De Labyrintische Leegte

De Labyrintische Leegte
Het landschap en ik zijn één geworden, en ik reis in beiden

lijkheid mee ver-vangt.

van uitmaakt, in en uit strikt en haar beweeg-

waarin je de werkelijkheid, waar je zelf deel

vastigheid die je eigen weefsels vormen en

referentiepunten - kleine knooppunten van

mijzelf, die ik weer kan toe-eigenen als

Dit alles directe lijfelijke ervaringen, (in)

vertrouwd zijn, of misschien juist gedroomd.

dat je daar uit moet storten, de aanrakingen die

die je in je hart hebt ingesloten, en ook alles

die je als muziek in de oren klinkt, degenen

loopt waar je thuis bent, een melodie of stem

Visuele referentiepunten als je door de stad

de zekerheid van het blijven steken.

haar verzwarend met zekerheid -

lijkt en dat in het net ingeweven wordt,

Af en toe blijft er iets steken dat onvervangbaar

haar en mij heen glipt.

werkelijkheid ongevangen en verraderlijk door

deze wijze ook mij omgeeft - terwijl dezelfde

uitwerp als achter mij aan sleep, en dat op

referentiepunten die ik evenzeer voor mij

vangen werp ik een net uit, gestrikt in tijdelijke

veranderlijke werkelijkheid onbevangen in te

Om de mij omgevende en buiten mij om
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voor heel even, door mij heen glipt.

weefsels in te vangen. Dit alles is wat soms,

veranderlijkheid van met alle verknopingen en

Onbevangen blijf ik proberen de

opnieuw op in te vangen.

- en je een nieuw net weeft om je in die val

het geheel kwijt, als een koorddanser uit balans

meer aan elkaar te knopen zijn of de draad in

het geheel komt te vervallen – de eindjes niet

eindjes zo ver te ont-rafelen dat het verband ,

weefsel dat nooit af is, met het gevaar de losse

het totaalbeeld proberen te ontwaren van een

dit strikken en inweven proberen te ontwarren,

En je gedachten daar - op afstand - over, die

Ik
hou
ervan
verdwaald
te
zijn
doelloos dwalend door bewegende beelden en
de tijd die traag voorbij kruipt alsof ze
van ver komt. Het maakt de mensen die voorbij
gaan deel van een esthetische ervaring,
zoveel meer deelnemend en toevoegend dan
slechts voorbijgangers, passanten onderweg
naar waar jij wilt zijn. Het vervaagt hen
de diepte in, om ze vervolgens weer te in
beeld te brengen als deel van een verbeelde
en geherconstrueerde ervaring, een eenheid
invangend uit ongelijksoortige fragmenten.
Beelden herwinnen kleur door het filter van
een surreeële afstand, die bepaalt dat jij
er het midden tussen houdt.
Misschien dat te veel kennis en richting
je ervaring vernietigen, als het inkaderen
van een beeld, het perspectief vaststellen,
het consumeren ervan. Dolend en verdwaald
ben je gedwongen te kijken, je richting
te vinden tussen indrukken en fragmenten,
en worden beslissingen gestuurd door
indrukken en de lichtval, zachte vormen
in duizend tinten schaduw, aaneenrijgend
tot de aleatorische opeenvolging van
inkaderingen en uitsnedes uit duizend
mogelijke perspectieven. Kijken wordt een
daad, een handeling. Lopen, een ontdekking
zonder doel. Zien, een moment van recreatie en re-constructie.
_______
postscript

En af en toe hapert de controle, en val je (,) samen
met jezelf. Zo leer je jezelf kennen, door de dingen die

ing ingezet kan worden. Of moet ik me juist eerst
verplaatst terugvinden om te zien waar ik stond?

bedrieglijk, want ook wat mij definieert zit vast in mij.

blijft. De rust van deze houding is echter ook

prima te voelen zolang de omgeving buiten mij is en

Overdrachtelijk ten minste, want ik schijn me toch

Ik bezit overzicht noch beweeglijkheid. Ik zit vast.

Hoe dan ook is dit metaforisch staan zelf bedrieglijk.

alleen vanaf een afstand van jou lijken te zijn. ]

beheersen en te sturen door zich daarboven te plaatsen.
eerst weten waar ik nu sta, alvorens een verplaats-

bewustzijn, dat haar inhoud constant tracht te

Voorbijgaand, of misschien voorafgaand, aan mijn
– maar mezelf verplaatsen ten opzichte van wat mij
omgeeft is zo makkelijk nog niet. Bovendien moet ik

en aanhoor alsof ze afkomstig zijn van een ander.

evenzeer als aan mezelf. Met woorden die ik spreek,

[ Onwillekeurig verraad ik mezelf, aan anderen

blik afwenden – en zelfs dat is lastiger dan het lijkt

Toch is die bewegingsvrijheid bedrieglijk. Ik kan mijn

heen, maar neigt ten hemel.. ]

glijdend – de drang ertoe hangt in de lucht (,) om mij

zonder grond. Al is het onderscheid tussen de eeuwen

grond onder mij veranderd. De aarde is ontworteld,

[ Terwijl de wereld ontworpen is, is de aanblik van de

richting kiezen.

Oprichten, uitzien, inschatten, en een (bewegings)

meest gangbare en geaccepteerde wijze tenminste.

– voor de volgroeide exemplaren van onze soort de

die van waaruit voortbewogen wordt, of gevlucht

op de einder. Tegelijkertijd is de opgerichte houding

grond verheven en richting hemel getogen, de blik

buiten verkeert. Het hoofd zo ver mogelijk van de

de meest vergaande horizon, waar hij toch nooit

De staande positie biedt de mens het meeste overzicht,

nen, maar toch buiten mezelf te zijn. Waar sta ik dan?

onmiskenbare afstand tot mezelf, zonder buiten zin-

vraag aan. Bepaald door mijn omgeving, en in een

bepaald ben door mijn omgeving dient zich een

Terwijl ik probeer stil te staan bij het feit dat ik
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____
proloog

telkens ongedacht laat.

ontglipt en zich – terwijl ik er omheen blijf draaien –

zich op de voorgrond, terwijl mijn positie mij constant

en overdrachtelijkheid – de ruimtelijke metafoor dringt

En zo blijf ik vastlopen in deze wederzijdse overdracht

De drang te weten waar ik sta, zit al in me.

ondenkbare kern enige desoriëntatie met zich mee.

Toch brengt deze circulaire omwenteling rond een

waar ik maar geen grip op krijg.]

die gedachten blijf maar ook buiten de ervaring,

te bekijken. Terwijl ikzelf daarbuiten niet alleen buiten

gedachten – hanteerbaar te maken en van alle kanten

vorm, waar ik grip denk te krijgen door haar – in

beheers ik mijn ervaring, giet ze in een ruimtelijke

in dualismen en dichotomiën. Door de woorden

de woorden heb, niet over mijn ervaring, gevangen

leerde gedachten heen weer het besef dat ik het over

bekruipt mij vanachter en dwars door mijn gecontro-

[ Terwijl ik over mijn staan tracht na te denken,

In de leegte van Patagonië valt alles weg.
Geen
warme
en
vertrouwde
armen,
de beschermende vleugels van een thuis
om je heen, geen medicijnen om je geest
te kalmeren, niks om je gedachten op te
concentreren, geen afleiding om jezelf te
vergeten.
Alleen

jezelf.

