zich vast in mijn ogen. 

 

Het negatiefje gaat de projector in, een groot vel 

gevoelig papier eronder. Het kost me nog een 

tiental pogingen voor ik de juiste belichtingstijd 

heb gevonden. En dan gebeurt het. 
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Bakje in, bakje uit, oplossing in, oplossing uit, 

water in, water uit. De foto wordt geboren. Ik 

voel hoe ik sta te glimlachen, terwijl een eenzame 

traan over mijn wang naar beneden rolt. Ik voel 

me als een regenboog in mijn eigen creatie. 

 

‘Hallo Stan, met Hanne.’ 

“…” 

‘Ik heb ’m.’ 

“…” 

‘Hij hangt nog te drogen in de donkere kamer.’ 

“…” 

‘Dat hoeft niet, Stan. Ik sluit mijn ogen, en ik zie 

wolken aan de hemel, grote witgrijze reuzen die 

een bijzonder ballet dansen van beelden die ik 

ken. De foto is in zwart en wit, maar ik zie een 

hemel in indigoblauw en wolken met een zilveren 

randje.’ 

“…” 

‘Ik kom morgen, als je ’t goed vindt. Nu moet ik 

eerst wat slapen. En gaan dromen.’ 
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Het zevende rijk: gedachten 

 

Paul Oakenfold, Junk Project 

Composure 

 

 

 
Kijk aandachtig naar een geliefde persoon. Neem 

alles in je op, alles wat je ziet, voelt, ruikt, hoort. 

Sluit je ogen. 

 

Kijk in je ogen naar die geliefde persoon. Van alles 

wat je opnam, denk je nu de Aarde weg. Datgene 

waarop de geliefde rust, datgene waarop die 

persoon steunt, fysiek steunt. 

 

Van alles wat je opnam, zonder de Aarde, denk je 

nu het Water weg. Datgene wat de geliefde 

vloeibaar en flexibel maakt, datgene wat bijna het 
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hele lichaam uitmaakt. 

 

Van alles wat je opnam, zonder de Aarde en het 

Water, denk je nu het Vuur weg. Datgene wat de 

geliefde doet branden, doet gloeien, datgene wat 

de geliefde warmte geeft. 

 

Van alles wat je opnam, zonder de Aarde, het 

Water en het Vuur, denk je nu de Lucht weg. 

Datgene wat de geliefde adem geeft, dat 

onzichtbare, onmisbare dat de geliefde innig 

omhelst zonder zich ooit te tonen. Datgene wat 

nodig is om al het andere te tonen. 

 

Van alles wat je opnam, zonder de Aarde, het 

Water, het Vuur en de Lucht, denk je nu het 

Geluid weg. De trilling die tot jou gedragen werd, 

die je huid en oor en hart beroerde. De trilling die 

het lied van de geliefde was. 

 

Van alles wat je opnam, zonder de Aarde, het 

Water, het Vuur, de Lucht en het Geluid, denk je 

nu het Licht weg. De golving die het tastbare 

doorheen de tijd, doorheen de ruimte, naar je 

ogen heeft gebracht. 

 

Van alles wat je opnam, blijft nu alleen nog de 

gedachte. Jouw gedachte.  
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Je pense, donc tu es 
 

Hij had me opgebeld nog voor het zeven uur was. 

In de ochtend, welteverstaan. Schandalig vroeg 

dus. Maar ik kende hem al langer, en ik wist dat 

het geen zin had om hem daar nog maar op te 

wijzen. 

 

“Slaap je nog?” 

‘Neen. nu niet meer, wat dacht je ?’ 

“Trek je kleren aan, en wacht beneden op me. Ik 

heb het gevonden. Je moet het zien, echt, je zal 

het prachtig vinden.” 

‘Ok, ik ben binnen een uurtje klaar.’ 

“Ken uur!?” 

‘Euh, mag ik misschien de tijd nemen om te 

douchen, en te ontbijten?’ 

“Het eerste wel. Voor het tweede: ik haal wel 

croissants bij Jacquet.” 

