
Ira van Gessel 

 

 Niet het uiterlijk voor goede vriendschappen, 

net als de tongen van de honden.
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Voor  

eventueel nul  

een 

een 

twee  

drie 

vijf  

acht  

dertien  

eenentwintig  

vierendertig  

vijfenvijftig  

negenentachtig  

honderdvierenveertig 

tweehonderddrieendertig en daarmee voor Fibonacci. 
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Woord vooraf 

 

AI—Genetische algoritmen Algoritme  

 

Het algemene schema van een GA ziet er zo uit: 

Initialiseer populatie Evalueer populatie while not klaar do 

Selecteer ouders Genereer met crossover kinderen (recombineer)  

Muteer kinderen  

Evalueer kinderen  

Bepaal nieuwe populatie 

 

return beste element uit populatie  

 

Maar wanneer ben je klaar? 
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Voor: He. 

 

 

 

 

 

 

He: Told me he never really likes to read short stories 
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Verdeling in getallen 
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Verdeling in getallen 
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De Man was de ochtend 
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In zijn Afrikaanse periode 

raakte De Man in de ban van het twaalftallig stelsel 

 

24 

 

60 

 

144 

 

patronen 
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Vingerkootjes tellen 12 

de duim telt niet mee 

De Man gaf liever geen hand 

dit was al voor zijn smetvrees 

de kop op stak 

Handen zorgden voor een indeling  

van de minuten 

en de uren 

zestig 

vierentwintig 

negenentwintig komma zes acht zeven vijf 

driehonderdvijfenzestig en een kwart 

achtenzeventig komma vier 

achtentwintigduizendzeshonderdvijfendertig komma zes dagen  

leeft een man gemiddeld 

Komma zes is de helft van twaalf 

Andermans vingerkootjes schudden 

is als het leven van je afschudden. 
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Numerieke analyse:  

De Man deelde zichzelf vaak door zichzelf  

en bleef zichzelf. 
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De Man sliep als een negen 
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De Man dacht bij slapenloosheid vaak aan 

alles gedeeld door negen is zichzelf 

tot in oneindig achter de komma 

een negen door zichzelf gedeeld is  

zichzelf tot in het oneindig achter de komma 

maar ook 1  

Met deze herhaalde gedachte  

van een ontbrekende oneindigheid    

sliep De Man boterzacht 

in.
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Toen De Man een jongen was 

hield De Man van het schrijven  

van getallen 

het getal negen stond bovenaan 

Bij het leren schrijven gaf 

De Man die toen een jongen was 

het alfabet numeriek vorm 

jammer vond De Man die toen een jongen was 

dat het getal negen maar 

twee keer voor kwam 
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De Man nam zich voor 

Het Meisje zou hem redden 

Sindsdien kreeg De Man hoop  

van Het Meisje en haar licht  

Ze gaf tekens 

op onbetekenende momenten 
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Zijn lichtmeisje was behoorlijk bijzonder en had alle aandacht nodig die De Man 

over had. 
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Algoritmen 

Net als zijn vader liep 

De Man zes dagen in de week  

naar zijn werk 

met zijn aktetas in zijn hand 

Op zijn werk aangekomen 

schreef De Man professioneel 

getallen 

De Man bedacht algoritmen 

en bedacht geschiedenis 

De Man was de machtigste man  
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Zijn aktetas was ook een elektrische kachel 

met de hulp van een ziekenhuisnoodaggregaat  

had hij een onuitputtelijke warmtegarantie. 
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De Man sprak het meest met zijn enige collega.  

Door de jaren heen was dat niet meer geworden dan goedemorgen en fijne avond,  

daartussen zat acht uur dik geklonterde zweterige stilte.  

Vaak dacht De Man de stilte te verlengen door ook de tweemaal-daagse  

trilling van zijn stembanden te laten. 

Hij was bang voor een verkoeling. 

De warmte van de collegiale stilte had een begin en een eind nodig. 

De Man had een fobie voor kou. 
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De Man deed zijn huiswerk voor  

zijn flirtcursus  

op de slager 

De Man viel niet op mannen  

en slagers zijn het minst zijn type. 

Hij nam de tip verminder je selectiecriteria 

te serieus 
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De Man nam een kluis in Zwitserland
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Van zijn slecht te vertrouwen neef kocht De Man een noodaggregaat uit het 

ziekenhuis, de ziekenhuisnoodaggregaten zijn het best te vertrouwen. 

Door het werk aan de schaduwkant van de slecht te vertrouwen neef had deze 

zonder al te veel moeite aan het noodaggregaat kunnen komen.  

Toch heeft De Man veel voor de gegarandeerde warmte over gehad. 

Helaas niet in de vorm van een geldtransactie. 

De Man had de slecht te vertrouwen neef graag geld gegeven, waar het kon te 

veel. 

Het geld op de bankrekening van De Man leek van een zelfvoortplantende aard. 
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De Man had een bovengemiddeld minderwaardigheidsgevoel. 

Honden hebben een zwak voor De Man. 

De Man moest bij buitenkomst zijn best doen niet af- of aangelikt te worden. 

Uit een slecht te lezen zelfhulpboek haalde De Man het advies grenzen te stellen. 

De Man had geen moeite met boos zijn.  

Hij was nooit boos, niet omdat hij het niet kon. 

Hij had niemand om boos op te zijn.  

Zelfs niet de tongen van de honden. 
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De Man schreef graag 

zijn favoriete stijlvorm was de klachtenbrief. 

Het fijnst aan de klachtenbrief vond hij het vouwen er van. 

3 stukken van precies 9,9 cm 

drie keer zette hij met zijn nagels langs de vouwrand zijn  

woedende woorden kracht bij. 
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Het noodaggregaat was in alles anders dan de neef  

het aggregaat was goed te vertrouwen  

door warmtegarantie was De Man in staat zich volledig  

te binden aan het aggregaat 
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. 

Hij sliep verstrengeld met het aggregaat en daarmee met zijn aktetas. 

Het liefst zou hij de tas tijdens zijn werk niet loslaten.  

De Man had zich zelfs opgegeven voor een cursus blindtypen voor eenarmigen.  

Toen na de kennismakingsronde op de eerste cursusbijeenkomst bleek dat je zowel 

blind als eenarmig moest zijn, gaf De Man het op.  

Hij leerde zichzelf de tas tijdens werktijd zoveel als mogelijk los te laten. 

Op het moment dat zijn enige collega zijn stoel verliet om naar het toilet te gaan 

pakte De Man zijn aktetas en hield deze stevig omklemd met zijn neus tegen de 

achterkant van de aktetas. De achterkant van de aktetas was de favoriete ruikplek 

van De Man.  

De Man wist precies hoeveel tijd er tussen het weglopen, plassen, doortrekken, 

handenwassen, afdrogen en het terugkeren van de collega zat. Hij had dit met de 

stopwatchfunctie van zijn horloge opgemeten en in een schema verwerkt.  

Snel bleek dat hij zich zeker driekwart aktetasminuut ontnam door het 

doortrekken van de WC als aanzet te nemen zijn aktetas naar zijn standplaats te 

takelen. 

Het geluid dat de dranger van de buitenste WC-deur maakte als stopteken zien  

zou hem de langste aktetastijd opleveren.  
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De facilitaire dienst van het bedrijf waar De Man voor werkte was helaas vrij 

ambitieus.  
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De facilitaire dienst nam de dranger bij de kleinste neiging tot piepen met likken 

smeer zijn geluid af. Het drangerstopteken was De Man te risicovol. Als 

compromis nam De Man het geluid van het twijfelende water op de wasbak waar 

de enige collega van De Man zijn handen mee waste als signaal om zijn tas terug 

op zijn plek te zetten. 