Hier kun je verdrinken in de leegte, haar
in je opnemen totdat je er vol van bent.
De leegte verdrinkt in jou, kruipt in je,
confronteert je met jezelf. Alle tijd die
je ooit zocht, ver weg, hier is niets dan
tijd en ben je alleen met jezelf totdat die
twee één zijn geworden. In deze verlaten
leegte gevuld met de bagage van duizend
dolende zielen kun je alles achterlaten,

ruimte genoeg. Iedereen hier komt om iets
te zoeken, of iets achter te laten.
In deze verlatenheid is niemand
				onschuldig.
Het landschap is je gedachte, onbenaderbaar,
onbeschrijfbaar; hier in het midden van
deze ongeboren aarde, kale potentie, met
de gehele horizon altijd binnen oogbereik
laten gedachten zich net als die horizon
nooit helemaal benaderen. Ze trekken zich
met elke toenadering onberoerd terug.
Ze omgeven je zonder dat je ze ooit echt
bereikt. Hier kun je eeuwig verdrinken.
Patagonië confronteert, breekt je, opent je
geest. En zo reis ik hier, open, gebroken,
en loop ik, leeg, de leegte in.

________
25/02
RN30, Patagonie

Zojuist ben ik de straat van Magellaen
overgestoken, een traag kolkende en weinig
verwelkomende stroom ijswater die de
aankomst in Tierra del Fuego markeert.
De Andes nadert en lijkt zelfs tot hier
een zware schaduw over de vlakte te werpen.
Het
landschap
verandert,
geel
wordt
langzaam groen, struiken worden grassen,
zacht aangelicht door een gloed die
uit
tijden
van
ver
voorbij
deze
wolken lijkt te komen, of vanuit het
binnenste van de smeulende aarde zelf.
Flarden wolken zo woest als het land en
grillig als je diepste verlangens verschijnen
in de blauwe lucht, voortgejaagd door de
eeuwige wind die hier alles geselt, elke
vorm van leven laag en bescheiden houdt en
alle ijdele dromen die je als overbodige
bagage meenam, opschrikt en verstrooid
als een zwerm kraaien die nooit enige
samenhang heeft gekend. Hier beweegt niks
dan de wolken en de dolende zielen die,
gedragen op diezelfde wind, hun richting
zoeken. Geen begroeiïng hoger dan een paar
decimeter, niks om je achter te verbergen
- de wind vormt het landschap. Alles
slijt totdat geboren uit erosie alleen het
meest essentiële overblijft, de volhardende
aarde, je eigen aard.

________
26/02
RN03, Tierra del Fuego, Chile

Het is verbazingwekkend hoe het vlakke
landschap van Patagonië in één keer
verandert in een bergachtige omgeving met
weelderige bossen en besneeuwde bergtoppen.
De bergen van de Andes lijken het Beaglekanaal in te duiken in een gewelddadige
orgie
van
kale
eilanden
en
flarden
gesteente, alsof de wereld aan de rand uit
elkaar gescheurd wordt - gestold geweld
onder invloed van de immense drang van
onmenselijke
natuurkrachten, zoals alle
passie macht en gewelddadige aantasting
in zich draagt. Of gewoon versleten en
door zorg verwaarloosd. Ruw, ongepolijst,
grillig en vooral onmenselijk.
Er is iets met het licht op deze plaats,
deze verzamelplek voor allen die niet
in het midden willen staan, maar aan de
rand, de rafels van het gestructureerde en
ontworpen leven. De bewolking filtert het
licht dat onder de constant verschuivende
grijze wolkendeken als dons neerdwarrelt
en de stad hult in een gloed die doet
denken aan de schilderijen van Hans Werner
Sahm. De schemering duurt hier de hele
dag. De donkere wolken en de duizenden
nuances in het zacht aangelichte groen van
de eilanden lijken niks met elkaar van
doen te hebben, net zoals de menselijke
aanwezigheid niets uit te staan heeft met
de natuur die hier regeert.
__________
02/03
Ushuaia, Tierra del Fuego

De
leegte
van
Patagonië
kan
ook
angstaanjagend en bedrukkend zijn. Het lage
donker
grijze
wolkendek
is
even
ononderbroken, eindeloos en egaal als
Patagonië zelf - het weerspiegelt de
geelgroene grasvlakte en lijkt ertussenin
nauwelijks ruimte toe te laten voor
de
nietigheid
van
het
menselijk
bestaan. De paar meter die er voor ons
over zijn lijken nauwelijks voldoende
om volledig rechtop te staan en laten
niemand toe enige hoogte te krijgen, net
als de begroeiing. Dit tweede, zwartgrijze
landschap benadrukt de uitgestrektheid,
alsof er nog maar twee vlakken, twee
dimensies bestaan. Maar ook dat is een
illusie. Zelfs in deze bus ervaar je
nauwelijks beweging in dit onveranderlijke
landschap - niet na één, twee of eindeloos
veel uren. Het enige referentiepunt ben
je zelf, van waaruit je de vlakte rondom
ervaart. En vanuit dat punt gezien bestaat
er slechts één dimensie: afstand, tot
alles, in alle richtingen.

________
04/03
Punta Arenas, Chili

Mijn stemming volgt de eeuwige Patagonische
wind. Het ene moment laat ik me meevoeren
tot grote hoogten, om het volgende moment
stil te vallen. Stil, te vallen, in de
geruisloze leegte.

________
05/03
Punta Arenas, Chili

“...alsof de tot hun grenzen uitgestrekte
vlakten
in
een
laatste
wanhoopsdaad
alvorens weg te zinken in de eindeloze
zee, nog één keer, als in een spasme, de
climax voor de dood van de passie, de rust,
proberen de hoogte in te gaan, naar de ijle
hoogvlakten van een gedroomde wereld te
reiken en vrij te breken van de eindeloze
vlakheid - terwijl anderen deze juist
opzoeken om vrij te breken van ingebeelde
bergen verplichtingen en af te dalen van
zelfopgelegde torenhoge verwachtingen...”

________
15/03
El Chalten, Argentië

Tussen de grillige silhouetten van de
Er is iets aan het veranderen.
bomen
waaien
vrijwel
onzichtbaar
de
Misschien ben ik voor het eerst
wolken voorbij, eeuwig voortgejaagd door
nu, op reis, niet alleen weg van
de onstuitbare wind die alles en iedereen
een thuis. Geen plannen,
vooruit, achteruit en zijdelings dwingt.
geen perspectief van buitenaf,
De wolken zijn slechts zichtbaar als donkere
als een mentale projectie
plekken in een hemel gevuld met ontelbare
van bovenaf op een landkaart met
sterren, zodat het niet de wolken, maar de
mogelijke bestemmingen, maar
sterren lijken te zijn die bewegen, als
een ´first-person-perspective’,
miljoenen vuurvliegjes die nieuwsgierig en
niet kijkend naar een landschap,
aangetrokken door alle vuur om de aarde of
maar ìn een landschap,
misschien wel om mij heen dansen in ontelbare
een geheel andere afstand.
nuances van licht. Gloeiende asdeeltjes die na
Reis licht, neem alleen mee
de oerknal naar beneden komen dwarrelen als het
wat waardevol is,
licht van duizend dolende zielen, neerdalend
en hou daaraan vast.
uit de door zovelen doorkruiste labyrinthische
Hou die bagage dicht bij je,
leegte
die
onze
eenzaamheid
omgeeft.
hoe dichterbij, hoe lichter het
En op dit moment weet ik dat dit mijn oerknal
dragen is. Uiteindelijk
is geweest - hier vindt deze oneindig dichte
zal alles zwaar worden als je er
singulariteit waar ik omheen draai haar
te lang mee rondloopt, dus neem
ruimte. Mijn wereld is vloeibaar geworden.
af en toe de tijd om uit te
Alles verandert, altijd, en ik ben daarin
sorteren wat je echt mee wilt
nietig. Ik heb me te voegen naar wat de
nemen op je lange weg.
wereld brengt. Geen ontwerpen, geen plannen,
Ik ben iets iets kwijtgeraakt, en
of
projecties.
Alleen
ik,
mijn
eigen
ik reis lichter nu, verlangend
referentiepunt in deze constant veranderende
weer op pad te gaan, onderweg te
omgeving, als een ijsschots drijvend tussen
zijn. Geen einde in zicht,
veelvormige en tijdelijk gestolde fragmenten.
geen bestemming bekend.
Ik laat de wereld over me heen spoelen,
Drijvend, vloeibaar. Hoe zou je
in golven, met de wind. Ik ben onbevangen
anders kunnen reizen? Hoe zou je
en drijf op deze honderd jaar durende
anders kunnen leven? Hoe zou je
oceaan, zoekend en zonder richting of doel.
anders willen zijn?
Niet om mezelf te vinden, maar om mezelf
telkens opnieuw uit te vinden
_______
16/03
El Chalten