 

Tja, dat is een argument als een middeleeuwse 

burcht, bij mij. Dé croissants van mijn 

geboortestad. Met liefde en toewijding gebakken, 

met de smaak, de vastheid, het gelaagde en de 

boter, croissants net zoals ze die ze ook op een 

Parijs terrasje hebben. Daar kon ik dus niet aan 

weerstaan. 
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‘Ok, een half uurtje dan.’ 

 

Daar stond ik dan, een half uur later. Mijn natte 

haren wapperden in de ijzige winterlucht, ik 

vervloekte mezelf dat ik geen muts had 

meegenomen. Een oude, aftandse 2PK kwam de 

hoek van de straat om gesnord. Aaron. 

 

Ik stapte in, en ja, de geur van verse echte goeie 

Franse croissants kroop onmiddellijk in mijn neus. 

Dankjewel Aaron, je hebt m’n dag lamlendig laten 

beginnen, maar intussen heb je dat al 

goedgemaakt. 

 

“Het is echt fantastisch, wonderbaarlijk. Ik wist 

altijd wel al dat ik het zou vinden, maar ja, zolang 

het niet gebeurd is, twijfel je diep vanbinnen toch 

een beetje. Maar het is gebeurd, het bestaat, ik 

heb het gezien en ik ga het kopen.” 

 

Een mondvol croissant belette mij om de 

woordenvloed te temperen. Eigenlijk gaf dat niet 

eens, want als Aaron zo opgewonden is over iets, 

dan kan je hem toch niet temperen. 

 

“Je zal zien, het is een oud huis, midden in een 

tuin, helemaal overwoekerd. Je ziet nog wel dat 

er ooit groenten zijn gekweekt, dat wel, maar het 
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is niet meer dan een overblijfsel. Het huis zelf is 

reusachtig, maar het regent er binnen en alles 

moet zowat opgeknapt worden. De vorige eigenaar 

is overleden, naar het schijnt helemaal alleen en 

afgezonderd van de wereld. Hij heeft er amper 

een jaar gewoond, schijnt het. Een duister 

verhaal, denk ik. En nu willen de kinderen zo snel 

mogelijk verkopen, dus de prijs valt reuze mee. En 

weet je...” 

 

Genoeg info, dacht ik bij mezelf. Ik draaide 

mentaal de volumeknop uit, en dacht aan mijn 

Parijs terrasje dat zo goed bij mijn croissant zou 

passen. Tjonge, het moest wat zijn, als Aaron zich 

er zo over kon opwinden. 

 

“Kom binnen, kijk.” 

‘Shuuut, Aaron, laat mij genieten.’ 

 

En wonder boven wonder, Aaron zweeg. Zijn ogen 

tinkelden en twinkelden in mijn ooghoeken, ik 

bleef ze volgen, maar mijn aandacht ging naar het 

oude huis. Het had zo’n lang en mooi verhaal te 

vertellen. De gaten in het dak lieten de ijzige 

winterkou binnen, maar eigenlijk ademde het huis 

een aangename warmte. Hier waren heel wal 

mensen gelukkig geweest, vroeger, flitste het door 

mij heen. 
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In de kelderverdieping was een reusachtige 

keuken, met in het midden een massieve eiken 

tafel. Ze droeg de sporen van tuinprei, 

tuinwortels, tuinkers, tuinsla en wat nog allemaal 

recht uit de moestuin op het eikehouten blad 

terechtkwam. Je kon de soep nog ruiken, zoals ze 

had staan pruttelen op het vuur. 

 

In de woonkamer kwam de kleur van het behang 

je handen kleuren als je er nog maar even langs 

streek. De muren en de vloeren boden moedig 

weerstand tegen het komen en gaan van regen, 

droogte, kou en warmte. Iets moesten ze wel 

prijsgeven, kleur dan maar. 

 

Het huis had zoveel kamers en zo’n onverwachte 

structuur, dat je zou denken dat je er een jaar 

kon wonen en nog niet alle hoeken hebben 

ontdekt. 

 

Aaron kon zich niet meer bedwingen. 

“En?” 

‘Ja, je hebt het gevonden. Dat is het.’ 

