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geachte muizenpoot
en achttien andere gedichten

twee raadselrijmen die samen een antwoord vormen
dat bij nader inzien is zoekgeraakt

i
Wat een ding en ben ik in goed of kwaad?
In oorsprong omhoog gevallen maar groeiend lager
en ondermaanser steeds zich vermoeiend en kwijtend
van stoeten ritseldingen die eerder als vleugelreuzen boven hun hemel hieven maar waarvan later
kronieken niet meer vermelden langer waarheen gegaan –
O verleden als pijnen, als namen verdrongen zeker
vergeten verteerd op die ongeheime oﬀer- en afvalplekken waar bloem in drek en draf in kelk en het lange,
lange lange wachten in langer niet meer wachten verkeert:
In hoe een ding en ben ik in vroeg of laat?
Wat in de grond gelijk gemaakt allenig lengt er
niet en gaat uit dwalen, mierend overdag en ’s nachts
zijn tijd verkrekelend om neer te storten stommer,
tweezaam sprakelozer en eenzelviger ontbonden als
enkel ademnood zijn uitgesproken heiligheid beklom –
O verleefd wat aanbeden, verkreten of zaligverklaard wat
opengebroken is dichtgetimmerd terwijl. Tederheidshalve
onverteerbaar is wat vervuld voortdurend lediger en
bevredigd alleen allener en alleen vredelozer maakt, nu:
Hoe een ding en ben ik zo zoekgeraakt?
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ii
In goed en kwaad waarachtig ben ik geweten,
bekend en ontraadseld door wie mij onder vonden
voorheen zo ondoorgrondelijk en ben ik blootgelegd.
Maar die mij dwong te slapen voordat hij wakker riep,
hoe wil hij mij ontkennen die mijn geheim ontkrachtte en
zocht er in te schuilen en meer als hij vermocht – Als
iemand mij maar ver
leiden kon van die verdoemde onheilige waar
schijnlijkheid naartoe desnoods rare verklaringen
nu er met spelletjes nog tijd te verslijten valt in
vroeg of laat ben ik een ogenblik waarachtig
bepaald en verduurzaamd door wie mij ver gezelde
en even mede plichtig aan die kortstondigheid.
Waar nu dan te berusten dan in uitgestrekte
weerzinnige vervreemding of in anders welke
beddingen van onbegrip zal ik mij ontvouwen – Als
niemand mij dan thuis
kan brengen alvorens ik verloren ga als dubbel
zinnigheid zonder gelijke, als radeloos totaal onopgelost,
valt geen extatischer vergissing in liquidatie te begrijpen
dan ik en die alleen waarachtig tot oplossing bederven moet.
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onduidelijke correspondentie en de nadelige
gevolgen, in twee verzen