Patagonië is een labyrint van onzichtbare
paden dat verleden en toekomst omvat en
dat zich tevens onverbiddelijk eindeloos
en
eeuwig
in
mijn
geest
ontvouwt.
En in deze labyrintische leegte komt alles
nog één keer terug. Alle geesten uit het
verleden maken hun opwachting en in deze
verlaten vlakte staart hij nog één keer
in de door onherbergzame passie, angst en
melancholie bewoonde afgrond die hij wel
vaker zien waar deze niet is. Oog in oog
met de afgrond van het verleden, met een
gevoel van walging, schaamte, angst en
overwinning. Sommige zaken verliezen hun
betekenis na een tijd, al maakt dat de
ervaring destijds niet minder betekenisvol.
Het gevoel niet thuis te zijn, of zelfs
verdwaald te zijn, in zijn eigen hoofd.
En hij denkt terug aan die ene verloren
persoon, van vroeger toen hij jong was,
op dit moment dat hij hier oog in oog met
de geesten van het verleden en voor het
eerst eerlijk kan zeggen dat ze hun kracht
verloren hebben. Niet omdat ze hem niet meer
zullen bezoeken, of hij ze buiten de deur
kan houden, deze meest ongewilde van alle
gasten, maar omdat hij weet dat niet alleen
zijn wereld, maar ook hijzelf vloeibaar
is geworden. En in zijn hoofd weerklinkt
de echo van een uitroep: “Laat de golven
over me heen komen en me onderdompelen in
dit alles - in verblindende schoonheid en
in oorverdovende stilte, laat het over me

heen komen, ik zal boven komen drijven,
ik ben vloeibaar, ik ben deze honderd
jaar durende oceaan”. Hij is lichter dan
voorheen, en drijvend op het ritme van
deze vlakke verlatenheid laat hij zich meevoeren. Dat is de prijs van deze rijkheid,
deze passie te willen leven. Als je vol kunt
raken van emotie zullen er onherroepelijk
momenten van leegte zijn. Als je grote
hoogten in jezelf wilt bereiken zul je
soms naar adem snakken in de ijle lucht.
De prijs van de harts-tocht is dat soms ook
een kille wind de ziel geselt en je naar
de kierende deur staart waardoor altijd al
iemand je verlaten heeft, niet wetend wie
er binnen zal treden...
En zo ontdekt hij de onzichtbare paden
die verleden en toekomst verbinden en ontvouwt zich het gecompliceerde labyrinth
waarin hij doolt.

_______
23/03
Puerto Natales, Patagonie

Voor Jodi.
Ik lig op de bank en staar naar het raam
dat zich afwisselend vult met de diepte van
de grijsblauwe lucht en de ondoordringbare
zwartzilte zee, terwijl afwisselend John
Cage’s Music for 18 Musicians en halfslaap over me heen spoelen.
Sluimerend op de verdoofde grens van dag
en dromen, merk ik hoe Jodi tegen me aan
komt zitten en zonder iets te zeggen
een van mijn oordopjes vervangt door de
hare om me de muziek te laten horen die
weerklinkt in haar ervaring van het moment.
Een gefluisterde persoonlijke herinnering
voegt kleur toe aan de klanken.
Aangenaam verdoofd op de grens van halfslaap
verzegelt een glimlach de stilte van
een schat aan onbereikbare herinneringen,
en wisselen we een blik die weerkaatst
en blijft hangen in het midden tussen
de eindeloze grijsblauwe diepte en het
ondoordringbare zwartzilte van onze ogen,
terwijl in het raam nogmaals de zee de
plaats van de hemel inneemt en ik andermaal
wegzak in de elkaar opeenvolgende golven
verzachtende vergetelheid.

_______
25/03
Navimag ferry, Pacifische oceaan

_______
24/03
Navimag ferry, Lake District, Chile

was, altijd al één stap terug, voordat ik

als je iets vastlegt? Wat is het dat er al

- vastleggen? Waarop leg je beslag

Maar wat gaat vooraf aan het willen

innerlijk prijs lijkt te geven.

slechts met weerzin haar onaangetaste

krijgen, afgetast en betast wordt en

van de analyse die grip op haar wil

onder de grijpgrage glibberige vingers

Terwijl ondertussen de ervaring,

worden, om zo een plek krijgen.

woorden vastgelegd en overmeesterd

mogelijk ontwrichtend is, dat moet in

ook be-waren. Wat overweldigend en

ervaring niet alleen ont-waren, maar

van het vluchtige. Dat moment van

controle, en het eeuwig vasthouden

ervaring te schrijven. Verlangen naar

willen - vastleggen. Het verlangen - de

-dire’, het willen zeggen, dat is het

in woorden te vangen? ‘Le vouloir

Wat mij doorkruist, wat is daarvan

om een herinnering in te vangen.

((het) origineel te zijn) en te vroeg

schreven om een toekomst te hebben,

te veel én te weinig is - te laat neerge-

refereert? Als zij altijd al een woord

noeg zijn, als zij al aan alles en de rest

Kan mijn taal ooit volledig (of) ge-
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Mijn stemming is als de bibliotheek van
Babel, waarin
elke mogelijke combinatie
van emoties, compleet of onvolledig, vol
of leeg, gearticuleerd of onbestemd, benoemd of doorleefd, voorkomt.

ook afstand houdt, als hymen.

wordt. Een weefsel dat verbindt maar

de afscheiding puur en zuiver gezien

mijn verlangen, dat zelf alleen door

[sluier], tussen mij en het object van

woord te veel èn te weinig - als een

geeft hieraan? De taal altijd een

een lege plek te creeëren die ruimte

een lege plek achterlaat. Is er in taal

een benadering van wat ontwijkt en

wat er aan vooraf ging –

dat tegelijk nooit geheel (exact) is,

wordt het dat door in mijn schrijven,

eigenlijk al (exact), wat het was, of

verwijderd,( be-)schrijf? Was het

het, altijd al één stap te laat en ervan

Eeuwig kun je hier dwalen, zonder exact
hetzelfde tegen te komen, hoewel de
bouwstenen slechts eindig en altijd al
dezelfde zijn: angst, onzekerheid, woede,
verbazing, genot, grootsheid, passie namen zijn zinloos.
Zoeken heeft hier geen zin; je komt nooit
andermaal hetzelfde tegen. Feitelijk kom
je bij de eerste ontmoeting al überhaupt
nooit helemaal tegen wat je doorkruist.
Zolang je dwaalt door de emoties van
Babel krijg je nooit vat op het verhaal
dat ze schrijven, - de oneindigheid van
verleden, toekomst, het daar en hier

– het verhaal en de bibliotheek waarin
je dwaalt waren er altijd al voor jouw
emoties en herinneringen ze opnieuw vormden
en zichzelf re-construeerden. Wat is het
dat de dwang tot archiveren, dit schrijven,
het
willen-vastleggen,
voorafgaat?
Alles, altijd al, het andere. En daarom zul
je het (alles) nooit helemaal tegenkomen
in deze oneindig veelstemmige bibliotheek
vol emoties waar elke beschrijving een
kakafonie is van onvolledige en verwarde
benaderingen van wat ontglipt in de
labyrinthische leegte waar je omheen
draait, post-hoc.