“Sluit eens je ogen.” 

‘Zo, en nu?’ 

“Wat zie je?” 
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En ik vertelde, de mensen die ik zag 

voorbijkomen, de mensen die misschien wel ooit 

het huis hadden bewoond, en die er nog waren, al 

zijn ze lang geleden verdwenen van tussen de 

muren van het huis. Ze vertelden nog altijd het 

verhaal van het huis. Ik vertelde over soep en 

tuingroenten, over warmte en geborgenheid, over 

mooie, liefdevolle dagen, en over verdriet. Aarons 

rechterhand streelde mijn wang. 

 

“Jij ook'?” Met een pointe van angst die de twee 

kleine woordjes lichtjes smoorde. 

 

Ik keek hem recht in de ogen, en opperde 

beschaamd: ‘Ik verzin misschien maar wat. .. ’ 

 

“Dat geloof je zelf niet!” Zijn blik was weg, hij 

loodste me voor de vierde heer het hele huis rond, 

en ik aanvaardde stilaan dat hij en ik iets delen, 

een zintuig waardoor het echte verhaal van het 

huis en haar bewoners ons hart kan beroeren. 

Waardoor ik ook dat aparte gevoel heb dat Aaron 

en Jasmine elkaar altijd zullen kennen, maar nooit 

minnaars zullen zijn. 

 

De 2PK bracht ons als bij wonder terug naar mijn 

studio. 
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Het is er klein, naakt en zielloos nu, na het bezoek 

aan het huis. Al vind ik persoonlijk mijn optrekje 

best gezellig. Het houdt geen verhalen vast van 

vroegere levens, mensen die hier gewoond hebben 

zullen wellicht op doortocht zijn geweest. Ik ga 

me hier ook niet verankeren. trouwens. 

 

‘Aaron?’ 

“Ja?” 

“Waarom denk je dat we het niet verzinnen, jij en 

ik?’ 

“Omdat we hetzelfde verzinnen. Hetzelfde 

verhaal.” 

‘Kan toch toeval zijn?’ 

“Denk je dat echt?” 

'Ik weet het niet, ik twijfel. Hoe ervaar jij dat?’ 

“Wel, iedere mens is in essentie een gedachte. De 

wereld is in essentie een gedachte. De gedachte 

die jij overhoudt aan je contact met de 

werkelijkheid. En voor jou en mij zijn mensen en 

verhalen uit het verleden een werkelijkheid die 

we kunnen voelen.” 

 

We babbelen daar nog de hele dag over, het is 

rustgevend. Het belangrijkste van de gedachten 

die we delen, pen ik neer. 

 

Het begint zo... 
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Als niemand ooit René Descartes had opgevoed, 

als niemand ooit René Descartes had onderwezen, 

als niemand ooit hem had gelezen, als niemand 

ooit hem had geloofd, zou hij dan echt bestaan 

hebben, gewoon omdat hij dacht? Of bestaat zijn 

kennis alleen maar echt bij gratie van de dragers 

en de lezers die haar hebben doorgegeven? 

 

Hoeveel soorten sneeuw bestaan er? Is het er één, 

ja: sneeuw is sneeuw? Zijn het er negen? Hoeveel 

soorten zee bestaan er? Is de zee de zee? Of is er 

zee en zee en nog eens zee? Is paars paars'? En wat 

is dan violet? En wat voor jou zeegroen is, is voor 

mij appelblauw. Wat nu? 

 

Bestaan de Kleine Ridder, het water. Louise, de 

Regenboog, de Swa en Stan of Hanne'? Voor mij 

wel, en voor jou. Maar voor je buurman niet. En 

ook niet voor mijn vriend. Nog niet. Helaas, 

misschien. 

 

Als we in gedachten een ding uit de realiteit 

ontkleden van alles, dan blijft er toch iets over. 

De gedachte. In ons leeft een gedachte van elk 

ding dat we kennen. 

 

Zo is het niet alleen met dingen, zee en sneeuw, 
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zo vergaat het ook geliefden, naasten en 

verwanten, kennissen. 

