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In de auto

Ik kan lezen in de auto. Terwijl we grenzen overschrijden, dwaal ik door 
kamers en gedachtes die de mijne aanvullen en overstijgen. De kilome-
ters worden weggewerkt. Bij elk klein groen bordje aan de kant van de weg 
ontvangen personages meer informatie, dat zou moeten zorgen voor meer 

wijsheid, vordering in het verhaal. 
Terwijl mijn lichaam met 95 kilometer per uur – met vouwwagen en al 
– wordt verplaatst van hier naar daar, van dit deel asfalt naar dat deel as-
falt, verplaats ik mijn magnetische boekenlegger herhaaldelijk een aan-
tal hoofdstukken van links naar rechts. En met elke schommeling in een 
bocht en elke hobbel in een slecht wegdek schommelen en hobbelen de 

karakters en figuranten mee, zonder het zelf te beseffen.

Jij kan slapen in de auto. Terwijl we grenzen overschrijden, dwaal je door 
kamers in je gedachtes die je bewustzijn aanvullen en overschrijden. De 
kilometers worden weggewerkt. Bij elk groen bordje aan de kant van de 
weg wordt er in je dromen meer informatie van beleefde situaties verwerkt, 
dat vaak tot een onsamenhangend verhaal leidt en waarvan je na afloop zo 

weinig wijsheid kan herinneren. 
Terwijl je lichaam met 95 kilometer per uur – met vouwwagen en al – 
wordt verplaatst van hier naar daar, van dit deel asfalt naar dat deel asfalt, 
verplaats je jouw hoofd af en toe naar links en rechts, hangend tegen de 
hoofdsteun. En met elke schommeling in een bocht en elke hobbel in een 
slecht wegdek schommelt en hobbelt je lichaam mee, zonder het zelf te 

beseffen.



Flits en donder

Flits door het doek heen en diepe donder door de lucht en de aarde, op 
hetzelfde moment. We zitten in het dal, in een kommetje, in de kern, in 
het oog dat zich heeft geopend. En we lijken tegen de buitenkant van iets 
groots en machtigs aan te staren. In het donker tussen de lichten door is 
iets te proeven van iets dat veel ouder en dieper is dan wij ooit zouden 
kunnen zijn. Als de rug van God, een glimp, een veeg van al Zijn glorie. Op 
deze manier beschermt Hij ons, houdt Hij een hand voorzichtig voor ons 
zicht. Als die bescherming en voorzichtigheid even groot is als meer dan 
flits en donder op hetzelfde moment, zijn we veiliger dan ik het me voor 

kan stellen.



Vergezichten 

Oneindige hoogtes zijn een lust voor het oog. Voor onze ogen al helemaal, 
die doorgaans alleen maar rechtdoor-gaande wegen voor ons zien, omdat 
er geen hoogtes zijn waartegenop gemeandert, gekronkeld hoeft te wor-
den. Niks van dat alles, van vergezichten waar je je in afstand op verkijkt en 

dieptes die daarachter nog diepere dieptes laten zien.



12 uur

12 uur. Kerkklokken slaan, aan weerszijden van dit panorama bankje. Zit-
tend in hoge stilte van verre weg auto’s en dichter bij zweefvliegen horen 
we een hoge toon ritmisch slaan, wat aangevuld wordt door een lage toon, 
vanuit de andere kant. Niet gelijk en de ene houdt eerder op dan de andere. 
Zouden ze elkaar kunnen horen, samen kunnen klinken om het uur van 
twaalf? Of is de verbinding deze plek, wij voor dit korte moment, waar de 

twee klanken samen komen?











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.