Tastend in deze taalholte en krassend
met de punt van de pen over dit vel,
deze fragiele huid, dit vlies dat mij
scheidt, dit hymen, opgejaagd door
dualisme, dichotomieën en andere
bipolaire neigingen, tastend en
zoekend naar een opening naar

doorgang die de tegenstrijdigheid

het andere, een gezicht, een

opheft. Trachtend een
betekenisruimte open te breken, om
een horizon op te tekenen die deze

die zich nooit sluit en het innerlijk

gevoelens omsluit – een cirkel

leeg laat lopen in het andere.
Aldus tastend en krassend,
tekenen we patronen en eindeloze
spiralen tussen aleatorische
referentiepunten zonder het beeld
ooit te vangen. Je gevoel een schets
zonder ooit te kunnen besluiten wat
figuur is of ornament -

het lege centrum reisde en de lijn

of je uiteindelijk met de pen door

haar leegte vulde, of haar slechts
verdeelde in het éne en het andere
en beiden terzijde liet liggen om zo
eindeloos nieuwe leegtes te creeëren
. Altijd een andere leegte om in een
labyrinth te veranderen met tentatieve
structuren en gevoelsmatige
toenaderingen en suggesties,
gevangen in geometriën waar niet
elke leegte ook gelijk een ruimte is.

Een stad waarin de tandeloze tijd zich
niettemin heeft vastgebeten in doorleefde
gezichten. Is welvaart af te lezen aan het
gemiddelde aantal tanden van haar bewoners,
of aan het feit dat ze de ontbrekende
tanden toch voortdurend blootlachen?
Het soort stad waar zelfs verval geen
moeite meer doet; dat vergeten lijkt te
zijn dat ze reeds lang geleden een pijnloze
en geruisloze dood gestorven is en waar
deze vergetelheid in leven gehouden wordt
middels zorgvuldig gecultiveerde siesta’s
die zich alleen van de rest van de dag
onderscheiden doordat de mensen niet
openlijk op straat, maar teruggetrokken in
hun huizen de dag voorbijdromen.
Het soort stad waar op postkaarten het enige
kunstwerk staat dat de stad rijk is - twee
torderende betonnen obeliskjes van ruim
een meter hoog, die de dynamiek van de stad
moeten uitstralen. “San Juan kijkt naar de
toekomst” - maar de mistroostige locatie
van dit vergeten stuk weerbarstigheid
verraadt de ijdelheid van deze hoop.
Oude dromen drijven de dagen voorbij als
wrakhout in een lichte stroming, terwijl,
hopend dat er soms iets waardevols voorbij
komt dat houvast biedt, het meeste aan hen
voorbij gaat om eeuwig te verdwijnen in
een zee van vergetelheid.

En toch...
Door de porien van de doorleefde huid
sijpelt gestaag een zoete en verdovende
nektar, en als je maar diep genoeg inademt
proef je in de verte iets als geluk, of
op zijn minst een diepgewortelde verzachtende tevredenheid. Je bespeurt het
in de zeven oude heertjes die, gedrapeerd
in hun aandoenlijk verstofte colbertjes
die enkele maten te groot om hun krimpende
lichamen hangen, en vurig turend door dito
brilmonturen, hun koffie drinken en in
een gestaag ritme maar gedreven stem de
summiere veranderingen in het leven van
alledag bespreken.
Je meent het te zien in de onschuldige
en nieuwsgierige blik van het kind dat
uit het raam van een voorbijrijdende auto
leunt, en de onbezorgde blik van de moeder
die vanachter het stuur lachend omkijkt.
En je weet het zeker bij de sprankelende
ogen van de reeds afgeleefde jongeman in
afgedankte kleren die zijn paar resterende
tanden blootlacht wanneer hij over de
straat een joviale opmerking roept naar
een bekende. Dat hoop je althans.
Dit zijn niet de mooie mensen, dit is geen
reclamefilm; dit zijn de doorleefden - zij
die door leefden terwijl de nieuwe wereld
aan hun stad voorbijging.

_______
23/04
San Juan, Argentinië

Voor Anna.
Er is beweging onder de sterren
en achtentwintig maal stilte staart de
eeuwigheid in.
Er was beweging in hun harten,
maar tweemaal sprakeloosheid speurt nu
in herinneringen naar het ideale
gemiste moment.
Vertwijfeld tussen oude en jonge kansen
begeven zij zich precies in het midden,
terwijl alle nabijheid zich verwijdert om
ooit ergens samen te komen in een stad ver
van hier en ver van elkaar. En ook daar
zullen zij zich in het midden bevinden; de
jongste harten met de oudste en eeuwige
raadsel.
‘ Ik kan het weten, ik heb het zien gebeuren.
Ik werk al jaren in een restaurant en zie
deze dingen dagelijks gebeuren - hoe mensen
met elkaar omgaan, om elkaar heen draaien,
de spanning van een eerste date, of juist
de vertrouwdheid, hoe ze vol-ledig in het
gesprek en elkaar opgaan, hoe ze langzaam
naderbij komen. Ik heb het vandaag zien
gebeuren en met beiden gesproken. Hij is
het soort timide jongen dat haar subtiele
hints niet doorheeft of er niks mee durft
te doen; zij is te onzeker om zelf de
eerste stap te zetten. Hij is te eerlijk
in alles en zij te verlegen.’

‘ Maar die vonk was er en ik heb ze naderbij
zien komen gedurende die ene dag in de
brandende hitte, gezichten zo dicht bij
elkaar dat ze elkaars warmte voelen en
elkaars huid ruiken. Oeroude sentimenten
leven
op
tussen
deze
archeologische
sedimenten. Hij kookt voor haar en eenieder
ziet hoe hun gesprek persoonlijker wordt,
gedempte stemmen fluisteren persoonlijke
confessies, terwijl de wijn en het eten
slechts surrogaat zijn voor de smaak
van elkaars lippen. Ze zijn beiden het
soort stille romantici dat voorstelt
om ‘s nachts het dorp uit te lopen met
een fles wijn om naar de sterren te gaan
kijken, maar dat uiteindelijk het genieten
van de mogelijkheid verkiest boven het
risico van het afscheid, dat hoe dan ook
dichterbij komt. De melancholie van de
herinnering aan een
mogelijke toekomst,
aan wat had kunnen zijn.’
‘ Beiden vertellen me later dat het
afscheid ongemakkelijk was en het verbaast
me niks. Ik kan het weten, ik heb het zo
vaak zien gebeuren; en nog steeds verwarmt
het mijn hart om te zien hoe twee zulke
bewogen harten sprakeloos in de eeuwigheid
van elkaars ogen staren.’
Later zullen zij het ook weten dit was het ideale gemiste moment.
_______
27/04
San Junin de Valle Fertil, Argentië

Voor Vero. B.
‘...haar gezicht was triest en jij tekende
haar...’

