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van al mijn stroeve passen spreek ik het woord vrijheid het meest vervlochten uit

wat volgt is een dans naar een dans met eerder samengestelde passen en niet 

passen. de overvloed van aangesproken tekorten waarin ik plaats vind spoelt aan 

langsheen het gaan naar overtocht.
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halt houden bij de verwezenlijking van onrust

een lied zingen voor de constitutie van vergetelheid

dag worden in uitgezette lokaasrichting.
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wortelt zicht het licht uit in moerassen

waarin wij onze verwachtingen kelderen

schaduwzijde draag ik wijl ik wandel

voor me uit een stoet van staande tekenende anderen

hun hemelshouten indrukken

rusten op het slurpende asfalt

ergens voorwaarts rust de richting.
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het ochtend worden van vergaan langsheen het 

rakeloze zo zo zien

onze ongelijke veelheid vergt dan wel

voortdurend roterende ketens

het licht werpt enkel schaduw voeldiep

het overheersen van maakt

nevengeschikte helderheid en of.
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wat bedolven onder het aanrakende wind de nacht bereizend ligt

verstuurt in een taal van ruis de klank de overtocht

zoals ik toen ik naar de heuvel riep

en drie boeken droeg

een voor elke maaltijd

en een broek met zeven zakken in aan

ik was toen net als jonge bomen wild van bladgroei.
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het omslaan van ogenblikken bijeengeraapt als bessen

slurpend stil te staan

beoeverend

wat ga je doen de zon zij breekt zich

nog niet door wolken

gaan wij stroomgewijs

in de tuin van een ruim woord zit ik

de ochtend raast omheen mijn mijn

wat sta ik hier te doen

teruggeworpen tot de kern van het ontkernen

ontvouwt zich het geroepen ontzien

ik schrijf met ik en verval in de stilte

van verlaten te hebben houden zijn.
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wat we mee dragen

weegt als het gewicht

van vergetelheid

de zijdelingse uitdrukking van aanwezigheid

bouwt verder op meer nabij

het spreken van de afgerande stilte

het vordert met de waardebepaling van leegte.
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een herinnering

ik zit in een trein

de beweging ontgaat me

in de wagon valt reflectie

van de wagon in de wagon

wij mensen

worden bewogen

interstedelijke stilstand nabij het land

dat toen ik jonger was rand was schild was

wij gaan in de trein alsof wij op wolken huilen.

10



van wat aanhoord werd

herinneren we ons

de aanzet tot klank nog

als een door verliefdheid

vertraagde dageraad.
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mijn vernieuwzucht gaat met vlagen nog tekeer

de avond bracht geen en vordert als de stilstand

van wat dat valt buiten het overtollig zien.
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overzicht ontroerend

zondert af zich

het ongeremd reeel bestaand verlangen

straten wassen stralen richting

hier herhaalt zich onze lichtwording

des nachts kropen we bijeen als aarde

rent de weeral ontroering

becijferd voorwaarts

het verstaan van het verglijden vergt

stilteoppervlakte en ogen als de onderkant

van weeral wolken.
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de warmte slingert zich over de vaak als menselijk begrepen aarde.

de overbodigheid van proeven sleept nog

langs ons bewonen van tijdelijkheid aan.
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een lied latend

afgedreven wit

gelaten beheersing

van ontaarde spraak

naar neigende wordingsklanken

licht

het in de van oorsprong stilte strepen staan

kost me de van licht voortdurendheid

aanwezig gemaakt

verdagend schaduwnacht.
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door straten gaan vergt gladde van

zien eenzaamheid die zich aanspoelt

van verbonden met het onzijn zijn het 

van schaduw dragen lichterschap zingt

van overbodig oeverende tijdsstippen

eerder had ik een vleugel met als opschrift arm

en droeg ik met kartonnen ogen mijn weeral woorden

over over

de nachten waren als diep en bestonden in

aan tafels vertekenen van tijd.
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in het behuiden van wat denken

neer

stormend

het gestolen oppervlak ontbreekt

de rolluikenavond nog als

hangt herinrichtend

met de tenen tentoon stellend

mijn onafgebroken verbergen

in de zijkant van herinneringen

ochtendlicht verspert de tijd de tijd die ruimte schept

ommuurd door kostumen ontwaken wij

besteeld geworden

alle rust is steeds gedaan.
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het kalend klankbord