Het geluid van het twijfelende water was de aanleiding voor de twijfel aan de 

properheid van zijn collega. 

Om te zorgen dat het stopteken betrouwbaar bleef, maakte De Man de WC extra 

smerig, zodat zijn enige collega zijn handen na een WC-bezoek zou blijven 

wassen. 

Het bevuilen van de WC was om twee redenen nogal een opgave. 

Het ambitieniveau van de facilitaire dienst. 

De Man, of beter, de met smetvrees besmette man. 

Het had hem jaren gekost om de deur van de kantoor-WC te openen. 
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Drie pakken had De Man versleten.  

Drie keer bereikte De Man zijn toilet thuis 

toen de inhoud van zijn blaas de dans met de zwaartekracht aanging  

en via zijn pantalon zijn schoenen in liep. 

De urinevlekken in zijn pantalons bleven beperkt tot de voering.  

De stomerij had de penetrante urinegeur weg kunnen nemen  

toch kon De Man bij het dragen van die  

drie bewuste pakken zich niet  

meer dan een wandelende urinevlek voelen. 
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De pakken zagen sindsdien de wereld slechts vanuit de binnenkant  

van het plastic van de stomerij. 

Uiteindelijk bracht De Man de pakken naar  

een kringloopwinkel. 
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Het verlangen naar het ruiken aan de tas had de smetvrees van De Man 

hanteerbaar gemaakt. 

Hij kon het toilet op kantoor niet alleen inzetten om zich te ontdoen van zijn eigen 

ontlasting, ook gaf hij zichzelf de garantie dat zijn enige collega zijn handen waste. 

Zo kon De Man langer en vaker opgaan in de geur van zijn aktetas. 

Genieten van het bevuilen van de kantoor-WC kon De Man niet. Hij moest zijn 

handen nadien ieder zeven minuten wassen.  

Daarna moest de kraan dicht en waren de zeven minuten van de rechterhand een 

verspilling. 

De Man nam na de veertien handenwasminuten zijn handen met ieder drie 

hygiënische doekjes af. Dezelfde doekjes gebruikte hij om de klink van de buitenste 

deur van de WC naar beneden te duwen. De hygiënische doekjes gooide De Man 

in de prullenbak zonder deksel, naast zijn bureau.  

De berg opgestapelde bacteriën die de hygiënische doekjes naast zijn been vormde 

probeerde De Man zoveel mogelijk in een onbereikbare rand van zijn gedachte 

spectrum te duwen. 
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De Man gebruikte slaapmiddelen  

om, zonder angstige dromen  

over het bevuilen van  

de WC, de nacht  

door te komen. 

Het ergste aan zijn  

slaapmiddelgebruik vond  

De Man dat het een nieuwe  

overeenkomst met  

Michael Jackson was. 

De Man had een grotere  

hekel aan M.J. gekregen  

naarmate de gelijkenissen  

tussen beiden toenamen. 

De Man wist zeker dat M.J.  

aan een foto van hem was  

gekomen en zich door zijn  

plastisch chirurg naar  

dat beeld liet boetseren. 

De Man wilde sindsdien  

niet op de foto. 
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Dit was niet ingewikkeld. 
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Hij moest alleen binnen de grenzen van zijn land en haar wet blijven. 
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Zijn laatste paspoort was geldig tot 5 september 1989. 

Tot de stadspaparazzi last van geldingsdrang kregen 

en zichzelf vol aten op elke mogelijk gevaarlijke hoek van een straat 

was tweedimensionaal vermenigvuldigd worden gemakkelijk te vermijden   

Een cameraloze route van zijn huis naar zijn werk was niet complex in schema’s te 

verwerken. 
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De Man had een schematisch fotografisch geheugen 

Alles wat in een schema kwam was als een foto. 

Het naleven van de schema’s was voor De Man geen probleem. 
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De stilte van zijn werk was niet te vergelijken  

met de koude imploderende stilte  

waar hij met zijn per ongeluk verwekte  

zoon verbleef.  

Het vacuüm waar De Man met  

zijn per ongelukke zoon in  

zat was een ruimzittende dwangbuis  

in vergelijking met de stilte  

die de per ongelukke ouders deelden.  

Met zoon en moeder had hij minder dan niets,  

op Het Per ongeluk na. 

De Man was slechts tevreden  

over de naam van zijn 

nazaat 

onderweg naar het geboorteregister  

bedacht.  

Waar hij zijn zoon aangaf als Het Per. 

Naar het ongeluk per. 

Veel meer dan de naam  

had De Man voor zijn zoon  

niet kunnen betekenen. 
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89 delen door negen is 9,88888889  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Man raakte verstrikt in de Fibonaccireeks 
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Hij zag zijn zoon als een vreemde drager van zijn DNA.  

De Man vond zichzelf en met name zijn DNA  

niet voor voortplanting vatbaar.  

Hij was vrij teleurgesteld toen  

de moeder van de vreemde drager van zijn  

DNA zeker zei te weten dat De Man de vader was van haar 

te baren kind. 

De teleurstelling nam toe  

toen duidelijk werd dat abortus 

na zeven maanden dragen  

verboden is. 
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Er zijn mensen die dat als moord zien. 
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Gedetailleerde beschrijvingen van dergelijke abortussen in China 

met de nadrukkelijke vermelding dat de vrouwen tijdens en na deze behandeling 

niet altijd het leven lieten werden niet serieus in overweging genomen.  

Althans niet door de toekomstig Per Ongelukke Moeder. 

Zo werden de twee per ongelukke ouders. 
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Het was De Man enkele uren voor het noodlottig telefoontje  

gelukt de vrouw uit zijn dagelijkse gedachtespectrum te verdrijven.  

Hij voelde zich door de komst van zijn nazaat geharpoeneerd.  

De Man kon zich niet inhouden zich zijn eigen leven proberen te ontnemen. 

Dat leven zou toch op niets uitlopen nu. 

Hij dacht met het verwijderen van zichzelf zijn voortplanting te neutraliseren. 

Het ontnemen van het leven van zijn nazaat had hij opgegeven. 

De vrouw was hier niet voor reden vatbaar. 

Na diverse mislukte zelfmoordaanslagen op zichzelf legde  

hij zich neer  

bij het uitzitten van zijn levenslange leven. 
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In zijn verlopen paspoort had De Man een hand getypt briefje 
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De Man hoopte  

op een verkeersongeluk. 

Dat hij de regels niet  

overtreden mocht 

beperkte de kans  

op een beperkte levenskans. 
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Nadat De Man bedacht  

dat bewuste ouders  

echt zelfmoord plegen  

met het krijgen van een kind 

kon hij zich neerleggen  

bij de ironie dat hij  

zichzelf dubbel niet  

van het leven kon ontdoen. 

Na de geboorte van zijn  

ongewenste vaderschap  

werd De Man de grootste  

aanhanger van het celibaat.
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De vrouw belde dat ze bevallen was van een zoon. 

De Man feliciteerde haar, de vrouw hem. 
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Een moment nam De Man haar felicitaties aan. 

Hij hield het kind vast. 

Het kind hoefde niet te huilen om duidelijk te maken  

dat De Man de felicitaties 

en daarmee het kind moest retourneren. 