Geboren uit fragiel papier met gesloten
ogen waarachter onmiskenbaar een trieste
en zwijgzame blik schuilgaat die alleen
het resultaat van een leven kan zijn, alsof
ze niet zojuist in witte onschuld geboren
is, maar uit dat papier is opgegraven en
ontdekt na 500 jaar eenzaamheid tussen
besneeuwde bergtoppen.
In stilte bekeken door een zwijgzame blik
die het resultaat beoordeelt van een
leven met passie, aangeraakt en gestreeld
door de scherpe punt van de pen die haar
blootlegt, haar naakte onschuld aan het
papier toevertrouwt.
Haar bedachtzame blik, zoekend, net als
iedereen, naar de juiste kleuren en de
juiste compositie voor dit kleine leven,
opgegraven van onderuit de oppervlakte van
het blanke vel, waarin ze altijd wel iets
van zichzelf terugziet.
Zoals ook ik in deze zwijgzame sereniteit
iets van mezelf terugvind.

En zo drinken we maté - zij tekenend,
ik schrijvend, beide zoekend. Bladerend
door muziek, literatuur en kunstboeken als
in je eigen huis, waarin alles soms toch
nieuw en verassend is. Vergeten beelden
herdacht in het papier in mijn handen, en
geboren in het papier onder haar handen
die haast teder met zachte zoekende
bewegingen die bedachtzame triesteben
zwijgzame blik aan het papier ontlokken.
Beelden in herinneringen, in onze beide
blikken en misschien zelfs in de vorm van
haar Italiaans ge-beeld-houwde lippen.
Beelden van het leven in deze ontmoeting
– zij, als in een collage, proberend en
ontdekkend met alles wat ze tegenkomt in
het leven daarbuiten en dat haar getekende
droomwereld
gefilterd
en
gezuiverd
binnensijpelt.
Verdriet,
vragen
en
schoonheid gezuiverd van pijn.
Ze zal volleerd kunstenaar zijn in dit
leven, omdat ze altijd als een kind blijft
zoeken en vragen, en de antwoorden op papier
zet in een taal die ze nog leert lezen,
terwijl ze vol verbazing en nieuwsgierigheid
blijft kijken naar de wereld om haar heen,
met diezelfde bedachtzame en stilzwijgend
verleidende blikken die dromen van onschuld
uit haar handen het papier op laten
vloeien.

_______
11/05
Córdoba, Argentinië

Ik wil vliegen, springen, liefhebben, dromen, vallen, rennen, wakker worden uit een duizendjarige slaap, alles
breken wat me lief is, lachen, beminnen, huilen, de wereld opnieuw opbouwen, jou in me opnemen, alles vergeten,
in mijn hoofd verdwalen, in jou zwerven, koesteren, duizend doden sterven en niet éénmaal hetzelfde, herboren
worden, nachtblind door het duister van de diepste dalen dolen, opspringen en duizend kilometer in één stap doen,
langzaam, alles toelaten, verdrinken, me afsluiten, praten en zwijgen tegelijk, en vooral mezelf voelen, ondergaan,
één zijn in en met deze onbevattelijke aard die mijn thuis is, jij, ik, de hele wereld, samen in dit oneindig
kleine punt,

mijn leven,

een droom?

_______
17/05
Tilcara, Argentinië

...In tegenstelling tot het bijna luxueuze
basiskamp is het hoge kamp een spartaans
onderkomen dat er geen twijfel over laat
bestaan dat deze nacht geen enkel comfort
toe zal laten.Niet meer dan een hut van 4
bij 4 meter met een verhoogd plateau waarop
we eten en kortstondig trachten te slapen.
Vroeg in de nacht staan we op uit een
onrustige, door hoogte en verwachtingen
verstoorde halfslaap, en proberen de kou
uit onze vermoeide spieren te verdrijven.
Dan begint een surreële tocht door
maanverlichte
sneeuwlandschappen
die
evenzeer sneeuwverlichte maanlanschappen
lijken
- net warm genoeg, de zwervende
bundels van de hoofdlantaarns zoekend in
het glooiende wit waarvan het einde zcht
nooit in zicht laat vangen.
Geketend volgen we met z’n drieëen dezelfde
weg, stap voor stap in elkaars voetsporen,
en met elke meter hoogte die we winnen
wordt de volgende zwaarder en de lucht
lichter. Niet de benen geven op, maar een
algehele uitputting neemt langzaam vanuit
de aarde via je koude voeten bezit van je
lichaam totdat je hoofd licht is en de ijle
lucht je longen brandt. Stap voor stap,
geen oog voor het nachtelijke landschap
- tunnelvisie, alleen die ene meter voor
je voeten bestaat, in de bundel licht die
duizend tinten wit en zwart blootlegt.
Doorgaan, stap voor stap, terwijl de

hellingen steiler worden en zelfs de vlakke
stukken zwaarder. Langs afgronden en spleten
springen we met onze laatste adem en moed
over scheuren in het ijs waarvan we de bodem
niet eens kunnen vermoeden. De ijskoude lucht
brandt op je huid evenals de vastberadenheid
op zijn minst nog één stap te zetten.
Totdat voetstappen niet meer toereikend
zijn en we met ijsbijl, stijgijzers en de
laatste energie het laatste stukje te lijf
gaan - slechts 200 meter hoger, langs ijs en
sneeuw op de steilste 45 graden helling die
onze voeten gevoeld hebben. Meter voor meter
persen we onszelf omhoog, grip verzwakt,

voet verzakt, hart slaat nog sneller
dan voorheen, grijpen ons je vast
aan de ijsbijl en trekken onszelf
omhoog, stoten de punten opnieuw
in het ijs, op zoek naar grip, de
kracht om met onze benen de aarde
omlaag te persen, en de kans, de wil
om opnieuw enkele centimeters hoger
te komen.
En dan houdt enkele meters boven
ons het ijs op, om plaats te maken
voor een onmetelijke leegte. De
onbevattelijke omvang van de ijle
lucht die de toppen van de bergen
omgeeft en nergens anders zo voelbaar
is als waar hemel en aarde elkaar
raken. Een leegte onbevlekt door
onzichtbare paden, of de zwaarte van
achtergelaten herinneringen, 6088
meter boven mijn honderd jaar durend
oceaan. De gekartelde rand waar ijs
en ijle lucht elkaar ontmoeten is
de plek waar ik me eindelijk kan
omdraaien naar de zon die ongemerkt
achter mijn rug is opgekomen en nu het
glooiende sneeuwlandschap dat zich
voor mijn ogen ontvouwt, verlicht
in een explosie van duizend kleuren
geel, oranje en rood. Met je hoofd
in de leegte van de ijle lucht boven
de top, ben je je extra bewust van je
voeten die de aarde raken - vanwaar
de steile en grillige ijsmassa zich

ontvouwt in glooiende hellingen
die plaatsmaken voor andere
bergen,
heuvels
en
vlaktes
en oceanen in de mistige en
door de
ochtendnevel verhulde
schemering. Je staat en staart
bovenop de wolken zonder zicht
op de wereld daaronder, de
wereld die zo divers, kleurrijk,
chaotisch, levendig maar nu
vooral even heel ver weg is en
vertraagd om je heen draait.