dat ik noem mijn zien

ontwikkelt zich

met alsof en weeral

ook misschien

heerst de ingehouden uitoefening

van zo maar zijn als een bestuur

door enkelingen

mijn ervaringen repeteren daglicht

sleept zich bijeen

gedragen zich

afzonderlijke wezens met

geborgen kledij de stilte verdragend.
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het  leven is zo hard dat alleen zacht zijn sterkte biedt.
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tot stilstand gekomen te zijn langsheen een berg, ik droeg een steen die in mijn 

woorden pastte.
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het zijn geen schommelingen meer

het is een hoeven te begrijpen dat het voorbij is

de vlucht

het heen en weer gaan tussen dag en nacht

als een veelgerande vlinder

de overvloed aan richting

het is een eenzaam doorlopen van de tijd

die verloren ging

vooruit kijken zegt men moet je

maar van al wat werd gezaaid

toen ik zag en vleugelde

rest me schijnbaar niets dan

schaduwtekeningen en schaduwwoorden

een vloeibare diepte die rust op wat uitgesproken werd.
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gelaagd

staan wij overdonderd

door de onspraak van tekens

de gezangen van tussenin

de kreten van als en of en

ook misschien

we wrijven onze huid aan onze

als uitgehouwen verlies klanken

kelderend de woorden met de

voorraad van ons worden.

22



de opstapelt zich tijd het genoodzaakt is

soms eerdere vuren brandend te houden

gaan met een hartstocht een stukje streling

of met een oogwoordenreeks het vuur draagt

beademende splinters verder stapelt op zich

de tijd wij drinken nu en dan langs de zee

de duinen leeg met wachten op de overtocht.
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het onthouden van haar viel me zwaar

ik verloor

toen ik ging en niet gelukte

de daken op mijn woorden

ik maakte nog wel

in verkleinde hoeken niet

en ik vormde met gesloten inkt

landschap latende lijnen nog

het vergeten voedend met geen overzijde

alle dagen dagen alle dagen.
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het werd niets

mijn afwezigheid bedroeg overbodige wolken

en met arbeid vernielde ik van groeien de tijd

geldigheid betrekt een toestand van uitsluiting

het lukt me niet

ik draag in schrift

mijn stilte over.
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nog steeds mijn afwezigheid

met tussen als en als woorden woorden

witruimte benadrukkend

ik ben een steen en lig niet

op de juiste plaats mijn overzijdes vervuld

van pogingen pogingen te zijn geworden zijn

al mijn van opstapelen ontregeld dansen is bevoetnote stilte.
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ik was verstild

geraakt

geschokt door en door

afwezigheid in de van

verzamelen tijd

geraakt geschokt

ik maakte mijn

rieten handeling

gericht op goedlachs gaan

het bestaan vergaan

mijn notities van de overvloed

zij lagen laten lagen in het 

landschap van zien de stroom

nabij

ik mis de diepte

meersennacht

ik was geschokt

beschouderd

uitgelaten ik was inwendig.
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het vergaat als een inktvlek

op de hand die uitvoert en

door de dagen gaat

het staat niet geblokt geschreven

in ogen op een kledingstuk of 

langs de weg

het reist onduidelijk zichtbaar mee

je spreekt langszij je huist het weg

er is nauwelijks veruiterlijking

maar je draagt het mee

je bent je tijd

verloren ging

alleen aanwezigheid.
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langsheen de uitputting ligt de waarheid. de waarheid is een te passeren stuk 

landschap rondom de route. rondom doelt op een dolen en een dralen in een wat we 

heel soms noemen bewerkelijkheid. langsheen rondom raast de binding en de 

ontbinding. het aantrekken en afstoten ook bepaalt de route die langdradig is en 

afgemeten kortstondig oogt. op een kaart van vijf op twee meter valt de route niet te 

tekenen noch kan men de waarheid omzetten in een oeverende tekentaal die 

duidelijkheid is en schept.
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wat helpt 

indien het gaan

verloren maakte

is het van

ontbreken

samenstelling is het nieuwe spreken

terugkeerkampen

crisiscrisis

metroterrorist

ochtenden

zijdelings te staan

vervolgt uit overvloed

verbondenheid.
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zijdelingse indrukken. het landschap strooit afstand duisterdiep. onze handdruk met 

eerder onze houten blik het voelt aan als verzamelend leegte omhullende uitspraak. 

we aanhoren de neergang. het verrijzen van complexiteit is een aanslag op ons zien. 