De Man was zo enkele jaren verlost van de fysieke aanwezigheid van zijn nazaat. 

Hij deed dagelijks zijn best te vergeten een per ongelukke vader te zijn. 

Dit lukte niet genoeg. 
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Op een dag ging de deurbel. 

Deze dag zou De Man herinneren  

als een niet bijzonder  

goede dag. 

Op slechte dagen herinnerde  

De Man deze dag als een slechte dag.  

De Man verwachtte  

de postbode met  

een pakket voor de buren. 
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De buren hadden geen tijd om te winkelen  

en ook geen tijd om thuis te zijn  

om de nieuwste aanschaffen via  

internet in ontvangst te nemen. 

De Man was opgehouden  

zich af te vragen waar de buren  

wel tijd voor hadden. 

Ook was De Man opgehouden  

zich druk te maken over het  

gedeeltelijk overnemen  

van de taak van de postbode.   

De Man opende zijn voordeur. 

De verwachte begroeting 

van de postbode bleef uit. 

Hij hoorde iemand  

verder de trap op lopen. 

Hij merkte zenuwachtig te worden  

van deze onverwachte situatie. 

De Man had nooit bezoek. 

Hij hoefde geen moeite  

te doen te bedenken wie het zou zijn. 

De Man wist dat hij  

niemand zou kunnen bedenken. 

Voor De Man stond een jongeman. 

De jongeman had  

vast het huisnummer van zijn vriend  

verkeerd onthouden. 

De jongeman keek niet  

verrast bij het zien  

van de verkeerde Man. 
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De Man besloot zich voor te stellen. 

De vreemde ook.  

Als Het Per. 
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De Man keek zijn per ongelukke zoon aan. 

Hij deed zijn best. 

Gelukkig zag De Man geen enkele gelijkenis. 

Totdat Het Per meerdere woorden achter  

elkaar zette die zich voordeden als zinnen. 

De stem van De Man en Het Per waren identiek.  

De Man kon niet verstaan wat Het Per zei. 

Hij hoorde het wel maar verstond het niet.  

De Man leek een tijdelijke  

en zeer persoonsgebonden  

gehoorbeschadiging te hebben opgelopen.  

Na een moeilijk aan te duiden tijd verdween  

Het Per weer van de trap.  
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De Man bedacht dat hij vergeten was  

Het Per binnen te vragen.  
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De Man was content niets  

van wat Het Per zei  

te hebben verstaan. 

Het leek hem onverdraaglijk  

dit gesprek zijn leven lang  

als fermenterende fragmenten  

door zijn lijf te voelen.  

Dit zou het betonrot zijn  

voor zijn betonnen geweten  

De Man had verbaal  

niets meegekregen  

van deze onaangename ontmoeting.  

Maar zijn zenuwstelsel leek 

sindsdien bevroren,  

zijn bloed leek vanaf dat moment gestold.  

Als een wak dat De Man nooit  

uit de ijzige omhelzing liet. 
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De Man wilde vanaf dat moment  

altijd een warmtebron bij zich hebben. 

Hij overwoog het nemen van meerdere ratten, 

hij zou de ratten kunnen aanleren  

zich op verschillende plekken  

over zijn lijf te verdelen. 

De Man zou zo een levende  

dierlijke deken hebben. 

Gelukkig was er een lange  

rij in de dierenwinkel. 

Dit hielp De Man zich  

op tijd te herinneren  

niets met dieren te hebben  

en besloot dat zo te houden. 

Ratten waren duiven zonder vleugels,  

de levende Dood. 
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De Man liep richting huis. 
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De Man had niet de hele weg nodig  

om tot een nieuw plan te komen. 

Nog dezelfde middag belde  

De Man zijn slecht te vertrouwen neef. 

Binnen een week had De Man zijn  

aggregaatelektrischekachelaktetas  

als blijvende externe warmtebron werkend. 



	   64	  

De Man wilde Het Meisje dieper en duidelijker in zijn leven 
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De Man wist het zeker. 

De Man wist vrijwel nooit iets zeker. 

Nu wist De Man het zeker. 

Het Meisje met het licht zal hem verwarmen. 

Op momenten liet hij zijn aggregaataktetas thuis.  

De eerste dagen kwam hij tijdens de lunchpauze naar huis  

Vooral het ruiken aan de tas miste hij. 

Hij raakte gewend aan het verloren gewicht,  

voelde zich vrij zonder zijn gegarandeerde warmte.  

Na wekenlang zich stoten aan een onding in de gang. 

besloot hij het onding bij het vuil neer te zetten. 

Het onding was groter dan de opening in de vuilcontainer 

Na een korte worsteling zette De Man het onding zij aan zij  

met de vuilcontainer 

De Man zag toen pas dat het zijn aggregaatelektrischekachelaktetas was. 

In zijn bovenwoning boven gekomen  

keek De Man uit het raam hoe zijn voormalig levensgenoot tot vuilnis werd. 
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Het slaapmiddelgebruik nam grotere vormen aan nadat De Man bij Het Meisje in 

huis had gepoept. Het poepen zou meer naar acceptabel kunnen neigen, als hij dat 

poepen op de WC had gedaan. De zenuwen zorgden ervoor dat hij midden in de 

keuken van Het Meisje zich ontlastte. 

Hij had zijn ontlasting willen wegmoffelen door de slof van Het Meisje, waaraan 

hij eerst zijn kont had afgeveegd, als toedekking te gebruiken. De gedachte aan dit 

incident was een vorm van automutilatie. Waarom had hij niet gewoon een krant 

of desnoods WC papier gebruikt?  

Spijt had De Man niet. 

Misschien van niet bij haar in bed kruipen. 

Hij lag met één arm en één been in haar bed naast haar. 

Meer zou haar wekken. 

Vooral de poep die tegen zijn sluitspier bonkte hield De Man uit het bed met Het 

Meisje. 
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De Man was niet bij Het Meisje om te poepen 

Hij zocht naar materiaal voor een openingszin 

Borduren met Cecile Dreesmann, leek het meest geschikt  

Op pagina eenennegentig vond De Man een boom. 

De geborduurde boom van Cecile Dreesmann werd Het Meisje. 

De Man verving de doodswens in zijn verlopen paspoort met de boom. 

voor de zekerheid nam De Man ook  

de kapotte computer en de fotocamera van Het Meisje mee  
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Op de kapotte computer vond De Man een geluidsfragmenten waar een man met 

een Duits accent zei: 

 

This story isn’t about love, but it also isn’t isn’t 

about love, in fact this is not a story. 
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My psychiatrist didn’t allow my parents to watch any of 

my performances anymore 
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I used to want to become a comedian  

 

I used to be worried a lot I would loose my sense of 

humour whenever I got a fever 

 

And that fear was really irritating me 
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I wish I could be a professional loveletterwriter, 

specialized in unanswered loves 
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I decided to dye my hair blonde 

 

The day after my house almost burnt down   
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As an anti-statement 

 

But that of course doesn’t exist, an anti-statement. 
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I told him it’s such a beautiful day 

 

the perfect day for bad news. 
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He told me Believe me I will lie  

 

and I did believe him 

 



	   79	  

even a tree could make me feel bad	  
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In een mapje ‘stiltehuis’ vond De Man 

 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder hoopte 

vermoord te worden  

door haar geliefde 

haar favoriete moordscenario schreef ze op 

Bekoelde kleren 

hoe lang zou het duren 

dat de dood van haar 

haar intrek doet in 

zijn kleren 

hij wilde 

om dicht bij te zijn 

haar zien sterven 

in zijn trouwpak 

haar japon 

kon hij niet aan 

die was hetzelfde 

als hun huwelijk 

verscheurd 

hij liet het  

lijkvocht langzaam  

kringen maken 

in zijn pak 

pas na een maand of twee 

won de stank het van de liefde 

van wat nog haar  

te vinden was bond hij  

in de bewaarde plastic tas 

van de trouwwinkel en gaf  

de buurman dit pakket   

de buurman had toen  

de vrouw nog warm was 

haar ook vaak gretig afgedoucht 
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De kapotte computer en de camera waren niet genoeg. 