_______
07/06
La Paz, Bolivia

Voor Lotte.
Een nachtelijke wandeling door de duizend
tinten zwart van het regenwoud en in de
verte doemen duizenden net-niet-verliefdheden op als kleine lichtpuntjes aan de
nachtelijke sterrenhemel, net voorbij
het verhullende en veelvoudig gelaagde
gebladerte van de verlegenheid dat bewoond
wordt door niet bestaande monsters die elk
onbewaakt moment de kop op kunnen steken.
Hoe aantrekkelijk de angst voor spinnen
en het gezoem van insecten kan zijn in de
zwoele zachte melancholie van dit avonduur
waar de vochtige en warme boslucht ons
omhult als een halfdoorschijnende deken.
Een voorzichtige aanraking in het donker,
geboren uit angst of affectie, en twee
vingers raken elkaar met een verlegen vonk
van tederheid die de door haar gevreesde
duisternis niet verlicht maar het hart wel
verwarmt. Afstand en nabijheid verenigen
zich in één enkel eeuwig uitgestrekt punt
en een absoluut gelaten rust komt over me
heen wetende dat er altijd avonden als
deze zullen zijn met evenveel mogelijke
verliefdheden als sterren aan de koele
hemel - altijd even afstandelijk en
onaantastbaar,
altijd even hoopgevend
en hartverwarmend, altijd hier, zoekend,
mezelf
onderdompelend
in
mijn
eigen
vloeibare wereld, mijn honderd jaar durende
oceaan en steeds verder weg drijvend van
alles - hier midden tussen deze sterren en
genietend van deze kleine lichtpuntjes.

_______
14/06
Parque Nacional Madidi, Bolivia

Op reis om te vergeten en achter te
laten. Om opnieuw te vinden, anders
te vinden, maar ook dat weer achter
te laten, zodat je hoofd in plaats
van leger alleen voller raakt met
wat je achter je wilt laten. Te
veel bagage, te veel gezichten
die zich opdringen aan mijn holle
blik. Te veel aanrakingen tegelijk
die ik voel, in herinneringen die
ik wil vergeten of weer voelen, en
ik weet niet welk van wie is.
Waarom achtervolgen jullie mij
hier, als geesten en de wind, zelfs
tot op deze hoogvlaktes en verlaten
punas?
Waarom
blijven
jullie
voortdurend met die onschuldige
beschuldigende
verwachtende
zelfstandige
afstandelijke
en
smekende blik net achter me? Jullie
die ik het meest wil achterlaten
en zo dicht bij me wil hebben! Kan
ik jullie ooit volledig onder ogen
komen, ikzelf volledig in jullie
blik, in de spiegel? Wie is er
onschuldig in deze spiraaldans?
Bij de een voel ik me te klein,
bij de ander te groot. Ik wil
noch macht hebben noch machteloos
zijn – gelijkwaardig uitgegaagd
zonder angst. Vertrouwd, maar
nieuwsgierig,
niet
gevangen
in dualismen noch eenheid. En
zonder die voortdurende onrust,
dat er meer is of meer kan zijn.
En niet alleen met wie ik ben.
Melancholie is het verlangen naar
een herinnering aan een toekomst
die nooit bestaan heeft.
Terug naar het verleden?
Terug
naar
die
onschuldige
beschuldigende
verwachtende
en
afwezige blikken, de mijne gekeerd
naar een andere wereld? En wederom
zien we elkaar niet volledig
in deze eindeloze reflecties...
Wat is er veranderd in mijn
afwezigheid, deze meest intense
aanwezigheid
in
het
zoeken
naar afstand? Achter je willen
laten,
allen
om
erachter
te
komen dat je je verlaten voelt.

Alles willen breken om er
achter te komen dat je niet
alleen
alle
fragmenten
meeneemt, maar dat je ook
altijd eeuwig terugkeert naar
hetzelfde. Dezelfde blikken,
in dezelfde ogen...
Of kun je blijven reizen, blijven
wegrennen? Is dat de vrijheid
van een nieuw leven, de keuze
voor jezelf? Of eenvoudigweg
ontwijken en vergeten? En als
je blijft rennen blijven die
blikken niet altijd vragen
naar een antwoord? En blijf
ikzelf niet altijd zoeken naar
beweeg-redenen en antwoorden
in de blikken die niet langer
iets van mij verlangen omdat
ze al lang een andere kant op
kijken? Maakt mijn afwezigheid
iets uit daarginder? Of maakt
alleen mijn aanwezigheid hier
iets uit?
En waar ben ik hier, waar sta
ik? Iemand op reis of iemand
weg van het leven dat hij had,
misschien...
Iemand weg van, of op zoek
naar, een thuis? Weg van jou,
of op zoek naar jou, dat andere
nog niet onderscheiden gezicht
tussen al die anderen. Met
die blik die ik nog niet kan
doorgronden maar die me blijft
volgen, omdat ik haar blijf
zoeken. Die blik van rust, die
je altijd blijft achtervolgen,
vlak achter je, maar buiten
je
blikveld,
net
voorbij
aanwezigheid, als op het puntje
van je oog. Met de onschuld,
het geduld, de afwachtende
blik zonder angst, omdat ze
weet dat jij haar zult vinden,
ook al ken je haar en jezelf
nog niet. Zij die zal wachten,
tot het einde van jouw reis,
als alles vergeten, verloren,
achtergelaten en teruggevonden
is, want dat is haar plek, dat
is zij, jouw thuis.
_______
21/05
Huallajara, Bolivia

tot op deze hoogvlaktes en verlaten
punas?
Waarom
blijven
jullie
voortdurend met die onschuldige
beschuldigende
verwachtende
zelfstandige
afstandelijke
en
smekende blik net achter me? Jullie
die ik het meest wil achterlaten
en zo dicht bij me wil hebben! Kan
ik jullie ooit volledig onder ogen
komen, ikzelf volledig in jullie
blik, in de spiegel? Wie is er
onschuldig in deze spiraaldans?
Bij de een voel ik me te klein,
bij de ander te groot. Ik wil
noch macht hebben noch machteloos
zijn – gelijkwaardig uitgegaagd
zonder angst. Vertrouwd, maar
nieuwsgierig,
niet
gevangen
in dualismen noch eenheid. En
zonder die voortdurende onrust,
dat er meer is of meer kan zijn.
En niet alleen, met wie ik ben.
Melancholie is het verlangen naar
een herinnering aan een toekomst
die nooit bestaan heeft.
Terug naar het verleden?
Terug
naar
die
onschuldige
beschuldigende
verwachtende
en
afwezige blikken, de mijne gekeerd
naar een andere wereld? En wederom
zien we elkaar niet volledig
in deze eindeloze reflecties...
Wat is er veranderd in mijn
afwezigheid, deze meest intense
aanwezigheid
in
het
zoeken
naar afstand? Achter je willen
laten,
allen
om
erachter
te
komen dat je je verlaten voelt.

naar een antwoord? En blijf
ikzelf niet altijd zoeken naar
beweeg-redenen en antwoorden
in de blikken die niet langer
iets van mij verlangen omdat
ze al lang een andere kant op
kijken? Maakt mijn afwezigheid
iets uit daarginder? Of maakt
alleen mijn aanwezigheid hier
iets uit?
En waar ben ik hier, waar sta
ik? Iemand op reis of iemand
weg van het leven dat hij had,
misschien...
Iemand weg van, of op zoek
naar, een thuis? Weg van jou,
of op zoek naar jou, dat andere
nog niet onderscheiden gezicht
tussen al die anderen. Met
die blik die ik nog niet kan
doorgronden maar die me blijft
volgen, omdat ik haar blijf
zoeken. Die blik van rust, die
je altijd blijft achtervolgen,
vlak achter je, maar buiten
je
blikveld,
net
voorbij
aanwezigheid, als op het puntje
van je oog. Met de onschuld,
het geduld, de afwachtende
blik zonder angst, omdat ze
weet dat jij haar zult vinden,
ook al ken je haar en jezelf
nog niet. Zij die zal wachten,
tot het einde van jouw reis,
als alles vergeten, verloren,
achtergelaten en teruggevonden
is, want dat is haar plek, dat
is zij, jouw thuis.

