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welk woord ik ook gebruik ik kom altijd bij de stilte uit. ik gedenk dan bergen 
hoog en nabij genoeg, evenzo de nood, het behoeven. stilte om het leven te 
horen. hier is alles afgeleide. ons verzinnen stelpt de stroom niet meer. onze 
taalkunde oort onzuiver. onze onze onbepaald.

het verdwalen in de wenselijkheid kan gerust gesteld een centraal thema 
genaamd worden in dit schrijven dat mijn uitgelezen vorm van onmacht is. het 
is een verloren lopen zowel in kreten gevonden te hebben, als in uitdrukkingen 
niets te vinden kunnen. het is gegoten te zijn in de opgestapelde en 
ontmantelende zich verhalen die vormend zijn in het verdwalen van de 
ochtend. 

het is zo dat ik elke dag verbloem. dat betekent: er gaat geen dag voorbij 
zonder dat ik mezelf afrem met het roken van bloemen. die gedroogde 
bloemen gebruik ik als additief bij tabak. men heeft er verscheidene woorden 
voor.

er wordt gezegd dat cannabis een geestelijke verslaving betreft. dat onklopt, 
want lichaam en geest zijn niet te scheiden. toch is het zo dat het lichamelijke 
gestel zich na enkele dagen zonder gebruik uitmuntend voelt, dit in 
tegenstelling tot het geestelijke gestel. de zorgen nemen toe, dat waarvoor 
men vluchtte keert weer in tienvoud, de onrust herstelt zich en het wegen van 
dagen wordt opnieuw gekaderd in een meer gestructureerd tijdsbesef dat 
overstijgt het gaan van nu tot nu. 

het roken van bloemen helpt bij het werpen van een focus die ik hanteer als ik 
taal beschouw en spreken wil. het ontrafelen van taal en tekens bracht een 
stilte teweeg. zo vorderend in de ongelijk groeiende wereld volstaat niet. noch 
het vorm geven aan immer soortgelijke prenten, noch het me ophouden in het 
voortbrengen van klanken helpt de voortgang van grond te voorzien. niets is 
zonder grond, niets is zonder aarde.

alles voor de koers. we hoeven ons mooi te kleden, te volgen richtlijnen van 
snit en kleur. de orde bewerkstelligen met volgzaamheid. bewakingscamera's 
zijn geprogrammeerd om dat te weerhouden wat een eigen richting gaat. 
landschapsbeheer en stadsplanning. bekeken met de blik van een aardbewoner
werkt het bevreemdend mee te werken aan dit oneigen gebruik van het leven.

we begrijpen niet de overtocht. ook mijn handen gebonden zijn. ze maken nog 
nauwelijks duidelijke opvattingen waar en strelen te zacht de omliggende lucht 
of ze laten na te omgeven en vast te houden. welke beweging ik ook hanteer, 
ik eindig altijd bij de afwezigheid. mijn armen bootsen afstand na. verdrukt 
door veelheid ga ik eenvoudig op de avond af. ik rook mijn bloemen het liefst in
open weilanden.

alles voor de richting, ook de heersende ontwrichting. de vele duizenden jaren 
menselijke nederigheid ten spijt huizen we nu in de onafgewerktheid van onze 
zo gefabriceerde hoogmoed dat het begrip verdoving geen duiding maar enkel 
nog redding brengen kan. het vieren van de schaduw is een spel waarin 
uitgeblonken wordt. we vormen met muziek vulling voor de leegte en dansen 
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onze verpersoonlijkte zorgen weg. heel vaak zijn de klanken vergezeld van 
repetitieve zinsnedes die de problematiek van liefde omwentelen ten gunste 
van zowel een wegschrijven als ten gunste van de herkenbaarheid.