bij dageraad weegt het meest de overtocht.
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windstootdurend ziet zij me aan

zich zo aardend dat mijn begrip

geen wortels behoeft

mijn daglicht dragend spraakvermogen

doet betekenis mijn heuvelhanden 

herhaling na

ontregelend staat de dag nu zich oeverend

in mijn onuitgesproken worden dat nog

muren maakt en laat

niets schuilt zich weg.
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het avond worden is een vallen in het vouwen vormen van wat nog niet verloren ging. 

de tijd die heerst als onbepaald gaat golvend hoog in de onderkant van mijn woorden 

rond. er staan vlaggen noch standbeelden in de vallei van ontraakt zien dat gebergtes 

maakt. talloze meningen dwarrelen neer, maar ik tracht nog louter stilte te plukken die 

ik benadruk met de nacht. dan vorm ik om papier tot wat ik worden zou, een 

uitgeholde tekening.
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deze vordering is het zo verkleind met zien

verbloemen van stilstand

uitgeput geslagen me verloren gemaakt

iets aangeraakt heb ik onhebbend

onleesbaar ten tonele gebracht

met de tegenwoordigheid van aanwezigheid

uitgesprokkeld

deze verklaring is van afzonderlijkheid

de diepte dempen

het is zo warm nog

dat de nacht de ruimte draagt.
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zo liggen

of ontstaan

is vallen

een rond gaan in

de hoekigheid van

ongebreideld een nacht

overdaad is het uitspreken

met weten van huid

belichamen de afstand tot

van diepte het oppervlak

zo bekeken is mijn worden

een verbergen

klimmend verval ik

tot mijn overzijde.
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zo ontaardt zich een tijdsaanduiding

dit gaat over het maken van standbeelden

het vergeten vormt het wegen

langsheen weiland wordend wetend

stenen maar maskers dragen we

afhankelijk stromend

bedrijven we

het verval zo vormend dat ons schrift

nagelaten huisvesting is.
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zo ter illustratie

bouwt dit over

verstaan en het toepassen van zien

halve bruggen

ondertussen bekloven wij de spraak met overdrachtelijk worden

en gaan uitgelaten hoeken veroorzakend

een spel met oneigen eindigheid een ontbedoelen

dat als uitputtend raken is

en aangeroerd begrijpen wij de val van morgen

het voortdurend omwentelen dat oorsprong is

de wederkerigheid van zwaartekracht

met de afwezige taal

beschrijven wij de overtocht.
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middelen tot het herinneren van weg

als zulkse stenen hanterend

het verbrijzelen van onkernen uitdrukken

met een rond penseel

de regelmaat van deze tijd is overdaad

in gegoten kanalen ingegraven

als in het gelaat een glimlach

en de zeventien lijnen van ernst

rondom de splinterogen die het vuur

als tussen woorden ruimte zo bewaken

dat de regen aarde is.
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het scheppend vergaan verbindt het tussenin

van dringen zingen dat de kloven dicht des

nachts als de tijd wat trager raakt en springt

van buitenwoord naar aan lucht vastgeklonken

herinnering.
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schouwspelmatig wou ik je beschrijven

aanschrijven toeschrijven ik wou je tonen

hoe het ontrolde het ging zich vorderde

maar ik schreef louter zinnen die zijwaarts klommen

over het bijstellen van verwachtingen bleef ik stil

het verlaten van wegen 

het van wegen verlaten

bleef ik stil

ik putte onze oude taal uit en wijzigde woorden

en ik verzon betekenis

maar waar ik schuilde hield ik verborgen

ik duwde herinneringen van strelingen verder

ik dichtte me met de overtocht van tijd.
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mist maken

om haar licht te vergeten

ik kan haar nauwelijks aanspreken

en als ik kijk dan lijk ik op een jongetje

en stapel ik ziende stilte op.
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ik wou altijd dat mijn stem meer was dan een fietsbel.
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rondom afgedreven stilte zo staande

dat mijn lichaam mast maakt in onaarde

de dagen klimmen zich op tot onopgemerkte stormen

wat ik maak zijn schaduwzijdes van een eerder oplichten.
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je moet het mee gemaakt hebben

het verdwijnen in de nacht ten gunste van het verdwijnen

de gerandheid van zien zo kaderen dat elk ontlopen 

een bezitten is en je spreekt in een lokale tongval

die muren raakt en je ontfermt je over de stilstand langszij

maar men je ziet je niet

men gaat huiswaarts en volgt het nieuws

de mode het weerbericht de opeenvolging

van te werken aan de afkoopsom van vrijheid

zo danig in te kleuren dat dageraad een organisatie is

en je huist in de schikking en voert de arbeid uit

met een lach op het gelaat omdat het gelaat

dan eenvoudiger gaat.
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dagen vorderen zich onvolkomen uitgebreid