De Man besloot de vuilnis van Het Meisje te verzamelen. 

Hij bezat dat wat Het Meisje niet meer wilde. 

Langzaam werd De Man wat Het Meisje niet meer was. 

 



	   83	  
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De Man dacht de minimale liefde voor dieren bij Het Meisje te herkennen 

in de slakken die uit haar vuilnis kropen. 

De Man voelde de verbinding tussen hem en Het Meisje 

per slak groeien 

De Man koesterde de slakken en gaf ze nummers. 
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De Man hield niet van het verbaliseren  

van lichamelijkheden 

Hij vond dat hetzelfde als een mening hebben 

pervers.
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De meeste post maakte De Man niet open 

hij vond het fijn om de zin 

dwangbevel in naam der koningin te lezen 

het gaf hem het gevoel iets terug te zien van zijn belastinggeld. 
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De Man zorgde dat hij als laatste vertrok 

wanneer het stoplicht van rood naar groen sprong 

De Man had een traag voorkomen 

zijn voorkomen was niet de reden van zijn late vertrekken 

De Man kon door het lange wachten zich verzekeren  

zijn achtervolgers af te schudden. 

De Man fietste zo langzaam dat hij niet te volgen was 

een achterliggende fietser zou omvallen. 

De Man hield alles in zijn dagboek bij 

wie hij waar tegen kwam 

op de fiets, in de supermarkt. 
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Zijn dagboeken maakte De Man 

onleesbaar  

met niet meer dan vijf kogels. 

Het verbranden van de boeken vond  

De Man  

te dramatisch. 

Hij had te veel controle voor dramatiek.           

De Man huurde elke maand een                    

schietlokaal  

bij de lokale schietvereniging. 
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De Man was te neurotisch 

voor een blijvende neurose 

In zijn zelfgeschreven neurose-handleiding 

legde hij vast dat hij 

niet langer dan 1460 dagen 

in dezelfde getallen  

geloven mocht 

de recursieve reeks 

bleek het moeilijkst  

te verlaten  
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De Man bleef toch altijd een beetje 

een een, een, twee, drie, vijf, acht, dertien, eenentwintig, vierendertig, 

vijfenvijfig en negenentachtig. 
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De Man had geen bijzondere gevoelens  

voor zichzelf 

hij was betrekkelijk neutraal 

wanneer hij het subject was 

hij wist dat hij de belangrijkste man op aarde was 
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De Man borg elke negen maanden een koffer op in zijn kluis in Zwitserland 

vol volle stofzuigerzakken met huidschilfers 

uit zijn borstel gehaalde haarrollen  

verzamelde afgeknipte nagelsikkels  

gedestilleerd opgevangen douchewater 

opgevangen tandenpoetsspeeksel. 

onder stoelen gesmeerd snot 
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De Man  

vond een DNA kopie in de vorm van zijn per ongelukke zoon 

meer dan voldoende. 
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Van dode dieren die men in een conserveringsvloeistof bewaart, blijven kleuren niet 

behouden. 
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weekdieren 

buikpotig 

zonder poten 

twee geslachten 

dubbel vermenigvuldigen 
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twee soorten slijm 

horizontaal 

en vertikaal 

als in een wiskundeschrift 

bewogen de slakken zich  

ruitvormig door het vertrek  

van De Man 

de sporen van de slakken 

verglinsterden het huis  

en daarmee het zicht van De Man 

de blik op de wereld van De Man 

werd voor- en achteruit 
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  De Man raakte verder verstrikt in de Fibonacci reeks 
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Verhalen zijn het enige dat mens en dier  

onder 

scheiden 

las De Man 

Hij wist niet meer 

waar 
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Hij keek de appels aan haar bomen 
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Voorheen Bert had niet het uiterlijk voor goede vriendschappen 
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Reasons why he never replied: 

 

One he died 

Two he died 

Three he died 

Four he didn’t die, but is braindead 

Five he got hospitalized 

Six he was kidnapped by aliens or other evil creatures 

Seven maybe he did die 

Eight his phone was broken or stolen or somewhat and 

somehow not really willing to collaborate 

Nine 

Ten 

Eleven 

Twelve 

Thirteen 

Fifteen 
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De slecht te vertrouwen neef werd geboren als Bert. 

Snel werd duidelijk dat hij niet geboren was om een Bert te zijn  

die naam schept verwachtingen waar Voorheen Bert niet aan kon voldoen.  

Voorheen Bert nam zich voor een jaar lang zijn naam maandelijks te veranderen.  

Hij hoopte er zo achter te komen welke naam hij wel waar kon maken.  

In de elfde maand was hij veranderingsmoe, op dat moment heette hij Beer en 

daar liet Voorheen Bert het bij.  

Beer verbasterde snel in De Beer. 

Hoe langer hij De Beer heette hoe meer er sprake was van gewenning. 

Niet alleen de groeiende gewenning hielp.  

Zijn herziene mening over het moeten  

waarmaken van een naam hielp ook. 
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De Beer had een ambigue middelbareschoolcarrière.  

Hij was te dom om zich bij de left-overs te voegen 

En te slim om populair te zijn. 

Met veel moeite haalde hij een zes, vaker waren het zevens of achten. 

Hij beantwoordde standaard een kwart van de vragen  

om zichzelf van enkele noodzakelijke onvoldoendes op zijn rapport te voorzien. 

De onvoldoendes waren noodzakelijk in het bijsturen van zijn populariteit. 

Na jaren nieuwe tactieken uitdenken en uitvoeren 

gaf De Beer het op. 

Hij hing in het dichtbevolkte eenzame midden. 

Dit zou hij de rest van zijn leven weten vol te houden. 

Een van de schaarse herinneringen aan  

zijn middelbareschooltijd was hoe hij zichzelf aan een taakstraf hielp. 
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De Beer was het niet eens met de categorisatie van de wereld in landen en 

hoofdsteden.  

Hijzelf hield een nauwgezet schema bij van in welk gebied welke multinational de 

meeste invloed had. Het voorstel om voortaan zijn schema te hanteren als indeling 

van de wereld had hem een grote taakstraf opgeleverd in de vorm van bijles 

aardrijkskunde. 
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Het vinden van een bijlesleraar aardrijkskunde was complex. 
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In het midden van de rand van de stad woonde een eenzame man, de oom van De 

Beer.  

Deze oom onderhield zichzelf door het geven van bijles wiskunde.  

De oom vond dat hij zich als bijlesleraar wiskunde kon permitteren zijn sociale 

vaardigheden zo veel mogelijk achterwege te laten. 

Toen de moeder van De Beer haar broer belde met de vraag naar het peil  

van zijn aardrijkskundige kennis 

waar hij wel o.k.  

op antwoordde 

durfde hij op de daarop volgende vraag geen nee als antwoord te presenteren. 