omwille van de herkenbaarheid onthemelen wij de aarde en hanteren wij onze 
wetenschap als een graafmachine waarvan we niet alle knopjes kennen, noch 
kennen we de aarde die we ermee lustig verschepen. overal om ons heen 
wordt er met afbeeldingen gestrooid alsof gezaaid, en net als in de 
toegankelijke liederen is herhaling het middel waarmee gevat wordt, niet 
bevat. het zo verdwaald zijn dat de vervreemding een thuis geworden is. in 
zuinige lijn aangeplante, als nuttig beschouwde bomen.

en dan wordt het lente. de herhaling van de groei en van de ommekeer. een 
nieuw buitenseizoen waarin we onze verdwijningszucht met gezelligheid zullen 
etaleren, als en wanneer de zon zachthard genoeg schijnt. maar de in kracht 
en aanwezigheid toegenomen stormen zullen we ontkennen. ook bij overhitte 
zullen we geketend aan schermen zuchten. in formatie gebrachte wezens. 
onbekende cellen van gemeenschappelijke arbeid. het licht zal opnieuw 
toenemen. de nachten zullen draaglijker en langzamer worden, korter ook.

de muren zullen even worden opengebroken, ook de feestzone wordt 
uitgebreid. we parkeren ons in dikke trossen, vormen straten op de straten. al 
het asfalt dient de onbeweging. het is hier in dit land in overvloed gegoten 
opdat we stil zouden staan. dorp na dorp werd zo ontkracht.

meermaals op het punt gestaan heb ik te stoppen met het dagelijkse roken van
bloemen. niet omdat ik het niet graag doe, niet omdat het mijn leven ontregelt,
niet omdat ik veel verloren heb ten gunste van die ene gekozen 
afhankelijkheid. meermaals was het onmogelijk geworden deze bloemen aan te
schaffen daar zij circuleren in een illegaal circuit, dit in tegenstelling tot de 
harddrug alcohol, florerend in onze ontspanningscultuur. het is prijzig, het vergt
opofferingen, dagelijks de rust te zoeken met een middel, in plaats van rust te 
zoeken met het denken. het is moeilijk te vinden soms, doordat het niet in 
winkels rust, maar verborgen ligt achter telefoontjes, berichten of geheime 
afhaalpunten. 

er waren keren dat ik halt wou houden en terug wou keren naar de/een 
helderheid omdat ik besefte dat ik haar en/of veel verloren had, maar ik kon 
nooit meer terug naar eerder, en dus stuwde dit besef het verder maken van 
mist. ik kon het niet meer laten, er was mij al zo veel ontgaan, ik had zo veel 
opgeofferd en ik was voor zo veel gevlucht dat bij een eventuele landing ik 
barsten zou. telkens barstte ik, als ik het niet tijdig vond, als de middelen 
waren uitgeput of als er geen mogelijkheid was af te spreken. telkens opnieuw 
volgde het ietwat zelfde patroon van zelfdestructie, dat zich omzette naar een 
woede tegen de wereld. het lijkt gemakkelijk, mijn eigen falen dan maar te 
gaan omzetten naar een woede tegen een, hoe dan ook, abstracte, ongrijpbare
wereld. echter zal ik herhalen dat ik niet thuis ben in jullie wereld. ik tracht de 
herinnering levend te houden van het zijn van een aardbewoner.

er waren keren dat ik even halt hield, omdat de middelen even waren uitgeput.
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het even keerde zich om in een tijdelijk andere levensfase van bewust 
burgerlijk gedrag dat zich vertonen liet in het spuwen van meningen omtrent 
de belabberde staat van onze staat. ongeremd en zonder nu-makende-mist in 
mijn hoofd ben ik een vijand van de wereld. het is mijn droeve overtuiging dat 
zonder het roken van bloemen ik, en anderen, het onrecht in de wereld als een 
permanent en accuut probleem beschouwen zou. ik revolteer en ik ben dag na 
dag meer in staat om over te gaan tot de acties die ik als noodzakelijk 
beschouw om denken en doen in overeenstemming te houden. dubbel is dus 
het denken dat het ons weerhoudt echt op zoek te gaan. we huizen in de mist 
van onze onmacht weg, geketend aan de tekenen van de tijd die gericht zijn op
instant gratification.