Weet je nog hoe je jong was, en zij achter
je kwam staan en haar handen voor je ogen
hield - lange, blanke en slanke vingers
die voor het eerst meer waren dan slechts
vingers, maar een deel van iemand, van een
persoon - en hoe die beweging je het zicht
en de adem benam en je in die blindheid
alleen nog maar haar nabijheid voelde?
De melancholie naar dat meisje, dat iedere
nacht met elke droom en iedere ontmoeting
een ander gezicht heeft, is je altijd
bijgebleven, en een deel van haar zie je
in alle vrouwen die je daarna hebt leren
kennen en in alle steelse blikken die
je kortstondig deelt met onbekenden. In
de ogen van de onbekende ligt alles nog
verborgen.

Dit is je geest, hier dool jij rond,
voortdurend die melancholie volgend. Haar
najagend voorbij die schemerende kustlijn
die je blik begrenst.
Weet je nog, hoe je jong was, en zij naast
je kwam staan, en er alleen nog maar deze
kleine plas regen was waarin je de hemel
weerspiegeld zag?

Net als de melancholie naar dat jongetje
dat je zelf toen was, met die nieuwsgierige
en onontgonnen blik waar je nog steeds
iets van denkt terug te zien elke keer
dat je in de spiegel kijkt. En ook die
zoete weemoed is slechts een druppel in
die honderd jaar durende oceaan die met
elk getij blijft veranderen - van hoog
naar laag, oude sentimenten en sedimenten
bedekkend en ontblotend, nieuwe afzettend,
opstapelend, aan een constant veranderende
kustlijn die je omgeeft en die je limiet is.
_______
18/06
Copacabana, Bolivia

zouden resulteren?

in een betekenisloze illusie

met het feit dat

Omdat je niet kunt leven

even labyrinthische wijze

hun tegendeel articuleren?

vlakke leegtes volgen die op

tussen deze momenten

onherroepelijk droge en

ondraagbaar is dat

Omdat de zekerheid

de moeite waard maken?

waaraan je betekenis

wilt hechten, die je leven

jezelf, de momenten zijn

jezelf meegesleurd voelt

door iets dat groter is dan

waarin je verdrinkt en je

Is het omdat deze momenten

te vangen wat je doorkruist?

vast te willen leggen,

En deze ontstuitbare drang

enkel deze momenten

herinneringen en verjarende ervaringen.
Omdat alles dat het andere is voor even zo
normaal lijkt - ben je wel echt veranderd,
of is de omgeving anders, en pas je je aan?
Omdat je jezelf altijd zoekt op andere
tijden en op andere plekken, wanneer en
waar je buiten jezelf bent - je thuis,
daar waar je niet bent.
Omdat je nog niet weet dat je niets
zoekt dan het zoeken, het andere, omdat
je verliefd bent op de afwezigheid
– hoe kun je verlangen naar het aanwezige die
je
ook
thuis
al
voelde.
Omdat je nooit zult stoppen met zwerven,
waar je ook bent, of je nu reist of
niet. Omdat je nooit tevreden zult zijn.
Omdat je dit bent en (jezelf) altijd
zult meedragen - de melancholie van de
reiziger.

De eeuwige melancholie van de reiziger:
altijd vertwijfeld tussen het thuis dat
je zo graag achterliet en dat je met je
meedraagt, dat je bent. Reizend tussen wat
je wilt vergeten en wat je wilt herinneren.
Omdat je altijd iets achterlaat, omdat je
altijd onrustig blijft, zoekend naar een
nieuwe plek om je thuis te noemen, om te
vergeten dat je ook daar je onrust niet
achter kunt laten, omdat ze in je huist.
Zij heeft haar plek al gevonden.
Omdat je ook daar je rust niet zult vinden,
omdat je haar nooit op een andere plek zult
vinden dan waar je al was, in jezelf.
Omdat het onmogelijk is terug te denken
aan jezelf, aan degene die je was, of bent,
tenzij als van buitenaf, in een diep
verleden, begraven onder telkens nieuwe
sedimenten van steeds ouder wordende

_______
15/06
Rurrenabaque, Bolivia

... leeg en verlaten als de mist over een nachtelijke snelweg die
uit het niets op komt zetten en tot in het oneindige nergens leidt.
De alcohol brandt zacht op je lippen als de herinnering aan haar.
En de grijze wolken die in duizend kleine speldeprikken voor je
huilen, vallend van je huid tot je de diepte van je hart, totdat de
pijn je vingers verlamt.
Je trekt je capuchon strakker om je heen omdat het je veilig
doet voelen als in een omhelzing, warmte om je heen en niks
anders om naar uit te kijken. Je mist haar, ook al weet je niet
wie ze is. Noch haar, noch haar gezicht herken je - niet in de
door lege blikken achtervolgde nachtmerries waarin je droomt
van rust, slaap en dromen; noch in de massa’s voorbijgaanden
of de beelden die je dagelijks projecteert op hun gezichten om
de dagelijkse realiteit door te dromen met constant repeterende
beelden van eindeloze mogelijkheden. De gouden gloed van melancholie werpt lange maar zachte schaduwen vanwaaruit zelfs
scherpe randjes een glinstering vertonen. Geen van de woorden
die zij spreken herken je; maar de blik in hun ogen spreekt je
aan, terwijl je je rug recht en de mist de gefluisterde vraag laat
dragen - een holle echo die met de voorbijsnellende koplampen
meegesleurd wordt tot in het oneindige van deze zilvergrijze
duisternis: ‘ wie ben je ...? ‘

de ruimte beweegt.

capsule in, waar tijd stilstaat en

met tijd, zonder beweging, mijn

geworden ben, een vluchteling -

zoals ik, de mist, mijn dolen,

ergens uitkomt om door te gaan,

geen einde heeft, maar altijd

overdwars op de weg die

verlaten betonnen vlakte over,

en blik vermoeid, steek je de

tintelende wangen, je rug

maar te laten stoppen. Met

om het gevoel iets te missen

met alles wat je hebt,

JJe blijft zoeken

blijft.”

meeneemt voor altijd

rust dat alles wat je

Wat groeit is de

zijn betekenis verliest.

of achter laat ook

alles wat je verliest

het vertrouwen dat

deden. Wat groeit is

wel nooit echt toe

of die er misschien

die belangrijk leken,

in al die tijd - zaken

“ Hoeveel verlies je

Voor Laura. En voor Buenos Aires...

