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L’univers ne nous a rien promis.
(Het universum heeft ons niets beloofd.)
– Alain (Henri Chartrier)
Et le poéte soûl engueulait l’Univers.
(En de dronken dichter schold het Universum uit.)
– Arthur Rimbaud (vermoedelijk)
Est-ce que ça vaut le coup de mourir?
(Loont het de moeite om te sterven?)
– Georges Perros

In memoriam Lucas Devriendt, schilder en makker

LEERDICHT OVER NIETS
1.
Hoeveel is niets? Zoveel als wat rekenkundig nul is?
Voor ‘nul’ is er een woord, is er een herkenbaar teken.
De hoeveelheid aan ‘niets’ heeft als gevolg dat er geen woord voor kan
zijn en zeker geen teken.
Kruis erover dan maar.
2.
Het woord ‘niets’ is een woord dat poogt om het niets te omzeilen.
Niemand wil met name de taal kwijt.
Omdat het woord ‘niets’ niet de minste waarheid impliceert, heeft niet
één mens er iets aan.
Niets is geen waarheid. Het is een toestand: je zit er middenin en dat is
een waarheid die je niet wilt weten - het is een ervaring.
Het begint niet. Het eindigt niet. Het blijft.
3.
Zoveel is niets: beslissingen, berekeningen, belijdenissen, platvloerse
discoursen. Hun spraakgebreken zijn hun inhoud.
Te dom om dood te doen.
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4.
Feit is: niet één lexicon blijkt eigenlijk in staat het woord een sluitende
en eensluidende betekenis mee te geven.
Nochtans verklaart het alles.
Zelfs – en vooral – al wat zich niet laat zien.
Wie goed kijkt, begrijpt: niets is het enige wat iemand ooit te zien
krijgt.

5.
Wat vang je ermee aan? Je kunt het niet eens laten gebeuren want het is
er niet.
Het beschikt weliswaar over alle plaats: het hele heelal.
(Zou dit ons tot troost moeten zijn? Het betreft hoe dan ook een mislukt
project, dat heelal. Het is een sterrenkind.)
6.
Niets.
Wat eraan vooraf gaat, wat erop volgt.
Niets.
Zowel geboren worden als gestorven zijn.
Maak je er geen ilusies over: niets, een in memoriam voor wat er nooit
is geweest!
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7.
Je moet er eens op letten, het begint en het eindigt op dezelfde manier
en tussenin gebeurt het onwaarschijnlijke.
Of beweer je dat lukraak, om maar niets te zeggen?
Uit niets kan veel ontstaan. Alles wat je bedenkt, alles wat je wordt
wijsgemaakt, alles wat je jezelf wijsmaakt, alles wat je bent - geweest.
8.
Het niets is goedkoop. Het is evenveel waard als hoop.
Niets heeft geen marktwaarde.

9.
Niets!
Geef toe, makker: wie voelt zich eens niet zo?
Daarom: dank dat we mogen verdwijnen, niets.
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LEERDICHT OVER DE OERKNAL
1.
Was het een afrekening, een wig die werd geslagen en zo elke komende
nood aan symbiose bij voorbaat onmogelijk maakte?
Of een teken, een omen voor dat wat ging komen, dat wat voor lange
tijd onomkeerbaar en onontkoombaar was?
Was dat het signaal dat ons verzocht om op onze hoede te blijven? Ach,
we hielden er ons niet aan.
Of had het iets met liefde te maken, makker? Had die iets in te halen?
2.
Wie was ervoor verantwoordelijk? Was het een opdracht, een
ordinantie? Een compromis? Of was het een lapsus?
Was het een onverlaat die doelbewust op een verkeerde knop had
gedrukt? Werd hij of zij ervoor bestraft?
Of werd het zo gelaten?
Ja, het werd zo gelaten.
(Wat er ook van zij: wij moeten er nu voor opdraaien. Met bestendig en
machteloos totterdood fulmineren.)
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3.
Was die oerknal de Eurekakreet en de aha-erlebnis waarmee het
universum in elkaar werd getimmerd en dat continu in aanbouw is
totdat het wegslijt?
Alles wat niet bestond had er blijkbaar baat bij en nood aan. Het meest
dringende eerst: was het de liefde die er wou zijn?
4.
Je woelt elk woord om tot je er een echo van de oerknal in ontwaart.
De poëzie die in elk van ons bij de liefde begon.