echter, denken en doen zijn al lang niet meer in overeenstemming. mijn 
denken dat evenals mijn taal niemands eigendom is, is niet thuis in deze 
wereld. onze taal, ons denken is onthuis. ook ik sta aan de verliezende kant. 
pogingen een verbinding tussen denken en doen te verkrijgen liet ik halt 
houden daar ze mijn persoonlijke veiligheid in het gevaar zouden brengen, en 
die van anderen. ik vond en vind het sowieso noodzakelijk om met geweld de 
wereld te verslaan. met geweld verslaat de wereld de aarde dag na nacht. ik 
kon mijn eigenheid niet in problemen brengen voor een algemener geluk. het 
kleine eigen geluk weegt altijd niets ten opzichte van het aardse, collectieve 
geluk, dieren en dieren onderling. ik zag in dat ook al mocht ik nobele dingen 
doen voor de mensen, zij dit zelden tot nooit begrijpen zouden. eventuele 
volgelingen van mijn daden zouden de ideeën vergeten en de daders vereren 
gaan. zo ging het vaak, eerder.

neen, ik raakte vast in eerdere patronen van dag na dag mezelf af te remmen 
opdat ik, naar wens, onopgemerkt beleven kon. ik val niet graag op en ik gedijt
het beste in stilte. ook dat zijn kenmerken die niet zo handig waren geweest 
mocht ik ongeremd leven ten dienste van de/een revolutie. niet te 
onderschatten echter is ook de invloed van de tijd en het 
individualiseringsdenken dat ons overheerst bij wijze van verdeel en heers. het 
is sowieso al uitzonderlijk om bij het woord we de gehele mensheid te 
bedoelen.

het blijft immers zeldzaam in deze fase van tijd en ruimte mensen te vinden die
zichzelf zo opzij kunnen zetten dat zij daarmee iedereen dienen. gelukkig zijn 
er van die wensen. echter blijven hun doelen vaak gericht op deelfragmenten 
van het grotere probleem. daarenboven zijn er talloze doelgroepen en 
identiteitsgroepen die grotere pogingen ontkrachten en dansen in het eerder 
aangehaalde heersende spel van verdeling. zolang mensen niet zullen inzien 
dat we allemaal mensen zijn, heeft het geen zin een daad te doen die de 
wereld op haar plaats zet, op de aarde. er heerst steeds meer en meer een 
verheerlijking van deelproblemen. het narcisme van de kleine verschillen tiert 
welig in dit tijdperk van het zelf. misschien is dat een kenmerk van onmacht.

ik echter verheerlijk ook teveel de twijfel en de tegenstelling. het roken van 
bloemen bestendigt het bestaan van tegenstellingen, van een onwaarheid. er 
is een strip die hier in de kast staat waar personages roken van het twijfelkruid,
om niet ten onder te gaan in de vernietigende werkelijkheid die omhuld is met 
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een leugenachtig verhaal. zolang ik tegenstellingen heb in mijn hoofd, 
ontkrachtingen en nuances, zolang zal ik geen stelling bevechten en blijf ik 
vredevol.

doch, de stelling dat de aarde uitermate gewijzigd wordt door wenselijkheid 
valt moeilijk te ontkrachten. mocht de economische wetenschap zo veel 
zekerheid bevatten als de natuurwetenschap, we leefden in welvaart en 
gelijkheid, gestaafd onder een permanente groei. echter is de economische 
wetenschap geen kennenschap en blijft het een verhalen gooien van wil en 
macht, blijft het een veruiterlijking van verinnerlijkte richtingen. voor de aarde 
zou ik sowieso dus vechten kunnen. hoe sneller we vechten, hoe meer wensen 
we redden kunnen. als we het op een beloop laten, wint het huidige systeem 
van enkelingen.