De eenzame man had een niet noemenswaardige hekel aan zijn zus en zo werd hij 

bijlesleraar van zijn neef De Beer. 
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Op weg naar zijn bijles aardrijkskunde was De Beer betrokken bij een ongeval 

met een vrachtwagen vol orgaanafval. 

De chauffeur van de auto vol resten mens vond het bereiken van zijn volgende 

bestemming belangrijker dan aandacht schenken aan de dode hoek. 

De dode hoek was niet zonder reden een dode hoek 

Verkeersonveiligheid komt niet van een kant  

was het levensmotto van de chauffeur. 

Zo ontstond de ongunstige ontmoeting tussen nekwervel C1 van De Beer en de 

bak bloedpropjes. 

Deze ongunstige ontmoeting was levensbepalend voor De Beer. 

Niet alleen het been dat sindsdien licht sleepte en hiermee het motorisch gezond 

lopen van De Beer onmogelijk maakte. 
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De Beer zag orgaanafval als levensinvulling. 
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De bloedpropjes waren resten geaborteerde bevruchtingen. 

De vervoerder van de verstoten levens had De Beer haast het leven ontnomen.  

De Beer vond het zo poëtisch,  

en spijtig het ongeluk overleefd te hebben. 
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Orgaanafval en de dood bleven bovenmatig de belangstelling van De Beer hebben. 
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Tot ongenoegen van de moeder van De Beer kwam uit alle beroepskeuzetesten  

de bovenmatige belangstelling voor de dood en orgaanafval. 

De weinig creatieve interpretatie van de uitslag door beroepskeuzetesters 

kwam uit op ziekenhuismedewerker. 
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Vleesboom 

stond bovenaan in de lijst met 

favoriete woorden van De Beer. 

Hij vond het woord zo mooi 

dat hij nooit tot een goede woordcombinatie 

kwam om een zin te vormen 

De andere woorden ontnamen het zicht op de vleesboom. 
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De Beer groeide het grootste gedeelte van zijn opgroeien in een broedhok. 

De infraroodlampen hadden een positief effect op zijn gemoed. 

Of zijn positieve gemoed een positieve invloed had op zijn groei was ongewis 

 

Voor De Beer zijn intrek nam  

gebruikte zijn zusje het kippenhok voor haar verzorgpony, Bas. 

Het hok was door zijn geringe omvang voor Bas niet veel meer dan een houten 

deken. 

Bas stootte zijn hoofd zo vaak tegen de infraroodlampen dat het beest kopschuw 

werd.  

Het is tamelijk lastig een pony te verzorgen die niet van aanraken houdt. 

De Beer had niet alleen zijn groeiplek aan Bas te danken 

Ook het enige raam in het kippenhok was oorspronkelijk Bas’ voetafdruk. 

In een van de laatste ontsnappingspogingen aan de armen van het zusje liep de 

pony achteruit. 

Het kippenhok was niet geschikt voor kopschuwe pony’s die de achterwand voor 

nooduitgang nemen. 

Zo kwam Bas met zijn rechterachterbeen vast in het kippenhok. 

De details van deze gebeurtenis waren De Beer het onthouden niet waard. 

Wel wist De Beer dat hij niet lang daarna zijn intrek nam in het broedhok. 

Het duurde niet lang voordat het zusje haar interesse in Bas verloor. 

Zijn zusje zag hij daarna tot zijn vreugde vrijwel nooit. 

De Beer heeft als dank- en steunbetuiging Bas jaren dagelijks een banaan gebracht 

en maakte Bas erelid van VtKM; het Verbond tegen Knuffelende Meisjes. 
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VtKM werd drie jaar na de oprichting ontbonden. 

De Beer was niet minder tegen knuffelende meisjes 

in je eentje een verbond zijn vond De Beer niets. 

Bas had zijn lidmaatschap voor zijn gang naar de slacht niet tijdig overgedragen. 

Bas had pas door dat hij zou veranderen in een taaie paardenworst toen de 

slachtpin al tot diep in zijn hersenenschors was doorgedrongen. 
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De geur van de dood duidde Bas in retrospectief  

Bas was nooit de snelste geweest. 
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Aristoteles was boeddhist 

hij stond nooit op een worm 

en zag nooit hun  

kronkelende darmen  

volgens Aristoteles waren die dieren 

van binnen  

zo hol als een kogelgat 

 

Descartes gaf de luizen, insecten reptielen en wormen 

hun begin midden en eind terug 

 

De Beer kon niet stoppen met denken  

aan het wereldbeeld van Aristoteles. 

bezaait met krioelende kogelgaten.
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Het zusje had al jaren een nieuwe hobby gevonden in Romeinse munten 

verzamelen 

in de werkelijkheid alles wat een metaaldetector kon oppiepen. 

De Beer droeg sindsdien een kaasschaaf 

Die hij binnen de zoekgrenzen van zijn zusje verstopte. 
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Het op afstand bedienen van  

zijn zus 

was maar een paar jaar leuk. 
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Slakken zoenen en planten zich slijmerig voort 

Eerst hield De Beer het zoenen voor vechten 

later bleek het zoenen seks te zijn 

De Beer waande zich een slak. 
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De lichaamstemperatuur van De Beer was afhankelijk van de 

infraroodbewarming van zijn groeihok 

en betegelde koelte van de slachterij  

De temperatuur van De Beer hing tussen  

het opwarmen van zijn eigen vlees 

en warmte die weg trok uit 

het vlees van de bestervende karkassen. 
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De dikke korte wijsvinger van de slager 

was de vader van de behoefte  

De geboorte van vlees te aanschouwen  

Het fijngevoelig prachtig egaal afgesneden stuk worst dat hij sinds zijn tweede 

levensjaar elke zaterdag om negen over tien door de slager in zijn mond gestopt 

kreeg. 

De Beer deed zijn mond altijd iets te zuinig open zodat de dikke wijsvinger van de 

slager en zijn lip voor even eeuwig een werden.  

Toen de slager uit zijn vak werd gezet 

bestierf het verlangen van De Beer  

de dood in vlees te zien veranderen. 
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Slechts één slagersbrief bleef bewaard  

De Beer las het elke dag. 

 

Begin  

Op tafel liggen 

Jij met een voet op mijn maag 

Heel veel aardbeien eten 

Rode tranen huilen 

Aan komen lopen met een dienblad met thee in de theepot, 

lege schotels, en lege kopjes, oude volkoren koekjes en 

suikerpot met suiker 

Dan theepot langzaam leegschenken op het bed 

Waar jij nog in ligt 

De oude volkoren koekjes om te soppen 

De lege theepot lege schotels lege kopjes en de volle 

suikerpot gaan terug 

Aan suiker heb je niets als je niet roeren kunt. 
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De slager verloor zijn vak en oogappel 

door het illegaal en bovenal ritueel  

slachten van de zeemeeuw van zijn buurman 

De slagersvrouw had hem deze gunst verzocht 

de hond van de vrouw van de slager  

had gevoel 

voor de zeemeeuw van de buurman 
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De slagersvrouw was geen goede slagersvrouw 

ze hield niet van vlees en vlezige mannen 

Haar liefde voor haar hazewindhond 

was niet wederzijds 

het pezige dier had haar zinnen op  

de lesbische zeemeeuw van de buurman 

De slagersvrouw hoopte met het wegruimen van de meeuw 

haar liefde een antwoord te bieden 
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Het voorgerecht van de kat van De Beer  

was het slijm uit de neus van De Beer 

opgediend op de dikke duim van De Beer 

Binnen enkele weken wist de kat  

zijn eerste gang zelf te vinden 

De neusvleugel verwerd opdienschaal 

De vleugels werden gelijkmatig afgeschuurd door 

harde tong en lege maag  
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De gelijkmatigheid van het krimpen van de neus  

maakte dat dit slinken onopgemerkt bleef 

de afname van het uitstekende zintuig 

bracht een esthetische toename  

van het aangezicht van De Beer mee 
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De Beer viel op necrofielen. 