de koffie die ik als aarde drink vormt reservoirs

van onaangesproken kracht ik behoud de diepte

ik zie nog zinnen in uitgeputte grond

het is nacht nu de is op

de randen raken anderen aan

het is wachten op de overzijde van licht.
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we noemen het vuur in de ogen

maar hoogstwaarschijnlijk is het

een vorm van gaan die zich op de

ervaring richt die gegrond ligt in

het bestendigen van stroom.
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zo de duisternis proevend

het lichaam afhankelijk gemaakt

de dromen een inheemse stad met zijden figuren

na de ontvankelijke onduidelijkheid

en het weergaloze scheppen van vertier 

met een vlindernet

volgt het omkeren van de honger

sterren stevenen af op afstand

mijn met

omhulde stilte

onweet goed te zeggen

waar ben jij.
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het hoeft niet duidelijk te zijn of gemaakt te worden. het kan gekaderd zijn in late 

wordingsprocessen die gelijken op eerdere stappen die sprongen bleken en nog met 

kraters spreken.
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ik heb je graag

daar wordt meer met bedoeld

dan onder verstaan

maar nu nog raak ik je aan

zoals ik omhels de maan

genoemd ik word een oude man

en mijn verbeelding onvoldoet

als deken voor het echte

mijn weerhaakhanden beheuvelen

van het licht de nacht

ik gelijk wel op een steen

die verhuizen wil.
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gemis zo s ochtends is het benadrukken van zijn

het bekloven van zien het toebehoren aan het rondom

dat onvolledig oogt en zich zich indrukt

zo afgewogen met wegen zo bepaald met draad

mijn landschap raakt niet tot aan de horizon oh 

ik die kon met woorden worden put me uit

licht na licht ontgaat me de gezamenlijkheid.
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dierlijkheid en warmte

begrot liggen half wakend

het bed is landschap

zo wij wandelen als licht

bedolven onder ruimte

het dag worden wegen

op huid die onaangekleed

gaapt

geen raam zo diep als

het laatste woord dat

tussen ons in zich verdwijnt

in ontrafelend verkeer

de bruggen bergen banen stilstand.
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verzwakt door de opeenvolging en de afzondering ontsier ik het dragen van het 

worden met het vormen van ommuurde handelingen zich zo herhalend dat de stad 

een blad is waarop ik ontlijnend slaap schilder.
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ik zal nog wel eens zoeken

het vuur van een ochtend

waarop alles mogelijk is

de keerzijde

het drinken van lucht

zich verzamelen in een woord

huppelen

maar niet vandaag

vandaag is muren vouwen

zeepbeldik

en onvolschrokken sterren 

dragend in het licht nog

dat ik en ontwaak.
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een namiddagverslag

ik

tekende

niet veel meer dan halve vakjes

dat duurde uren

ik dronk thee en poetste het huis

ik wachtte op mijn zoon

die met de moeder treinen was

ik las de krant een tweede keer

en tweemaal ook ging ik

naar een winkel om de hoek

de stad is groot

mijn bewegingen klein 

ik rustte uit in mist

en maakte alles zijn

ik drink nu koffie de avond

nog steeds ben ik mijn 

toekomst niet.

54



indien het vorderen zulkse kuilen slaat dat het zien

een gedenken wordt, ga dan huizen onder de zijkant

van opgehoogde oevers en besla de oppervlakte met

een schrift dat gelijkt op graven naar de lucht toe

of spreek dan met een stem die omhult het grijpen

naar het en omliggende.
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tussentijds

beladen belanden

in het ontgoochelende zien

dat schept en onvolkomen is

huizen in het verplaatsen

van voorbijgaande aarde

onstil raken van onbeperkt

tijd met tekst bedradend

rusten gaan in met stof

besneeuwde bedden

uitgehold verdriet

bewakend eigenheid.
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mijn tentoon stellen van onafgemaakte tekendingen

met maanlicht begeleiden en brood bij celeste kopen

s ochtends wanneer de zon de n9 richting geeft diepte geeft

is richting hebben diep zijn bedelft zoeken afzonderen zo zien

dat alles weg is en als niets voltooid te wachten ligt en lacht

en diep latend is deze lichtfase het met nadruk begaan

van ontsporen gekaderd in een toespraak van macht

wat is deze geldigheid anders dan schaduw van.
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willen we terug naar toen berijken nog bereiken was