opnieuw: ik ben geen vechter. ik dacht dat ik een schrijver was, maar men leest
niet meer wat gravend en beschouwend is. men hanteert in dit tijdperk de 
begrippen leesplezier en escapisme. fictie en non-fictie. kunstmatige 
scheidingen van een matige kunst. ook dichters kan men niet beluisteren als 
zieners en voelers. men hoort toe. men schouwt toe. entertainment is het doel,
ontspanning en afleiding. het spel draait door. 

ik wou mezelf geen pijn doen, ik had nog dingen te doen, ik geloofde nog in de 
kracht van vereniging, ik wachtte op de beweging van mensen die zouden 
inzien dat ze geen wensen waren, maar aardbewoners. ik hoopte op het 
ontwaken van een herbronde gemeenschappelijkheid, verrijkt met het 
individuele denken dat redding bieden kan bij een totalitaire toekomst.

maar de hoop blijft een wachten en het ontwaken blijft doelen op een kleine 
onmachtige minderheid. ik begon de woorden onmacht en randfiguur te 
cultiveren en noemde mezelf een kunstnar. kunst is goed en mooi als het geen 
scherpe spiegels biedt. het mag vooral geen kritiek leveren. of: dan is het 
kritische kunst, maar nooit is het kritiek. men werpt alles in de container van 
de kunde opdat men de inhoud niet hoeft te overpeinzen, te begrijpen en of 
mee te nemen. men beschouwt de vorm als het kunstwerk, terwijl 
betekenissen en meningen als een kunstig randspel weggeworpen worden. en 
de kunst gedijt goed in deze narcistische ego-tijd. de kunst is vaak ontmanteld 
van een collectief en hoger begrip, iets dat men eerder humaan kon noemen, 
maar eigenlijk zou dienen te doelen op aards, op het geheel, op het al, op dier 
en dier, op plant en plant.
ingepast in burgerlijke smaak- en kooppatronen is de kunst vaak verworden tot 
een geinstitutionaliseerd spel van zijdelingse opvattingen. 

een kunstnar zijn in dit besloten onbesloten tijdsfragment bevraagt 
gewelddadige acties gericht tegen materie en ontaarding. het duiden van een 
esthetiek van de teloorgang wel helpen kan, maar veelal raakt het maken van 
werken verstrikt in een moeras van zelfbestendiging en burgerlijke 
consumptiepatronen. veruiterlijking en verinnerlijking. het terugwinnen van 
stem gebeuren kan met het zo schikken van evenementen die duiden op het 
verlies van aarde ten gunste van een kunstmatige wereld. men zou 
bijvoorbeeld een kleurrijke blokkade kunnen opwerpen des ochtends, geplaatst 
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aan inval- of uitvalswegen. zich met verbrandingsmotor verplaatsende mensen 
zou men kunnen stil houden met eerder een absurd dan een belerend stuk 
theater, gespeeld en geschreven op maat van de ontworpen omgeving. men 
zal hoeven om te kunnen gaan met de woede van haltgehoudenen die ergens 
op tijd wensen te geraken. men zal dienen rekenschap te geven aan 
ordediensten, die zelden begripvol ageren, maar wat is orde als de wanorde de 
orde is. wat is ongelijkheid als de gelijkheid ongelijk is.

het leven stroomt verder en het doorgeven van mijn even aan mijn zoon 
verdiepte nog meer de kloof aarde-wereld. ik zou het mooi gevonden hebben 
mocht ik dezelfde aarde aan mijn zoon doorgegeven kunnen hebben, niet dat 
ik bij machte ben om veel door te geven, de aarde leek me het minste en het 
meeste wat ik bieden kon. hij zal ouder worden op een planeet die volledig 
ontregeld is door onze menselijke soort en de honger naar, voor enkelingen, 
groei. vuilnisbeltzeeën zullen hoger reiken en het klimaat zal niet hetzelfde zijn,
ruwer en wisselender. dit alles zal de huidige ongelijkheid en socio-
economische problemen nog tastbaarder en meer aanwezig maken. 
samengehokt op de omheinde kluisberg.