i
Geachte Muizenpoot,
Hoe gaat het met U, met mij goed. Wel is alles heel
vervelend, als ik voorover lig gebed in mijn gedachten
aan U en ben ik ook heel eenzaam. En onderga de lente
als een ﬂauwte. Dit is mij nu zo vaak al overkomen dat
ik er de klad van in mijn wezen heb en dat tussen het
afgerukte vlees der hyacinten de verplegers van die
bloemen knielen voor vreemdelingen. (Dit heb ik zelf gezien
vanuit de trein naar Haarlem.) Zoiets zondigs en krankzinnigs U te schrijven, maar omdat lente van liefde een
aberratie is – en niet omgekeerd – opdat U daar niet in
zal trappen, in een vreemd land en zo eenzaam te dwalen.
(Bepalend voor het lot van zwervelingen enkel herkomst.)
Nu, met mijn hart gaat het wel beter, maar de tuin is
verwoest mijn lam, verwoest. En sta ik radeloos onder
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onzuiver groen in dit en komende seizoenen: mijn hoofd
tot hatens toe, mijn hout tot bladeren bedorven en
schrijven wij pas mei. Dat hebt U er nu van, mij
’s winters te beminnen en ’s zomers te dwingen onder
raar lover humorloos en onchinees te wezen, mij, lief
hebbend evenwichtig als een oude man, genegenheid bedweterig doen zien ontaarden in het teer, vraatzuchtig
zeuren der libelle-achtige dames, want ik weet mijn plek.
Een teer punt. Een voordeel zo te zien, maar wezenlijker
reden om over in te zitten dan de onbenulligheden die
van onderhonden het gedachtenleven leiden tot in priëlen
van zelfbeklag: zulk lijden slecht gemotiveerd maar zinvol,
want wie, wie vreet mijn spijt? Neem dan de bomen maar, die
bloeiend blind tot vaderloos afvallige vruchten, bederf en
winterkou: en nooit een klacht! Want tot verstommens toe is
liefde hun te moede. Te moede is. Liefde mij te moede, is
liefde mij… etc. (handtekening onleesbaar)
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ii
Honderd jaar
later, door het opperwezen in een boom herschapen,
(nakend in een tropisch oerwoud aan de grond gezet,
voor straf nu bloeiend onophoudelijk, bevrucht onslapend en onpratend zonder enkele omhelzing), vond
de vroegere mevrouw O. in haar onmetelijke toppen een
dagboekblaadje, onherkenbaar ook veranderd in zo’n onheil
spellende vlinder die Morpho heet, waarop met grote
moeite zij herlas: ‘Vrijdag 9-8-63, iets kan de plek
niet van iets anders innemen en identiciteit bestaat dus
niet. Denk aan de schijnbaar vele bladeren.’ Terzelfder
tijd, daar waar haar stam zich vorkte voor het eerst
vanaf de grond, zat een nog onaanzienlijker insekt dat
wegens zijn voorheen geringere verdienste van onverzonden
briefje door de schepper slechts bevorderd was tot
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machteloze mate van vliesvleugeligheid. Op hem viel al
sinds jaren niets te lezen, maar, uit het hoofd geleerd,
sprak hij onafgebroken en van generatie op generatie: ‘O
Muizenpoot, ik wil je kopen of ruilen, laten we weglopen
naar waar de rivier in zee stroomt en de mensen een
andere taal spreken en andere waterdieren eten. O enz…’
Zo namen letterlijk bezit van haar die zonder hand of
mond, haar zo verfomfaaide gedachten. Toen begonnen
haar bladeren te verbleken en te vallen als zwakke vlinders,
als pakken gedevalueerd bankpapier, tot op de humus van
bedoelingloze wildernis. Toen werd zij, later, omgehakt, haar
nervig, brandschoon hout verhandeld en nog vindt men wel,
bij sommige betergesitueerde planeetbewoners, van haar
glanzendheid de zachte schim, een soort gepolitoerde vlam
aan buitenzijden van reusachtige televisieontvangapparaten,
opgesteld in die volstrekt behangloze, bacterievrije zitvertrekken, waar geen kevers wonen
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Inleiding tot een gebed.
Op een dag dat de zon in het water scheen en Goudmaartje het koekoeksjong in haar bed vond zij hem
lieﬂijker dan paardebloemen, krachtiger dan kuikenachtige mimosapluimpjes (of waarschijnlijk omgekeerd)
en noemde hem Hondekikkertje want naakt, rood en met
een bars gezichtje van liefde afhankelijk, hij. En:
– Vadertje, vadertje mag ik hem houden? – Neen kind,
je moet hem de Koning weergeven van Leven en Dood.
En dood, zodat ze nam een lang mes en slachtte de oude
hals in het late uur, dat het bloed met het avondrood
weg kon stromen. Zodoende. En het jong in een bak voor
het raam en te groeien laten als kool. Hee, poppelepee,
toen trokken de tafels krom, de spiegels besloegen en
geld werd nog schaarser. En als zijn klein stemmetje
weende: Smakelijk eten, zij zat met wolven en tovenaars
diep in de tuinen of erger nog, hoog op het dak, trans-

18

parant van wellevendheid maar te verscheurd en te slecht
onderricht om de lepel te zien in hun bek, zo verliefd
als een ober en veel onderdaniger. Slechte bediening was
dikwijls de klacht maar nu ja, pom pom pom. Dus kreeg ze
een pak voor haar broek met een bos plastic bloemen van
geld uit zijn spaarpot en vroeg hij om rekenschap! Wel,
ze zei: Denk aan mij zoals aan die poes, waar je strafwerk voor maakte omdat hij dat zelf niet schrijven kon:
‘Moeders mogen geen muizen eten, betoverde ijskonijnen,
prinsen of draken. Dieu des Enfants, laat ze bidden en
vasten, amen.’ Zeg duizend maal.
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bij twee onbegrijpelijke teksten