5.
De oerknal: hij doet zich voor als je in al je warrigheid schrijft. Elke
keer weer. Om het even dat het zich achteraf tegen je keert.
Je wou dat het er was en het is er geweest.
Het was liefde die zich aan jou wou laten zien. Werd je het gewaar?
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LEERDICHT OVER HET HEELAL
1.
Uitzichtloos naar het heelal staan gapen.
Naar wat je ooit te beurt zal vallen, zonder dat je er meteen zin in hebt.
Komen van daaruit de black-outs als je de tijd neemt om even alles te
vergeten, om je alles weer niet meer te hoeven herinneren?
Zo’n hoeveelheid heelal is je wel erg veel aan tekort.
2.
Wat het heelal je toont daar in die despotische hoogte: dat je bent wat je
bent kwijtgeraakt in je vroegste tijd, nog voor je er was, nog voor je
dacht.
In al wat voor je mensbeeld schrikwekkend is, hoor je het ronken van
de pulsars.
Of is dat het beven van je ledematen, het knikken van je knieën of dat
wat klopt in de krakende binnenkant van je karkas?
Wat je hoort, het heelal als muziek, het schrapende geluid van al het
komende.
Tot je grote schaamte hangt het heelal vol dood.
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4.
Het heelal en haar geheim.
Dat hetzelfde is als dat van de woorden die je verzamelt en stamelt.
Wat zou het zijn, vrienden?
De afgrond achter haar glans?
Het is wellicht wat letsels zijn: open vragen.
5.
Is het dat daar wat de oneindigheid wordt genoemd?
Bah, nee, het is hol. Het is niets.
Enkel goed genoeg om in te verdwijnen. Waarvoor dank.
6.
Het Universum.
In zo’n besloten ruimte kan je je enkel tot het onbestaande en het
onvoorstelbare rekenen.
Zoals de Goden.

12

7.
Naar het heelal staan kijken: om wat te zien, om wat uitgelegd te
krijgen?
Het kondigt nauwkeurig en natuurgetrouw je stervensuur aan.
Je stervensuur. Zelfs je wekker weet het: dat is binnen de kortste keren.