en hanteren we onze stem als stilte op een blad

dat onbeoeverd wacht op kaft het zo vorderen

dat ons gewicht onbewogen is en verdeeld ligt

het zich beranden het zich beschermen

al onze houdingen kaderen het verlies

wij vangen aan met de hoogmoed van ingeprente horizon.
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bal belet in bed hem niet hij slaapt

ik beruzie zijn moeder zij maakt kunst

met haar onzekerheid roep niet zegt hij

vanuit zijn kleine toren ik versta hem niet

ik huis vast in mijn gelijk dat stilte is

ik kan hem niet geven een tuin die uitgeeft

op een woud dat groot genoeg is ik kan hem

niet geven een gezin hij onweet nog dat ook

ik in torens riep en met hoekige banen sliep

deze nederlaag is diep van worden

deze breuk daar slaapt hij mee.
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verloren gemaakt te hebben

besta ik uit nog en nog ik loop

langs eerdere lijnen en kleed

me met vergetelheid

rondom doorgelaten projectielen

bevind ik mij

rustend in uit licht getrede schaduwen

zo opgebouwd dat al mijn woorden passen

en het spel zich verder speelt.
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het navoelen dat leven heet

bezorgen aan de overkant van daglicht

en te weerstaan de inkapseling

in later met fotografie

onaangeraakt gravend stil gelegd

het navoelen dat leven heet

vertalen naar dat wat tussen

tastbaar en verborgen ligt

instrumentaal

uit verhouding opgebouwd

onbesloten dadend gang gemaakt.

61



met de bevestiging van zijwaartse indrukken ga ik voorwaarts en maak ik onverhaal in 

deze van mededelen gefragmenteerde tijd die uit is op vereniging.

zo huppel ik omheen ontziend verkeer en struikel ik neerwaarts door de in blinkend 

beeld gegoten stad waarin ik water ben en dijken vorm van wachten op.

het helpt niet dat het noodzakelijk is op te gaan in halve en hele omstandigheden die 

benadrukken het uitgeput worden en het uitputten van met steen beoeverde aarde.

het helpt niet dat het dwingend is en vaak vereist is om zich ongemerkt bemerkt te 

begeven in geleide stromen die zich banen weg in de voortgang van ongelijke ruimte.

met de bevestiging van opwaartse twijfel zich uitdrukken kan enkel vermeerderen de 

aanwezigheid met een zoektocht naar dat wat tussen de letters van worden zich 

ophoudt.

verdeel dan de tijd en beland in de overdaad zegt men met een stem die gelijkt op het 

trillen van papier in de wind als men buiten op een bank bladeren beschrijft.
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omdat diepte veelzijdig aanwezig is in het van

met hulpmiddelen zien voorbijgaan

vormen we holen in gefossileerde ruimten

en noteren we onze bevindingen

opwaarts

elkaar toetredend als dag

opgevolgd begaan we eigen samenraapsels

met de veelzijdigheid van opeenvolging

en keren we terug

naar besloten afzonderlijkheid

alsof we waterplanten tekenen in het zand.
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om terug te keren ontvorm ik met buitensporige restanten dwarsliggende dagen en 

rust ik in de veelzijdigheid van na te jagen na te jagen en het omcirkelen van 

onbenadrukt bestaan.
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de schematisering van mijn rust vergt diepe bladzijden

en zich met witruimte voedende lijnen die op en af

zich pijlen

ik teken echter onmetelijke cirkels op de

ingelegde grond en ik omvouw mijn ongemerkt

tot steen geworden lichaam met in nacht

gekleurde doeken

de zich van ontzien herhalende horizon

verbergt de verwarring van de tijd

wij spoelen aan op bedolven stranden

onze torens kijken uit.
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de wensen van wat ik worden wou zorgen nog voor schaduw als in spreken met 

eerdere woorden.
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misschien is het wel onnodig opnieuw vleugels met woorden na te bootsen en te 

omwallen het griploze zien dat zich vordert als val.
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zo stil ben

zo stil als

en omwegen

ik drink geografie

aanrakingen met ogen

zoals bomen doen

voorlopig vormen

onze nieuwe taal.
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ik heb nog wel wat werk

mezelf zo terug te vinden

dat elke verandering gekaderd

worden kan in worden kon.
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het verslijten van de voortgang is een naamgevingsproces

onderhevig aan oneigen woordgebruik

het verzijn vergt bedding en bereik

verkleurd geworden houdingen van verlies

het met beroep bedwingen van de eindigheid

bespreken de ontkerning met anderen.
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