Om de dood te simuleren  

gebruikte hij de voorgeschreven overdosis slaappillen 

tot zijn spijt en die van zijn gelusten 

werd hij altijd wakker vlak voor de zaadlozing. 
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De Beer gaf overvloedig bloed  

hij zorgde dat de naald vacuüm  

zoog in zijn aderwand 

het bloed bleef stromen 

in zijn aders 

buiten de buis 

De vrijwilliger van de bloedbank 

duwde het bloed uit zijn aders 

richting de vaten van de vreemde 

Het duwen zorgde voor prachtige blauwe vlekken  

die niet gemakkelijk te onderscheiden waren van lijkvlekken 

deze vlekken bekoorden de bedgenoten van De Beer 

 

 

 



	   133	  

Helaas was het bed van De Beer ongedeeld toen de kat  

de eerste hersencellen langs het uitgesleten kraakbeen van De Beer 

in zijn maag voelde aankomen 
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De Beer werd ondiep begraven 

hij had dit eerbetoon aan zijn zus en Descartes  

notarieel vastgelegd. 

hij lag opgebaard met wassenneus en kaasschaaf op zijn borst. 

De Beer wilde door het begin midden en eind van de wormen heen 

een ondiepe begraafplek was noodzakelijk. 

wormen zijn geen diepe bodem liefhebbers. 

De Beer moest oppiepbaar blijven voor zijn zus. 
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De Ekster had het voorzien 

op de diamantachtige ogen van de kat 

De Ekster leek de kat een onaangenaam maal 

zo kwam de kat niet lang nadat De Beer ondiep begraven was  

ten einde. 

zonder ogen is een dak oneindig 

de aarde niet 

De kat draaide zich in haar val om 

maar zag niet dat ze voor een auto viel 

de bestuurder van de auto hield haar voor een herfstblaadje 

en reed de auto er met veel genoegen overheen.   

De Ekster was maar kort blij met haar buit 

de bebloede diamanten ogen van de kat glommen niet lang. 
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	   138	  

De Per Ongelukke Moeder was ghostwriter van zelfhulpboeken
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De Per Ongelukke Moeder  

wist niet dat ze het in zich had een kind te dragen. 

Dit onopgemerkte talent toonde zich toen ze nog maar twee maanden  

haar lijf met een ander moest delen.  

Voordat ze aan het idee van een lijfgenoot gewend was  

had haar lijf het kind al voorbij haar bekken richting buitenwereld gewerkt. 

Bij de bevalling dacht de vrouw vaak aan haar vader. 
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De Per Ongelukke Moeder was filoloog. 

Ze hield van de dood 

en van dode talen. 

Het liefst schreef ze  

zelfhulpboeken in  

een dode taal
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De Per Ongelukke Moeder 

verdiende bij met 

het schrijven van liefdesbrieven 

haar onbeantwoord garantie bracht het meest op 

	  

	  



	   142	  

 

Haar vader had de Per Ongelukke Moeder Belarus genoemd; naar zijn grote liefde  

een onbekende vrouw uit Wit-Rusland.  

De Wit-Russin en haar vader deelden niet meer dan een enkele blik. 

Gevolgd door een woeste koude nacht 

De vader wist vanaf toen dat de Wit-Russin en hij een deelbaar lot hadden. 

De zoektocht en daarmee zijn bestemming werd bemoeilijkt  

de vader wist slechts de gelaatstrekken van de Wit-Russin  

tijdens haar orgasme te herinneren 

gelaten in een orgasmespasme zijn niet representatief 

Met name Wit-Russische orgasmen zijn misvormend. 



	   143	  

 

Voor de vader won zijn afwezigheid het van zijn aanwezigheid in zijn tweekoppig 

gezin. 

Voor de Per Ongelukke Moeder werd de winnende afwezigheid ingehaald door de 

aanwezigheid 

Als surrogaat voor zichzelf stuurde de vader al de op zijn zoektocht gevonden 

schatten naar huis.  
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De Per Ongelukke Moeder verloor haar eerste cellen in een huis vol groeiende 

wegslijtende herinneringen van een vader die geen vader was. 

Hij overwoekerde haar bestaan. 

Om plaats te maken voor haar vaders gedachten was geen ruimte voor de 

ingewanden van haar leven, zoals ze haar spullen zag 

De opgestapelde verzameling zeldzame lappen  

uit het grensgebied van Wit-Rusland 

groeide tot haar matras. 
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De Per Ongelukke Moeder kon alleen de liefde bedrijven 

op deze kriebelende wollen stapel  

uitgesmeerd liefdesverdriet  

Zelfs haar per ongelukke moederschap 

werd op het door haar vader gecreëerde lot 

verwekt 
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Na de meteorietinslag 

werd de Per Ongelukke Moeder  

verslaafd aan het bekijken van amateurfilms  

die vanaf het dashboard van de auto’s 

Wit-Rusland toonden. 

de Per Ongelukke Moeder hoopte zo haar vader 

 beter in beeld te krijgen
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De Per Ongelukke Moeder dacht ontvoerd te zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   149	  

 

 

 

Het ontbreken van het verlangen naar het moederschap was  

naar veel waarschijnlijkheid erfelijk bepaald. 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder had zich niet lang na haar draagplicht 

van negen maanden volledig onttrokken aan haar moederschap. 
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder dacht dat ze onvruchtbaar was.  
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Ze had geen herinnering van tijden waarin ze niet droomde van 

onvruchtbaarheid. 

Zelfs het bewijs van haar vruchtbaarheid  

in de vorm van haar dochter nam ze niet voor waar aan. 
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Het huisnummer verzette zich tegen de gevel 

Het trok krom alsof hij zich van het huis afwendde 

Om zo te ontkomen aan zijn bestaansplicht. 
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder liet haar kind achter  

bij de vader van het kind. 

Niet zijn talent als opvoeder maar eerder zijn lafhartigheid 

waren bepalend in deze keuze 

Ook speelde de zekerheid op het volledig verliezen van elk mogelijk contact 

geen onbelangrijke rol. 

Bij een ter beschikking stellen voor adoptie 

bestond de kans dat het kind op zoek zou willen gaan naar haar wortels. 

Het vinden van die wortels zou niets dan teleurstelling opleveren. 

Het zou zelfs kunnen betekenen dat de wortels een onherstelbare beschadiging 

zouden oplopen 

En zo werd de vader van het kind opnieuw vader van het kind. 

 

De moeder had zich ontdaan van de levensbedreigende gevolgen van haar 

vruchtbaarheid. 