13

LEERDICHT OVER HET KIJKEN NAAR DE STERREN
1.
Naar de sterren kijken, staren naar wat je op een erg ongemakkelijke
dag te beurt zal vallen, zonder dat je er meteen weet van hebt, zonder
dat je er meteen zin in hebt.
Komt van daaruit de helderheid als je de tijd neemt om even alles te
vergeten, zodat je je alles weer beter kunt herinneren?
2.
Al valt er niets uit af te lezen: wat in de sterren over de toekomst staat
is misschreven. Je toekomst was een spelfout, makker.
3.
Heelal dat je met zijn fake aanwezigheid, tot geen enkel voordeel is.
Tenzij het nadeel van de verdwazing: het stilt je honger niet – het
scherpt die aan.
Je schreef het al eerder: met je handen in je broekzakken, ontsteld bij de
aanblik van zoveel uitgestippeld niets in zo weinig iets.
En dat elke nacht opnieuw! Tot zolang er nachten zullen zijn. Totdat er
enkel nog nacht zal zijn.
Onherroepelijk een foute boel.
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4.
Hoe meer je naar de sterren kijkt, hoe meer je begrijpt dat ze je niets te
verbergen hebben. Ze stralen and that’s it.
Je moet dat kunnen verdragen, die sterren zonder raadsels. Daarom zijn
sterren op sommige dagen je tot terreur – vooral in wat ze je menen te
voorspellen.
5.
Hoe meer je naar de sterren kijkt, hoe meer het heelal je de keel begint
uit te hangen.
Je stelt je liever iets veel grootsers voor.
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LEERDICHT OVER DE STERREN
1.
Waaruit sterren gemaakt zijn? Uit dezelfde ambities en hetzelfde
ondernemerschap waarmee wij, mensen, menen te kunnen schitteren
door zo ongenaakbaar mogelijk te blijven – met precies dezelfde futiele
weg te wuiven wilskracht.
En wat wij, mensen, met sterren gemeen hebben, het wegslijten, is noch
mens noch ster tot verhaal: het is slechts onbillijkheid.
2.
Wat duisternis verwekt: het sterrenlicht dat we zijn als we dromen, als
we ervan uitgaan dat we dromen.
Het Bangelijke Begin, de Big Bang: het is wat we aan geboortetrauma
in eigendom hebben – niemand erft het ooit van ons over.
3.
(In het begin was er niets behalve wat je zag – en dat deed niet ter zake.
Op de eerste dag – die je laatste werd – was er de taal. Toen leek het
alsof er iets was: het woord – de levensvoorwaarde van iets.
Helaas, het waren de sterren die je dat deden geloven.)
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4.
Hun supernova is onze gedachtesprong. De inspanningen die ze leveren
in de tijd om blijvend gezien te worden zijn onze jaloezie, zijn ons tot
rancune.
Ideëel geven we ons samen aan dezelfde chimère over: dat we ons de
grote, desolate ellende van de leegte tot een soort voordeel willen
maken – maar hoe?
Wat Universum is, is wat ons ontbreekt. De liefde die we ontberen.
Inventief, grootmoedig in het vernielen, in de entropie: hoe we daar als
metafysicaconsumenten dwaas en lekker de tijd voor nemen.