eenvoudig ware het geweest mocht ik de wereld willen doorgeven. de wereld is
onbestaande. het is een menselijke, uiterst wisselende constructie. alsook zijn 
er verscheidene wereldbeelden, waarvan het merendeel nauwelijks de 
waarheid dekt. ik geef problemen door.

problemen waar ik niets tegen kon beginnen. ik rookte dagelijks bloemen en zo
bleef het mogelijk mezelf een focus te bieden en te scheppen nu en dan wat 
schoonheid in de vorm van een zijdelings kritisch gedicht of een onschuldige 
tekening, digitaal ingekleurd met toestellen van over heel de aarde. doordat ik 
zoveel gerookt heb en reeds vroeg een keuze had gemaakt voor die bepaalde 
afhankelijkheid, werd ik nooit uitmuntend in het studieproces. ook omwille van 
de twijfel en de rebellie, ook omwille van eigen onkunde, haalde ik geen 
rustgevend diploma in deze op ongelijkheid gestoelde maatschapmij. meestal 
vind ik dat niet erg. ik kijk niet bepaald op naar hogeropgeleiden en noem ze 
het vaakst hogerafgeleiden. gespecialiseerd zijn zij vaak in het opzij zetten van 
wat hen geleerd werd, het uitputtende, het ongelijke, het schuldige van dit 
wereldssysteem. geleerd zijn zij vaak in het goedpraten van hun eigen weg, ten
koste van een algemene weg. de verkorenen, ze hebben er hard voor gewerkt.

het vinden van werk zonder een hoger diploma en met een instelling gericht op
pooweezie was nooit een sinecure. steeds voelde ik me ongehoord en 
onbesloten in deze wereld, onthuis. er was geen plaats en liever dan me aan te
passen, kroop ik koppig weg in deze eigenheid, waarin ik me verbonden voelde
met andere schrijvers, denkers, doeners, makers. ik stelde het werken lang uit 
en had dus ook zelden genoeg middelen om middelen te zoeken. steeds was 
het een afwegen en een selectief overleven. ik putte ook gezinsleden uit, niet 
zo dramatisch als in flauwe series op flauwe kanalen, maar toch, geldigheid 
blijft een uitermate belangrijk begrip. ongeldig voelde ik me, ook omdat ik als 
ongediplomeerde ongehoord blijven zou, ook omwille van mijn meer radicaal 
denken. het is waar dat je geen diploma nodig hebt om het te maken in de 
wereld, maar ik wou het niet maken, ik wou de wereld kapot maken.
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ook zo belandde ik bij kunstvrienden die dichter stonden bij de aarde en hield 
ik mezelf jaren afzijdig als een stille maker van gedichten. het vinden van een 
plaats in de wereld was geen wens, maar een economische noodzaak. 

ten gevolge van een gebrek aan bewijskracht van mijn denkvermogen kwam 
ik, na enkele jaren van deeltijdse studentenjobs, terecht in de arbeidersklasse. 
velen weten het niet, maar er bestaat nog altijd uitbuiting en er bestaat nog 
steeds een grote groep mensen die aan het lijntje gehouden worden met net 
niet genoeg. zo vormt zich de slavernij. we kopen ook graag onze eigenheid 
aan, bereid zijn we daarvoor hard te werken en tijd op te geven. ook zo vormt 
zich de slavernij. we zijn ook bereid ons in groepen te herkennen en thuis te 
zijn bij mensen die anders zijn, als zij hetzelfde doen of hebben. ook zo vormt 
zich de slavernij.

het verrichten van nachtelijke arbeid, nacht na nacht, vooral ook mogelijk is 
dankzij het gebruik van cannabis. de bloemen worden hier noch als focus, noch
als twijfelkruid, maar als verdoving gehanteerd, om het in de wereld staan 
mogelijk te houden. het repetitieve van het werk en het sociale weefsel 
daarrond, waarin ik me oorspronkelijk niet thuis achtte, valt makkelijker te 
aanvaarden. de opeenvolging van nachten en het trachten te slapen overdag 
lukt ook vrij aardig dankzij het medicijn.