i
‘Heren,
die ons een toevlucht geweest zijn van geslacht
tot geslacht’ – zij allen zijn vormloze dieren. Wie
weet nog waar zij aarzelen, schuwen, waarin zij
vluchten? Zij zijn ooghaarlozer dan ganzeroeren
en de schepselen waarmee zij zich verweren lichtzinniger dan plankton. Zo vaders, broers, minnaars en
zonen microscopisch zich laten verzwelgen als klok-,
spiraal-, pantoﬀel-, rader-, trompet-, horloge-, afgietseldiertjes in die beddingen, die zeeën, kreken,
waterboezems of zoete binnenwateren: vanwaar, waarheen?
De ratsmodee. Voor die vaartuigjes des doods, die aangezichtloos zijn in hun halfslachtigheid, liefde een
reddingswezen op zulke baren, tot aan verkeldering.
En dat terwijl varen volstrekt niet noodzakelijk is.
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Geen remedie, voor de ontroering van oceanen, troost
of verklaring is er niet. Alleen die – landinwaarts – onverslonden blijven van brakke wateren, ver van maritieme
gevaren en malle wiegeling. Maar droogte en dorst tot
verstoffing ontbinden hen evenzeer. In deze richting
uitsluitend leiden verkeringen – wie zich terugtrekt,
eenzaam achter barre bergen bederft, tot versterving
misleid – te land, ter zee, vanuit hemelse tenten treft
luchtige regeling, een mooie boel! Maar voor broedse bedoelingen doorzichtig misbruikt dringt een vraag zich op:
Here, die nietigheid regerend triomfantelijk is op leven
en dood: Hoe te beven met de mijn heren, hoe te behandelen, bevoetelen, hoe te beﬂuisteren?
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ii
‘Die een gruwel is
in het aangezicht des Heren etc…’ zich neer moet leggen
in zijn naam met de laatste de liefste zoals het meer
en meer verschuwde haas ook doorheen de seizoenen
slapen blijft in vreze en hoop op een plaats die men
steeds leger noemt. Want hoop doet leven tot bezwijmens
toe in voorportalen, vreemd genoeg heel ledikantachtig
vervormd tot weilanden vol voegzame bloemen, – om te
foppen, te foppen, tenminste zo mopperen die verduivelde bijen die hebberig neerstrijken op katoenige
kroontjes en kantige stampers. Nu, wat dat dan ook
voorstelt: ze zwetsen maar wat om aan honing te komen.
Zo is hoop. En vrees is het recht van de sterkste op
duizend doden: hun levensgevaarlijke beterweten en
ieder verschil in talent of geaardheid krijgen die
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onvergeeﬂijk wijze en vrolijke hazen verrekend en
uitgemeten in haat of in hagel, in leugen, geweld.
Of zomaar een pak op hun tabernakel met wapens van
tere zwakzinnige heren omdat die hun gruwelijke aanschijn niet kunnen verdragen. Maar stil! (God weet of
er langs denkbeeldige akkers, in zelfverzonnen onzichtbaar landschap niet bevend gespeeld wordt, geleefd
geruisloos, geluidloos bemind, verwekt en geboren:
geen kik!) Alleen het zeer geheimzinnig, voortdurend
weerkerende dorren der bomen herfstelijk onheil voorspelt. Zelfs beulen, die stelling nemen voor ze hun
werk doen mompelen zachtjes: terecht! Dood ja, enkel
die dood geeft de knal.
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Goede morgen? Hemelse mevrouw Ping
is U de zachte nacht bevallen, hebben de on
deugende, geheimzinnige planten naar behoren
gegeurd en zijn hopelijk geen van uw overige
zuigelingen aan de builenpest bezweken?
Hebt u de interessante nerveuze godvruchtige
vogeltjes, vrome goedertierende mevrouw, al wel
bekeken, druk telefonerend van: hallo met piet,
kom je op mijn tak – o de sierlijke levendige
vogels, allemaal allemaal voor de brave poes,
die veel beproefde droevige moeder. Ja verdomd,
deze ziekte, lieve beklagenswaardige mevrouw,
is een wrede rakker en zoveel is wel duidelijk:
er valt niet tegen op te baren, waar zelfs het
begrafeniswezen, die intieme huisgenoot, die
zeer bekende schenker ook van lauwe melk,
op zijn verlengde achterpoten het ter
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