5.
Ze houden ervan om zich op het watervlak te laten weerspiegelen.
Alsof ze bodem in zich hadden.
Alleen hoogte houdt hen in stand!
Niet meer dan wat spektakel, ja!
6.
Sterren, wij mensen teren op dezelfde kwalijke hoop: dat zwaartekracht
ons zou ontvallen.
Het is droefgeestigheid die zich in ons bestendigt – het zijn jullie
verten, sterren.
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LEERDICHT OVER VALLENDE STERREN
1.
Vallende sterren, ze worden vlug vergeten.
Geliefden, daar heb je meer nood aan, die hou je langer bij.
Al vallen ook zij eruit.
2.
Eén vallende ster onthield je. Het was op straat heel laat. Je had meer
zin in slaap dan in toekomst. Dan in plannen maken. Dan in gezeik.
Je keek plots zomaar, ongevraagd en onbezield omhoog: je zag een ster
die viel.
Deed je toen een wens? Werd iets vervuld? Of was het toeval er die
nacht te vadsig voor?
Had je genoeg aan wat je leven was? Of had je daar nooit genoeg van
en was dat je wens?
Je stelde het vast: er was een ster die viel en jij die dat aan geen kanten
kon verhinderen.
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3.
Alleen het buitelen, makker, had je met die vallende sterren gemeen.
En het ijlgrijze uitzicht op het Universum waarin jij je nu moet
bevinden en laten betijen, zonder erin te kunnen gedijen.
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LEERDICHT OVER EEN ORDINAIRE DAG
1.
Vandaag.
Vandaag begon de dag met de gedachte dat hij kon eindigen in
schoonheid.
Vaag.
Op het einde van de dag bleken er feiten die wezen naar je steeds
naderend en dankbaar verdwijnen.
Haarscherp.
En uit die feiten blijkt: je wou niet dood, niet vandaag.
Je wenste jezelf hiermee toch een wat te groot want te risicovol succes.
2.
En de dag verliep ‘s avonds in de boodschappen die je voor je
buurvrouw deed.
Je buurvrouw die zich voor eventjes vandaag je naam herinnerde en
gelukkig was met de smeerkaas, de ham en de margarine die jij –
aardige, ontvankelijke man – voor haar bracht en die haar dag, haar
halve dag op het randje wat betekenis kon geven.
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3.
En de dag loste zich op in de liefde die alles gewillig voor je openliet.
Dit wil zeggen dat het een dag was geweest zonder waarachtige liefde,
een dag van niemendal, van louter feiten.
4.
Laat er nu snel de nacht overgaan, laat er slaap en sterrenhemelen
overgaan.
Dit wordt je werk voor de komende uren: waak erover dat je even niet
in je slapeloosheid verdwijnt.
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LEERDICHT OVER HET STERVEN
1.
Sterven moet je de tijd gunnen. Bruskeren is ongepast en het helpt niet.
Het weze zo: pijn hoort erbij. Hoe je het ook verzacht: pijn, daar moet
je mee leren leven als je sterft.
2.
Elke dag sterf je, je kunt het ook niet helpen. Een dag is wat je sterft.
En de dagen waarop je niet stierf, waren dat dan de dagen en de daden
van voluit spreken?
Van voluit ‘alles op alles’?
In het besef dat ook dit niet helpt?
3.
Zal je ontgoocheld sterven? Het valt voor één keer te hopen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de dood je ontgoochelen.
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LEERDICHT OVER MENSEN DIE STERVEN
1.
Er zijn mensen die sterven. Wat ze ook doen, ze sterven.
Onopgemerkt.
Elke dag wat meer.
Ook vandaag was dat weer het geval.
Hoe ze dan laten begaan, zeg.
Wat zou er aan de hand zijn dat ze zo gedienstig sterven?
2.
Zou jij ook zo iemand zijn? Iemand die sterft – tot op zijn laatste dag?
Tot op zijn laatste dag gedienstig? Gehorig?
3.
Op die dag zal je even om je heen kijken. Zal je je afvragen of je
daarvoor nu echt hebt geleefd.
Jaja, daarvoor heb je geleefd!
4.
Wie dood is heeft daar nooit genoeg van. Wordt gezegd.
Vlug, ga nu maar dood.
Maar dat deed je al, makker. Je ging ons voor.
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LEERDICHT OVER DOODZIJN
Hé quoi! n’est-ce donc que cela?
– Charles Baudelaire
Daal neer tot in het allerdiepste van je innerlijk waar het leeg en koud
is. Geniet aldaar van het door gewetenskwesties afgekloven kadaver
dat je bent.
1.
Doe je eens als een dode voor.
Een goeie. Een taaie. Een doorwinterde.
Strek je uit.
Denk niet langer na: je bent er even niet.
Laat een zo wit mogelijk laken over je heen leggen.
Laat begaan. Onderga.
2.
Zoals je daar dan ligt, sta je van elke paradox los, van elk dilemma en
paradigma. Los van passwords, codenummers, bankkaarten.
Apart ben je nu, afzijdig. Verwikkeld in een vrijheid, een ten volle
beleefde verveling: een luxe om razendsnel in weg te rotten.
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3.
Wat voel je je nu dood: niemand die je dat zal ontnemen. Niemand die
je dat zal benijden.
Eindelijk eens iets voor jezelf.
4.
Dat je er niet rijk van wordt, valt te betreuren.
Meer dan het doodzijn zelf.

