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Witte mist

Ik heb mijn kamer ingespoten met chemisch spul, met een spuitfles spoot 
ik overal kleine witte druppels, waardoor er een korstondige witte mist 
ontstond, een zachte nevel die zakte tot op de grond, tot op alle meubels en 
planten en op het zwarte bed waar ik met jou een stang vanaf heb gesloopt 
die zo kraakte. Samen hebben we opeens geweld gebruikt om iets beter te 
maken, om iets wat een beetje zeurde voor eens en altijd af te sluiten, af te 

schrijven naar het verleden.
Witte mist is ook neergedaald naar het verleden, om voor eens en altijd 
korte metten te maken met alles wat zich probeert te verstoppen en voort 
te planten tussen de stof in het kleed of de kieren van de plinten. Ik hoef 
daar nu allemaal niet aan te denken, als ik met jou zachtjes neerval op het 

bed dat niet meer zo kraakt.



Helder hoofd

Is mijn hoofd helder?
Heb ik een helder hoofd,

kijk ik scherp uit mijn ogen
Hier, boven
Op de toren

In de zon
Met aan alle kanten

Zwarte bomen
In de schaduwen van

Bomen waar het zwarte 
Woud uit bestaat

Ik zou willen dat ik
Meer had geslapen

Toen ik het koud had
Zonder zon

Beneden, op de grond
Zodat ik al die bomen

In alle richtingen
Kanten

Beter in me op had kunnen
Nemen, neem

Een foto, een panorama
Naar overal om ons heen



Zweefvlieg 

Het geluid van een zweefvlieg bij mijn oor
Zweef 
Vlieg

Zweven is met je voeten van de vloer stil blijven
Buik omhoog, naar waar regen op het dak van een zwembad kan kletteren
Rug naar wit, blauwe tegels, naar waar soms verraderlijke luchtbubbels uit 
het niets naar boven kunnen kletteren
Oren net onder het wateroppervlak, net onder de nul-lijn, waar lucht 
wordt tegengehouden
En waar je lichaam wordt tegengehouden, nu je daar zo ligt te zweven, zo 
heel stil.
Met alleen de onderwater-gedemptheid tot je beschikking, tot je zintuigen 
doorgetrokken.

Vlieg is vlug, is snel weer weg. Zoemt in mijn oor nu ik hier zo lig 
Met mijn buik naar de koude aarde, snel afkoelend gras dat langzaam klaar 
wordt voor en uitziet naar de dauw van morgen
Rug naar de hemel, naar blauw met witte vlekken, strepen, waar verrader-
lijke zon plots heel fel kan schuren op onze bleke huid
Oren tussen het gras, tussen sprieten die overal om mij heen naar de hemel 
wijzen
Alles gedempt door mijn eigen moeie ogen
Oren



Af en aan

Een hele hoop mensen lopen af en aan en af en aan en af en aan in hun 
waterdichte windjacks en wandelmerkbergschoenen en uitschuifbare 
rots-wandelstokken en afrits-berg-waterdichte broeken en wandel-rugzak-
ken met heel veel vakjes voor alle wandelkaarten en wandelflessen en wan-
delspullen met daar omheen een plastic wandeltassen-tas die je er omheen 
kan elastieken en ze lopen tussen de vele wandelbenodigdheden-winkels 
door naar bushaltes met bussen die ze naar gebieden en paden brengen 
die mooi zouden zijn om te wandelen met hun wandelschoenen, kaarten, 
tassen, jassen, broeken, petten, stokken en wij doen met ze mee.











Ruilen van boekje

Dit boekje is deel van een serie van tien verschillende boekjes, waar telkens 
andere teksten en foto’s in zijn opgenomen.

Als u met iemand wilt ruilen van boekje, bel dan Esther op 06-15600004 en 
dan wordt u gekoppeld aan een andere ruiler.