nachten dagen. het meespelen van een spel. ik draag een betekenisloze rol. ik 
heb geen ambitie. groeien in het bedrijf zegt me niet veel. ik tracht zo kundig 
mogelijk de tijd niet te doden maar opzij te zetten. dat kan gebeuren met 
behulp van speels gedrag of onverwantwoorde handelingen. een vorm van 
plezier die grenst aan de glimlach van een in statuten vrij gegoten slaap tracht 
ik te benaderen. vaak ben ik niet de enige die dat betracht. het beseffen van 
de tijdsstroom die zijdelings raakt en zich verder slaat verzwaart het zoeken 
naar licht en leute. gesteld dat hard werken wat oplevert dan bedrijf ik een 
gevangenschap in een oneigen wereld en verdien ik dat plezier door in 
vertrouwen en met contract uitgebuit te worden ten gunste van een burgerlijke
groei, de wereld die raast.

eerder noteerde ik dat ik gekozen had voor die afhankelijkeid. dat was reeds 
half ingecalculeerd in een pink floyd en beatles vererende jeugd. ik had ook 
aanleg voor afhankelijkheid, doordat er een lijn was van vaders en grootvaders,
aan alcohol verslaafd. ik groeide op met de gevolgen van een ongekozen 
afhankelijkheid en de gaten die het slaat in de middelen die een gezin ter 
beschikking heeft, ook doelende op het immateriële. en van een mens wou ik 
ook al niet afhankelijk zijn, al schreef ik vaak in liefdesgedichten dat ik niet 
zonder kon, al was de jij en de wij wisselend als licht.

niet kunstmatig is de afstand die ik nu neem. weken van betrokkenheid en 
drang naar orde vervuilden mijn rust. het nagelaten pogen vorm te geven 
bestendigt zich in zijdelingse uitdrukkingen van wat het betekent wens te zijn 
in deze tijden van selectief geregelde ontregelende overvloed. mijn aards zijn 
vaak bedolven raakt onder deze betrokkenheid. rust is voor de doden, 
misschien. elke dag het licht te bezien met het weten dat ik aan de 
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onmachtige, ongehoorde verliezende kant sta, blijft ondraaglijk.

ik kocht een loterijticket omdat het onze samenleving, die apartleving is, zo 
goed uitdrukt. er is de gloed van dat je het maken kunt, de geldigheid. het is 
altijd zo van bijna, net niet, volgende keer meer geluk.ondertussen bloedt de 
aarde en passen wij onze grenzen aan.

ik denk dat ik weet dat ik nog verbloemen ga. ik leef niet enkel voor anderen. 
voor anderen kan ik slechts leven als ik ook voor mezelf leef. het zijn raakte 
verstoord door het worden. het behagen van zij die niet eens mijn denken 
begrijpen willen maar het kaderen in wat ik meegemaakt heb. ik heb 
meegemaakt. ik heb geleefd. dat wat men vluchten noemt is enkel wortelend 
in hun onbegrip. er staan muren tussen mij en het merendeel van de anderen. 
dat zal altijd zo blijven. die muren zijn niet gegrond in het verslaafd zijn aan 
een bloem, ze vonden hun oorsprong in het voelend denken. ik hoef te werken 
aan de verwezenlijking van mijn denken. duidelijker. verbloemend, maar met 
minder overdrijving.

de vorderingen die ik maak zijn zich herhalend in de diepte van omliggende 
klanken. ik hoor het niet. ik ben het toebehoren van de afwezigheid. ik ben 
bezit van samenhorigheid. ik weet het zelden, dan stap ik af op dagen alsof zij 
vernieuwing bieden.

zo voldaan van een ingesloten zien overbrugt zich het keerpunt met het 
aanraken van een los laten.
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