De felgroene heuvels en de grijsblauwe lucht
vormen net zo’n vervreemdende combinatie
als de Babelse emoties in mijn gelukzalig
trieste en verwarde rust. Afscheid, hoewel
mijn hart me zegt dat ik terug zal keren.
In mijn herinnering vliegen de dagen
voorbij en in de nachten vlieg ik met haar
in dromen, in haar armen. Nog steeds voel
ik haar adem, haar vingertoppen op mijn
huid en haar lach weerspiegelt achter mijn
matte ogen. De ruiten beslaan en mijn
blik wordt vertroebeld - ongedefinieerd
jagen het grijsgroene landschap en mijn
herinneringen in ontelbare tinten grijs
voorbij, ingekaderd door het zwarte frame
van het busraam dat zich nu steeds verder
van haar verwijdert, net als ik altijd op
weg om ergens aan te komen, maar niet hier
waar ik was.
Ik ben hier eerder geweest, deze plek die
mijn perspectief weerspiegelt. Hier sta
ik. De schoonheid van dit oogverblindende
eiland
vervaagd
en
verduisterd
door
de nevel en grijze deken van regen die
even zacht neerdaalt op mijn huid als de
woorden van James Joyce’s oversensitieve
jeugd, om me uiteindelijk te doorweken.

Verlaten
en
ongebruikte
visserboten
dobberen in de baai als losse flarden van
gefragmenteerde gedachten op de golven van
mijn gemoed - zo dicht bij de kustlijn
van zekerheid, maar telkens onderweg,
afwisselend dichtbij en haast tastbaar en
zich weer verwijderend met het tij. Maar
nooit aankomend, nergens, niet hier. Net
als ik, ergens anders, ooit, in een moment
van rust waarin de afgelopen dagen aankomen
als de vertraagde vissersboot met de laatste
vangst van het seizoen, om de schat prijs
te geven die nu verlopen is. Onhoudbaar.
Even zacht als ze op het moment zelf waren,
zo hard komen ze nu aan. En hoe snel gingen
ze voorbij, met elke aanraking aan impuls
winnend om nu met vernietigend zachte
zwarte golven van binnenuit op mij neer te
dalen, op mij in te beuken. Is het wel zo
dat alles wat je achterlaat uiteindelijk
zijn betekenis verliest? En waarheen en
wanneer je ook terug wilt, kun je wel
terugkeren naar hetzelfde, als dezelfde?
Zo is de melancholie van de reiziger die
altijd zoekt, en achterlaat wat hij vindt
- om alles mee te nemen in hart en hoofd,
maar nooit aanwezig te zijn, niet hier,
als zichzelf.

_______
23/07
Ilha Grande, Brazilië

_______
14/06
Parque Nacional Madidi, Bolivia

gecompliceerder. In elke reflectie

mezelf - nooit eenvoudiger, eerder

reflectie vouw ik mezelf in op

eigen te maken. Met elke (zelf)

schrijven, toe te eigenen, mij(n)

tussen ons te overschrijden, over-

maken, om vervolgens de grens

tot een ander, buiten mezelf,

mezelf, kan ik mezelf eindeloos

een geruïneerd monument voor

mijn geschiedenis, bouwend aan

voeten ferm in de bodem van

het oog, niet de geest. Nu, beiden

eigen andere. Een reflectie met

- de reflectie van een ander, mijn

mijzelf is. Een 'reflection d'autre'

zie, gelijk (een zelf-reflectie op)

reflecteren zonder dat dit, wat ik

En in die stem vind je jezelf terug, als
van buitenaf, hoor je jezelf, hoe je over
jezelf in het verleden praat, en in deze
dubbele reflectie, deze spiegel, zie je
altijd wel iets van jezelf terug. Van wat
je wilde vergeten en van wat je had willen
zijn, zou willen zijn...
Kleurige en gekleurde herinneringen die
met elke re-iteratie opnieuw getekend en
vertekend en tekenender worden. Dit was je
leven, in retrospect.

van waaruit ik op mezelf kan

ik mezelf kan overdenken (...)

van een andere plek van waaruit

(...) En nog steeds droom ik...

[18,2]

Hier, ver weg van alles, praat je over
jezelf en je eigen leven thuis in de
derde persoon, als over een ander, ver
weg, een ander leven, of een ver verleden,
een ongelukkige fictie die je leefde en
waarnaar je in een andere toekomst, die
altijd al te nabij is en je van achter
bekruipt, terug zult moeten keren.
Een
eeuwig web van spiegels en verwijzingen
om het de centrale realiteit niet onder
woorden te hoeven brengen.

kunnen zijn... schrijven ?’

andere...zoveel die het ‘misschien’

en door wie? Een andere ik, mijn

met welke blik, met welke pen,

dit breekbare hymen. Maar hoe,

beschermt nog niet gepenetreerd,

reflecterende zilveren vlies dat zij

gebroken. De sluier van glas en het

doorbroken te zijn of zelfs maar

breukvlakken vertonen zonder

van verwijzing en spiegels, die

mezelf terug - in dit eindeloze net

En toch zie ik altijd wel iets van

een reflectie te veel en te weinig.

weinig, voorbij mijn gezichtsveld,

naam een woord te veel èn te

wat mij voorafging. Elke eigen-

Vastleggen, met de punt van de pen, een
referentiepunt in dat vloeibare net, de
drang alles wat je was, bent en misschien wel
ooit zult zijn, te archiveren, om begraven
te worden onder nieuwe sentimenten, en op
papier ten ruste te leggen.

verwezen, altijd later, op zoek naar

In die stem vind je jezelf terug. En
in de geschreven woorden achteraf, die
omslachtige benadering van wat ontglipt
is. Die onstilbare honger tot archiveren,
tot vastleggen en vasthouden van het
hier en het nu - van wat er nu, in deze

ik naar op zoek ben, eindeloos

reflectie, tweemaal half door je heen gaat
evenzeer als wat er aan deze gesproken
en woordelijke vrijheid vooraf ging – je
leven.

mijn identiteit altijd bij dat waar

voor mezelf, buiten mezelf. Zo ligt

(nieuwe) representatie van mezelf,

maak ik mezelf een ander - een

vind ik een ander, een andere ik,

In die stem hoor je de klanken van bitterheid,
trots, verachting en verwachtingen, wensen
en sporen van alles dat je achtergelaten
hebt maar zich in je stem uitzaait.

Nu, in deze woorden, die spreken over die
stem die praat over dat leven dat het jouwe
was – of is? - ;in deze dubbele afstand
tot alles en jezelf, de spiraaldans van de
dubbele reflectie die altijd om jou zelf
draait, zul je alles vinden – als je niet
zoekt naar een vast punt, maar rond blijft
draaien en in alle richtingen om je heen
blijft kijken.

woorden zijn overbodig nu

in mij. Begrijpen en grip krijgen op zijn verschillende zaken geworden. Gedachten en

Fragmenten van verschillende stemmen vechten niet langer met elkaar, met mij,

_______
21/04
Mendoza, Argentië

Volmaakte volheid en labyrinthische leegte spreken elkaar niet meer tegen nu.

De lege pampa’s met in de verte de
onherbergzame
toppen
van
de
Andes
weerspiegelen mijn gedachten. De leegte
en de stilte na de storm. De volmaakte
rust in mij en in het landschap waarin
ik nu niet langer reis maar een plek heb
gevonden
- een ruimte voorbij woorden,
met het grillige gewoel van de oerkrachten
en oerknallen die deze plek gevormd hebben
op de achtergrond, zacht aangelicht door
de om mij heen dwarrelende asdeeltjes die
als gloeiende vuurvliegjes neerdalen uit
duizend dromen die verleden en toekomst
verbinden. Wat rest is de onzekerheid waarmee
ik deze nieuw gevonden leegte zal vullen
nu zoveel in mij dit land verlaten heeft en de
labyrinthische leegte achtergelaten heeft
als een open vlakte vol mogelijkheden.

Elk landschap is een spiegel –
iedereen ziet alleen zichzelf erin, maar niet precies zoals alle anderen.
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