5.
Het voordeel van doodzijn is dat bezorgdheid je niet langer kwelt.
Bijvoorbeeld: of je voor je kleren wel de juiste maat zult vinden.
Naakt tot op het bot is nu de norm.
6.
Ja, ga je gang. Niets valt te vrezen. Rookverbod is opgeheven. Elke
laatste sigaret is je tot in de eeuwigheid toegestaan.
Een condoom gebruiken hoeft ook niet meer. Liefde heb je defintief
voorgehad.
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7.
Doodzijn, stond het niet ergens opgeschreven? Was je het al niet voor je
er was?
Je bent er trouwens nooit helemaal bij geweest.
Het ging snel en zo moest het.
8.
Is doodzijn een toestand zonder nu?
Is het heden een toestand met veel straks?
9.
Laat je dood je tot lust zijn! Laat die zijn wat die in geen geval is!
Trouwens doodzijn is helemaal niet erg – voor wie het al is.
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10.
Probeer niet te verrijzen. Dat loopt faliekant af. Je maakt er vijanden
mee en al wie om je treurde stel je ermee diep teleur.
Bekijk het positief: zolang je voor dood blijft liggen, zal niemand je
komen afleiden. Zal je niemand storen, zal niemand je storen.
Verbeeld je het: het Universum voor jou helemaal alleen! Ruimte te
over om het uit te kafferen en te vervloeken.
Extra voordeel: geen vriend of valsemunter die je claimt.
Dus: geef niet op! Blijf dood zolang je kunt.
Doe alsof dit je schikt.
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LEERDICHT OVER WEGGAAN
1.
Weg. Je bent weg. Makker.
Je bent er je niet eens bewust van dat je weg bent. Je weet het niet. Je
denkt niet meer, je bent niet meer.
Wij weten het wel, al willen we het niet meteen weten dat je weg bent.
Wij blijven aan je denken, aan je zijn dat was.
Blijf je nu echt weg?
Ben je thans in memoriam?
Zou je dit nu ‘zalig’ durven noemen?
2.
Rouw volhardt in dit weer.
Het is herfst. De luchten bleven grauw alsof ze het weinige van jou
trachtten te bedekken.
Weet je, die luchten – het had één van je schilderwerken kunnen zijn.
Denk je niet?
3.
Het is herfst. Het regende niet. Al hadden we de indruk van wel.
Iemand dacht zelfs aan sneeuw. Aan al het wit dat je ooit voor dat
zwarte schilderwerk nodig had.
Je zwartwerk. Aan herfst.
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4.
Binnen of buiten. Je blijft buiten ons en weg: we weten niet meer wat te
bedenken, nu je er niet meer bent.
Alles of niets? Het werd niets. Dat is alles wat je hebt. Wij willen meer.
Wij wilden meer van jou.
Je houdt je voor weggeborgen, je bent niet meer, je denkt niet meer.
5.
De tijd dat je bent geweest, was jij dat dan? Zo niet, wie dan?
Hoeveel weegt het weinige van wat jouw tijd mocht zijn? Je tijd die nu
weg is.
Weg.
Niemand kon het tegenhouden.
6.
Wie schrijft, weet hoe het verder moet: dat je weer kan zijn in wat over
jou wordt geschreven – in de herinnering van wie het leest.
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LEERDICHT OVER AFSCHEID NEMEN
1.
Je neemt nooit helemaal afscheid van iets of iemand.
Altijd blijft er iets hangen van wat is geweest en van wat zal komen te
gebeuren – de droefgeestigheid van alles, de klok rond.
2.
Neem nooit afscheid: het is onbeleefd en het bezorgt je achteraf een
slecht geweten over wat je achterliet.
Je raakt er nooit meer mee effen.
Het blijft hangen.
3.
‘Foert’ zeggen is geen vorm van afscheid nemen. Dat is gewoon elders
naartoe gaan en hopen dat het daar beter is.
Dat zal het nooit.
Of nauwelijks.
4.
Dood is geen afscheid.
Het is het einde.
Nuance.
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5.
Met afscheid nemen loop je het risico dat het een echt afscheid wordt.
Dat de kans op terugkeer onbestaande is.
Zoniet wordt terugkeren, net als aankomen, zelfbedrog.
Je kunt jezelf niet voorstellen wat blijft hangen als je afscheid neemt.