	   155	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   156	  

 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder 

voelde zich een 

gevallen N 

in het woord vernederen 

uit Wie is er bang voor Virginia Woolf 

De gevallen N ontnam De Moeder van de Per Ongelukke Moeder 

de moeite met ademhalen 

de De Moeder van de Per Ongelukke Moeder trok het leven  

lustig haar longen in 
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Het eten was niet  

heel opzichtig liefdeloos 

het smaakte naar  

verpieterde lust 

het had niet eens 

heel lang met net 

voldoende aandacht 

gewacht 

tot de ander 

iets zou doen 

de liefde was niet meer dan  

tegenover elkaar opgestelde 

dranghekken die  

door een onbeduide kracht 

steeds nauwer sloten 

wat er bleef 

was geen ruimte  

te noemen 

hij zei 

we kunnen elkaar beter 

niet meer zien 

het antwoord van De Moeder van de Per Ongelukke Moeder 

was 

als jij je bestek geeft 

wil ik je best  

je ogen voeren 
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder was aangekomen in een nieuwe levensfase. 

Na de liefdesverklaringen van gebonden mannen 

waren het nu vooral mannen die niets in haar zochten dat er niet was. 

De zoektocht naar dat wat er niet was 

deed de relatie goed 

Nu De Mannen zochten naar het aanwezige 

werd de relatie als een zomerbriesje 

De ontbrekende windkracht in haar tegenwoordige relaties verjoeg haar grote libido 
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder legde zich neer bij deze palliatieve liefde  
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder deed veel  

pogingen de hopeloze zoektocht vroegtijdig te doen stoppen 

Meer zin had ze niet versierd te worden met de verwijten  

Niet te zijn waar naar niet naar gezocht werd. 
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De liefde was sinds het begin van het leven van De Moeder van de Per Ongelukke 

Moeder met uitsterven bedreigd. 

Ze reanimeerde naar hartenlust 

maar het bleef een terminaal fenomeen. 
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder had een goed ontwikkelde smaak 

deze materialiseerde zich in een goed ontwikkelde stijl 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder ontwierp lelijke kleding 

De afzetmarkt voor lelijke kleding  

was vele male groter dan de afzetmarkt voor mooie kleding 

Dit maakte De Moeder van de Per Ongelukke Moeder op  

uit haar dagelijks leven. 
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China 

 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder dacht ontvoerd te zijn 

Niet het beroven van haar organen zorgde voor de angst 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder dacht  

aan haar afgenomen marktwaarde die de littekens zouden veroorzaken 

na het uitlepelen van haar romp
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder bewaarde al haar dagboeken als 

encyclopedieën   

van haar bestaan. 

Ze schreef en las ze dagelijks. 
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In haar dagboek uit de tijd dat rimpels resten slaap of slaaptekort waren 

vond De Moeder van de Per Ongelukke Moeder  

een doorleefd briefje met daarop twee woorden 

 

VADER VERHUUR 
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109980 uur na Chris 

Ik heb meer met mogelijkheden 

En onmogelijkheden 

En mogelijkheden die door onmogelijkheden ontstaan 

Dan met werkelijkheden. 

 

110004 uur na Chris 

Na zijn vertrek voelde ik me als een oud matras 

vol doorligplekken en vlekken  

met een beter niet te herleiden herkomst. 

Ik vroeg me af of zijn vorm die hij achter liet 

ooit weer kon verdwijnen,  

of zo uit te deuken dat er ruimte ontstond  

genoeg voor een ander. 

 

110009 uur na Chris 

Ik begreep niet dat ik hem opeens zo kon missen 

het leek alsof ik mezelf niet was en de geërodeerde 

emoties  

elkaar onderweg van of naar de woestijn waren tegen 

gekomen om samengebald als een meteorietinslag een gat in 

me te boren 

Ik wist niet of er met deze inslag een maan verdwenen was  

of een zon ontstaan. 

 

127524 uur na Chris 

Toen gingen gaan werd 

En het einde uitzicht was 

Toen pas voelde ik dat ik je missen zou 

 

153804 uur na Chris 

Ik had een pistool gevonden, het leek echt bijna. 

Ik hoopte  

Ik legde  
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Ik dacht 

hem naast of eigenlijk in mijn bed. 

Mijn angst nam toe ik hoopte op af. 

Ik dacht lang dat ik bang was 

Pas sinds kort weet ik dat ik niet bang was 

Maar bang ben 

Ik dacht dat de tijdelijk verhoogde luchtdruk  

die mijn bloed trager door mijn aders deed glijden angst 

was 

maar pas sinds kort heb ik angst ontmoet 

waar de lucht me vacuüm zoog 

mijn hart zich in een doodgaand muizenlijf waande  

en mijn gewrichten zich met zichzelf verlijmden 

mijn mond zich voordeed als woestijn 

en mijn evenwicht zich een gewichtsloosheid begaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35040 uur na Chris 

Hij voelde als de plastic beschermfolie op elke nieuwe 

aanschaf 

waarvan je je voorneemt het nooit kwijt te raken. 

zonder opzet beklijft enkel het voornemen  

de daad verdwijnt in een schimmige leemte van je 

bewustzijn. 

Met die hij wilde ik alleen een schrijvend bestaan delen 

Hij bleef zich alleen tevergeefs aanbieden in 3-D. 
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Ik kon alleen met hem zijn als hij er niet was. 

Dan beleefden we de mooiste avonturen die geen einde 

kenden 

En eigenlijk ook geen begin. 
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De Moeder van de Per Ongelukke Moeder blies bellen 

met haar kunstgebit 

De Moeder van de Per Ongelukke Moeder had steeds nieuwe treinhandelingen 

Matig hard, steeds terugkerend geluid behoorde tot haar favorieten. 

Ze maakte het geluid niet voor zichzelf 

ze kende mensen die melodieën als houvast gebruiken 

zo waren haar geluiden niet 

zelf had De Moeder van de Per Ongelukke Moeder vrij veel moeite met haar geluiden 

ze zag zichzelf als entertainer, verzorgster en relatietherapeut in een. 

Haar geluiden waren de vulling van de loze anekdotes 

die de enige uitwisseling tussen de geliefden gebleven was. 
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Ademende karkassen
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Het Meisje had last van haarballen. 
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Het Meisje voelde  

zich vaak  

een trekpaard 

dat de wedijvering met de kar 

tussen voor en achter 

niet winnen zou 

ze hoopte 

terug in de tijd te kunnen 

en diep in de slappe 

armen van Nietzsche 

te vallen 

om zo samen elkaars  

ondergang te versnellen 
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Het Meisje hoorde De Man tegen haar zeggen 

Ik dacht dat ik mijn eerste liefdeskwetsuur bij jou zou oplopen  



	   177	  



	   178	  

 

Het Meisje droeg een jas die naar de dood rook.  

Niet zo zeer omdat iemand zichzelf had achtergelaten in de jas 

De jas was een kadaver met levensverlatingsangst. 

De jas bleef in de rui. 

Mensen konden niet beslissen of ze Het Meisje vonden stinken  

of dat ze Het Meisje in de buurt wilde houden om de zoet muffe geur  

een weg in hun lichaam te laten vinden. 
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In het wilde en koude noorden 

waar de nerts groeit om te groeien en te doden 

draagt de nerts muizenbond. 

Het Meisje is nu ze dit weet 

niet kieskeurig  

in haar keuze voor het te dragen vel 
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Het Meisje zat op een internaat 

als grootste probleem had Het Meisje ervaren  

niet misbruikte te zijn. 

Zij had hier niet bij stil gestaan tot Het Meisje een oude Man in de kroeg 

hoorde klagen over zijn onbetaste bestaan. 

Deze afwijzing was zeer belastend. 