 

Zo is het niet alleen met dingen en met mensen, 

zo vergaat het ook relaties, verbanden en 

ontkoppelingen die we voelen en ervaren. 

 

Van dingen, mensen en relaties hebben we in ons 

een gedachte. Of liever: twee gedachten. We 

hebben de zuivere gedachte en de verwrongen 

gedachte. In onze wereld, waar weten en kennis, 

waar rationaliteit hoogtij vieren, vervreemden we 

van onze zuivere gedachten. Er blijven massa’s 

verwrongen gedachten over, die we als echt 

ervaren omdat ze de enige zijn die we nog 

onderkennen. Omdat we vergeten zijn dat er ook 

zuivere bestaan. Omdat we de zuivere gedachten 

niet meer kunnen of niet meer willen zien. 

 

Schrijf eens tien van je dromen op, vertel jezelf 

wat er in jou gebeurt als je niet waakt over jezelf. 

Laat ze dan even rusten. Laat ze zonder meer 

bestaan, als inktkrullen op kladpapier. En keer 

terug, lees en verbaas jezelf. Probeer te zien. 

Waar de gedachte wringt. Welke wringende 

gedachte als een patroon verweven zit in de 

meanders van je slaap. 
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Wringende gedachten over de dingen in je leven, 

over de mensen in je leven, over de relaties in je 

leven. Allemaal ontstaan in één enkele bron, de 

bron die is vertroebeld door de jaren heen. De 

bron van inzicht in jezelf. 

 

En zie de wrong nu in jezelf. Want die werkt als 

een spiraal die aangezwengeld wordt. Hij sleurt al 

je gedachten mee in dat unieke patroon van je, 

zuigt je gedachten naar een centrum dat je zelf 

uit handen geeft. De spiraal kankert je patroon, 

en maakt elke gedachte enigszins corrupt. 

 

Die wrong, spiraal, werkt als een kleur. Een kleur 

dat jij en jij alleen altijd opnieuw gebruikt. De 

grondtoon van de spiegel in jezelf, de grondtoon 

van het scherm in jou, waardoor voor jou alles 

toch anders is dan het in werkelijkheid is. 

 

Als je jezelf kan zuiveren, als je de spiraal weer 

tot jouw rust kan brengen, dan word je als een 

heldere spiegel, een wit scherm, waarin de 

dingen, mensen en relaties zich in hun eigenheid 

kunnen weerkaatsen. 

 

Het is een lange, lange reis, die eens begint en 

nooit meer eindigt. Een reis die je naar éénheid 

brengt, al-een zijn. Een reis die je behoedt voor 
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eenzaamheid. De enige reis die je zalig geluk kan 

brengen. Gelukzaligheid. Al slaag je er niet in dat 

evenwicht steeds vast te houden, alleen die flits 

al waarin je zeggen kunt “Ik weet”, is goud waard. 

 

Koester die flits, en zie, hij is als een golf, een 

vlam. Zonder begin en zonder einde. Altijd groeit 

de golf, en sterft ze weg. Altijd is de vlam. En de 

gedachte. 

 

Het is die gedachte in mij die zegt dat Aaron en 

Jasmine samen zullen zijn, altijd. En toch nooit 

één uit twee. 

 

Ik weet. 
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De reis is geweest. De reis is afgelopen. De reis is 

niet meer. 

 

Regenboog en duiveltjeskermis vervagen stil. Heel 

ver weg hoor je ze nog, nazinderen. 

 

Keer nu terug. Terug naar je donkere stilte. 

Beneden. Diep in jezelf. Maar neem de woorden 

mee, de woorden die ik aan elkaar reeg, die hun 

eigen leven gingen leiden, die zinnen werden. 

Onsterfelijk lied diep in je donkere zelf. 

 

Daar vind je alle schatten terug die deze reis je 

heeft gebracht. De schatten die jij op je reis 

ontdekt hebt. 

 

Slaap zacht, droom zacht. Ooit neem ik je weer 

mee, op reis. Op een wolk misschien, wie weet?



 
 

Marie Hélène de Cannière, 31 december 2003 

 