6.
Neem nooit afscheid. Blijf begroeten. Ontmoet al je vrienden alsof je
voor het eerst kennis met hen maakt. Zwijg over afscheid nemen. Zij
weten het wel.
Hou steeds weer in die ontmoeting vol. Wees te goeder trouw. Ga de
deur uit zonder dat iemand het ziet, zodat niemand ooit zal te weten
komen dat je in feite weg bent.
7.
Je mag nooit afscheid nemen. Lieg een beetje en zeg ‘we zien elkaar
later nog wel eens’.
Later zal al het veronderstelde ongewisse zijn dat op een dag je deel zal
worden.
8.
Als je dan toch afscheid neemt, ontneem jezelf dan de hoop op een
weerzien.
Het breng je niets op, die hoop, op wat ongemak en droefgeestigheid
na, de klok rond.
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9.
Moet je weerzien hangende kunnen houden?
Want weggaan, tja, weggaan is verdwijnen.
Wijd en zijd verdwijnen uit allemans oog.
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LEERDICHT OVER ONSTERFELIJKHEID
1.
Het is niet aan jou besteed, onsterfelijkheid. Je doet er niet aan mee.
Je hebt er de begaafdheid niet voor. Je hebt er de moed niet voor over.
En je kuitspieren werden er langzamerhand te stijf voor. Stilaan worden
je herinneringen te wazig om ze je te willen herinneren.
2.
Al het tikken van je tijd spenderen aan onsterfelijkheid: het is je te veel
om aan te beginnen – je bent gehecht aan wat om je heen vergaat.
Slijten en wegkwijnen. Ze hebben hun aangename kanten.
Voornamelijk de conclusies die je eruit trekt: het was zo tevergeefs,
terugkeer hoeft niet meer, afscheid nemen hoort er als een soort
opluchting bij.
3.
Liever domweg dood dan alles om je heen tot in den treure voor eeuwig
te moeten doorstaan.
Wie moet je bedanken voor de vaststelling dat je mag verdwijnen?
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LEERDICHT OVER VERLIEZEN
1.
Verliezen. Hoe erg is dat?
Elke dag verlies je iets. Haren. Golven aan seconden en leven.
Elke dag verlies je, terwijl je erbij wint: het besef dat verlies bij je hoort
zoals bij om het even welke sterveling. Dat je, gelukkig, in niets en
nergens een uitzondering bent.
Waarom zou je? Je was bij voorbaat al verloren. Het stond in die
vervloekte sterren foutief geschreven.
2.
Je schreef het eerder al: het past perfect bij de onooglijkheid van wat je
bent als je iemand bent. Als je niemand bent.
Heel je verlies: broodkruimels van een ziel. Je was al bij je aanvang
naar de maan.
3.
Het lukte je wel eens maar winnen is moeilijker: je hebt je waar moeten
maken, je hebt ervoor moeten knokken en bekvechten, je gedragen als
een schoft.
Waar was dat goed voor?
Onooglijk ben je, onooglijk blijf je. Wie je niet ziet heeft groot gelijk.

34

LEERDICHT OVER HET VERLIES VAN VRIENDEN
1.
Vrienden, wat heb je eraan: ze zijn er of ze waren er.
Je was ooit eens iemands vriend. Hij noemde je zo:‘vriend’.
En hij ging weg. Niet meer dan dat. En dat was genoeg.
2.
Vrienden: ze zijn vol komen en gaan. Zijn ze weg, ze blijven weg.
Jaren later verneem je nog wel eens iets van één van hen: hun
doodsbericht.
Iets wat je met verstomming had moeten slaan en je had er alleen
verbazing voor over: hij leefde dus toch nog.
En nu niet meer.
3.
Waar die vriend die wegging zich nu bevindt? Je weet het niet.
Misschien woont hij twee straten van je huis vandaan.
Misschien ontmoeten we elkaar zelfs elke dag, begroeten we elkaar bij
de bakker. Maar we herkennen elkaar niet meer, nooit meer.
Zouden we niet durven?

35

4.
Nee, je herkent hem niet meer. Hij is zo veranderd.
(Zou hij aan de drank zijn?
Of zou jij het zijn die aan de drank bent?)
5.
Niet dat we ons elkaar niet meer herinneren. We hadden beloofd elkaar
niet te vergeten.
Dat we elkaar hadden ontmoet, leek een samenzwering. Het heelal was
er voor ons. Het heelal was van ons: zo beloofden we onszelf en de
sterren!
Tja, wat beloof je als halfslachtig mens zoal niet. Op de koop toe is het
is al zo lang geleden.
6.
Het beste wat een vriend je bieden kan? Een weerzien?
De ontnuchtering van een weerzien?
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7.
De vriend die wegging, zou hij zitten te wachten om jou terug te zien?
Jij die met die vriend niet mee weg wou gaan en die je op die manier in
de steek liet.
Zoiets zou je jezelf nooit hebben aangedaan! Al deed je het wel een
aantal keren in je lasterlijke leven.
8.
Wacht hij tot hij nog eens iets van jou verneemt?
En, verdraaid, net vandaag ontving hij een brief: je doodsbericht.
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LEERDICHT OVER JE DOOD
1.
De dood begrijpt niets van onze tijdberekening. Hij is altijd te vroeg
waar hij moet zijn.
Dat is daar waar je wilt dat hij buiten bereik zou blijven. Tenminste dat
is wat je hoopte.
Hoop is altijd een verkeerd spoor. Het is folklore.
Maak je niets wijs, hij zal er zich wel degelijk laten zien: op een
onaangekondigd tijdstip – en hij is nooit te laat.
2.
Verwacht van de tijd geen daden. Veracht in de tijd de doden.
Er zijn trouwens meer doden dan relevante daden.
En levenden verschillen van elkaar.
Doden niet.
3.
De voze geur die je verspreidt als je denkt aan je dood.
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4.
Dit zal dan je succesverhaal worden: dat je niet meer herinnerd zult
blijven.
Daarvoor zijn je huid, je vlees en je knoken verantwoordelijk.
En maak een ander wijs dat er na je dood rust zal volgen.
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LEERDICHT OVER HET HIERNAMAALS
In de hel daar was je al. Nietwaar, Warhoofd? Daar was het net echt.
Maar het was niet voor echt. Het hiernamaals is anders. Daar is alles
schone schijn. De vredigheid ervan is geveinsd. Wie zich er durft te
laten zien, die is niet meer.
1.
Het is niet de hel. Het is niet de hemel.
Het is. Het is – helemaal niets.
Gewoon een oord om in te mogen verdwijnen. Stel je hiervoor
dankbaar op!
(Zou je nu dood zijn? Geen mens die je dat bevestigt.)
2.
Je ziet er bleekjes uit: een tinctuur die past bij het uitzicht dat je hier
meent te onderkennen.
Dolce far niente: je beeldt je in dat je zweeft - in werkelijkheid bevind
je je diep onder de bodem. Of werd je op de bodem uitgezaaid.
Ook hier bestaat het verhoopte niet.
(Doe normaal – wat je voelt is volstrekt je dood. Wat voor kwalijks zou
je trouwens nu nog kunnen overkomen, makker?
Reïncarneren? Niet doen! Niet doen!)
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3.
In het hiernamaals zal het je niet lukken om op je stappen terug te
keren.
No way out. Locked in. Zo zal het in je eeuwig leven vergaan.
Je moet het maar weten en wees nu eens voorgoed tevreden met wat je
rest van jezelf: je zwijgen.
Eén geluk alvast: je hoeft je er je verjaardag niet te vieren – je blijft van
jaren bespaard.
4.
Je bevindt je in de diepste afgrond – zoals het werd aangekondigd.
Je geeft het toe: je bent als mens laag gevallen en met liefde wordt hier
flink gelachen.
Je moet dood zijn om dat te geloven.
5.
Oprotten is er een vaak gehoorde uitdrukking.
Je verdoet er de tijd, waarover je niet langer beschikt, met wegkwijnen.
Je keert je van je eigen luchtje af - het is niet te harden.
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6.
Iedereen die zich hier bevindt, zijn allen dood en daarom zijn ze er met
z’n allen niet.
(Iedereen doet alsof ze dood zijn, alsof ze er niet zijn. Wat inderdaad
laconiek het geval is.)
7.
Verveling – collega’s, lezers, broeders en zusters – heeft het voor het
zeggen: een tirannieke ascese.
Hier ervaar je voor het eerst hoe afmattend het einde der tijden wel kan
zijn. (Op niemand zal het veel indruk maken, het einde der tijden –
niemand zal er dan nog zijn.)
De enige levenshouding die je nog aankunt: lijdzaamheid.
8.
Geen joint, geen wijn, geen twitter ter beschikking.
Berusting, gelatenheid, beaatheid zijn er duurzaam in voorraad.
Al lopen ze er met velen rond, je ontmoet er nooit iemand. Niet eens
jezelf.
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9.
Niet één prentbriefkaart is er te verkrijgen om naar iemand op te sturen,
waarin je zou kunnen melden hoe slecht het met je gaat, hoe kwalijk het
hier aan toegaat.
Niet één prentbriefkaart voor niemand die dat van je verwacht.
(Hoe weinig er te beleven valt: had je daar nu woorden voor en niet de
restanten ervan – je zwijgen.)
10.
Voor zover je weet heeft deze enge plek een dode nooit voldoening
gegeven. Niet één dode heeft althans het tegendeel laten horen. Dat zal
de schaamte zijn.
Rechtstreeks vanuit het mortuarium kwam je na een paar postume
stuiptrekkingen en langs de Lethe om, in het tussenin van een
hiernamaals binnengevaren.
Ben je er nu beter aan toe dan in de hemel? Nee, want hier valt evenmin
iets te gewaarworden of te bespreken.
11.
Klimaatwisselingen blijven je parten spelen: er zijn geen seizoenen
meer en de zon breekt nooit door.
Oudejaarsnacht hoef je niet langer meer te vieren. Je bent van jaren
bespaard.
Je kunt hier niet meer weg. Was dat niet al langer je wens?
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12.
Goedkoop leven is het er wel. Je hoeft niets uit te geven.
Je hebt trouwens nergens nood aan. Logisch: je zult het wel gehad
hebben.
Uit principe laat je het daarom allemaal liever zo.
‘Wat zalig!’
Is het niet, makker?

44

Alain Delmotte

Sociaal realisme (Yang poëziereeks, Gent, 1983)
Lijfsbehoud (Yang poëziereeks, Gent, 1986)
Kleerscheuren (Mayapan, Kortrijk, 1991)
Grondbezit (Poëziecentrum, Gent, 1993)
Zuidwestenpijn (Mayapan & Vormen, 1995)
Standplaats (Pablo Nerudafonds, Brussel, 1997)
Onderschrift 1 (Mayapan – Groeninghe, Kortrijk, 1997)
Disjecta membra bij foto’s van Christoph Bruneel (Driewerf, Kortrijk,
1999)
Lieve Wislawa – onderschrift 2 (Mayapan – Groeninghe, Kortrijk,
2003)
Colorado met foto’s van Johan Duyck en schilderwerken van Lode
Laperre (Stedelijke openbare bibliotheek, Harelbeke, 2004)
Al de onhebbelijkheden van de dichter (derde nummer in de reeks ‘Te
water’, Het zinkend schip, Dendermonde, 2006)
Verstekelingen – onderschrift 3 (Mayapan – Groeninghe, Kortrijk,
2006)
Warhoofd – vier pogingen tot ordening (Poëziecentrum, Gent, 2002)
Voorstander zijn (De Contrabas, Utrecht, 2008)
Existential figures met afbeeldingen, gemengde techniek van Ine
Lammers (Galerie Link – Wouter De Bruycker, Gent, 2008)
Uit de lucht gegrepen (De Contrabas, Utrecht, 2013).
Warhoofds gekkenwerk (Uitgeverij Stanza, Leeuwarden, 2017),
Warhoofds leerdichten1 – Dag in dag uit (Gaia Chapbooks, 2019)
Twee dochters (facture baroque, Sint-Denijs, 2020)
Warhoofd leerdichten 2 – Alsof licht niet van de zon komt (Gaia
Chapbooks, 2020)
Inzichten – Herman Van Nazareth (waarin een eerste reeks
Nevenpersonages) (Verbeke foudation, Kemzeke, 2021)