Zijn verblijf was net als dat van Het Meisje 

met terugwerkende kracht traumatisch.
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Het Meisje gebruikt de verwijzing naar een paard 

of iets paardigs  

nooit complimenteus
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Het Meisje hoorde een nieuwe man tegen haar zeggen  

Ik zou zo graag een paard zijn 
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De lievelingszin van Het Meisje was  

ik denk bijna dagelijks aan de dood.  

Niet omdat ze dat deed,  

maar omdat ze de opeenvolging van d’s zo lekker in haar mond vond voelen. 

d’s voelde ze bij voorkeur bij mensen die ze nog niet zo goed en lang kende.  

Waar de eerste momenten van tegenvallend gedrag in pijnlijke stiltes verdwenen en in 

dit verdwijnen de stilte zodanig uitroeien dat ze ondragelijk wordt. 
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Het Meisje droeg kostuums  

met andermans 

urinevlekken 

ze vond het zo 

prettig intiem 

dat ze haar vaders verdwenen 

trouwkostuum  

bijna vergat 

 



	   187	  

 

Het Meisje zag het zelf ook 

haar huid was als een opgedroogde  

tot pulpverregende krant 
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	   189	  

Het Meisje had 

een aparte verhouding 

met andermans  

uitwerpselen 

sinds een 

vreemde  

zijn drol 

ruilde voor 

haar bezit 
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Het Meisje had een nauwelijks uit de hand gelopen  

obsessie voor obsessies voor complottheorieën. 

Een tijd lang spaarde ze alle mogelijke complottheorieën. 

Vaak werd haar verzameldrift geïnterpreteerd als sympathisantschap.  

Het Meisje had hierdoor zoveel stalkers  

dat ze haar complottheorie-obsessie-obessie verruilde voor een andere. 

Het Meisje wist eigenlijk niet precies voor welke. 
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Het Meisje kon het woord begravenis nooit spellen 

Het woord wilde met haar geen verbintenis aangaan. 

Alsof het zich fijner voelde bij andere mensen. 

Het Meisje had daar niets op tegen, 

het zou handig zijn als hij de mensen om haar heen ook op de hoogte zou brengen 

En zij de conclusie zouden trekken niet de dood te bezoeken  

voordat Het Meisje hem kende	  
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Jung leerde Het Meisje dat haar hertenjachtenverzameling symbool stond voor 

haar seksuele behoefte. 

Het Meisje wist niet of ze meer of minder moest. 

De herten van Het Meisje hadden bedachte orgies wanneer ze zich hadden los 

gemaakt uit hun statische bestaan. 

Het Meisje hoorde van het bestaan van seksueel overdraagbare aandoeningen bij 

paarden. 

Haar herten waren als paarden 

Uit voorzorg legde Het Meisje bij elk hert een stapeltje condooms. 

Zowel een hertenplaag als een uitroeiing had geen plaats in haar 

verzamelaarschap. 
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Het Meisje sprak niet over  

zichzelf als protagonist van  

haar eigen leven 

de anekdotische versie van zichzelf 

gaf ze weinig ruimte 

ze hield niet van  

verhalen 

Ze wilde zichzelf  

liever niet beter leren kennen 

door de ogen 

van de ander
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De dromen van Het Meisje namen af 

ze had nooit een vruchtbare verhouding met haar slaap. 

Ze sliep slecht of op de verkeerde momenten 

In een van de weinige momenten van slaap brak de inbreker haar huis binnen. 

Het Meisje kon moeizaam zonder slaapmiddelen zich laten overwinnen door haar 

slaap. 

Sinds de inbreker haar kapotte computer en haar fotocamera meenam op zijn 

rooftocht. 

Het Meisje was er lang van overtuigd dat ze geen inbraakwaardig bestaan had. 

Het Meisje wist niet of de inbraak een compliment  

of een belediging was 

Al haar bezit was gerangschikt grof en minder grof vuil. 

Na het bezoek van de inbreker wilde Het Meisje niets meer bezitten 

Afstand doen van haar bezit vond ze te christelijk met een zachte g. 

Ze besloot de wil tot wens te laten. 
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Het veranderpunt van bruikbaar naar afval vond Het Meisje iets waar te weinig bij 

werd stilgestaan. 

Zelf maakte ze van elk veranderpunt een afscheidsritueel. 

Gelukkig gooide Het Meisje haast niets weg 

Haar afval zou haar kunnen belemmeren in haar nog te bedenken allesomvattende 

plan. 

En hoe onomkeerbaar voor haar vaak keerbaar was. 

Het Meisje wilde graag met een vuilnisman zijn 

Ze vroeg zich af of de vuilnisman zich zou kunnen inhouden tussen haar gejutte 

bezit   

Of zou hij door zijn beroepsdeformatie de lichte spullen alvast richting de deur 

werken, 

de zware spullen overlatend voor zijn collega die sinds twee weken werkte bij het 

vuil 

Het zware werk is voor de beginners  

dat is overal zo 

het vuilvak is daar geen uitzondering op. 

Tot vuilnisvrouw heeft Het Meisje het nooit gebracht. 

daar had ze het innerlijk niet voor.
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Het Meisje zag De Man  

schuilen in het blauwe licht 

De Man leek 

rust te vinden  

in het blauw 

Alsof hij uren naar 

een woeste zee 

tuurde 
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hexahoek 

Het Meisje was bang 

voor zessen 

die ontnemen geluk 
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de verlovingsring van haar grootmoeder 

had de vorm van een zeshoek 

de moeder van Het Meisje  

kreeg de verlovingszeshoek 

toen ze drie maal zes was 
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Messen van Het Meisje 

lagen in de la met hun tanden naar beneden 

wanneer apen hun tanden tonen is dat een blijk van agressie 

waarom zou dat voor messen anders zijn.
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De moeder van de moeder van Het Meisje 

had geen last van een bekoelde liefde 

tussen haar en haar echtgenoot 

haar bekoelde lichaam  

was de reden om de 

liefdeszegel door te geven 
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de traditie werd voortgezet 

toen Het Meisje zelf 

getalsmatig volwassen werd 

sindsdien was zes een aanwezig getal 
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de liefdeszeshoek 

werd gedragen op 

potentieel lastige ogenblikken 

pech brengt meestal geluk 
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Blinde zebravinken 

zijn zo tam 
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Het Meisje lag jaren dicht tegen haar buurjongen  

Alleen de muur scheidde de twee 

De buurjongen van Het Meisje stonk 

Een gebrek aan hygiëne was 

niet de oorzaak van de stank. 

De stank van de buurjongen 

was een secundaire arbeidsvoorwaarde 

een bedrijfstattoo in de vorm van een alles doordringende geur 

haar buurjongen was vuilnismens
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Met de vergeten lepel uit de bestekkast van de vreemde vrouw  

schepte Het Meisje dagelijks haar eten op.  

Ze at van borden die in echtelijke ruzies waren gesneuveld 

de echtelijke ruzies waren nooit de hare.  

Scherven waren na de val met veel liefde herenigd.  

De lijm kon niet verhelpen dat de scheiding  

tussen bord en vloer of tafel een harde was.  

Er liep vaak vloeibaar eten  

tussen de kleine kieren van het bord.  

Het Meisje moest dan denken aan de gedachte  

van De Man toen hij de scherven terug veranderde  

in een aangetast bord.  

Hoe hij de lijm op de losse delen drogen liet  

hoe hij, net niet hard genoeg, de scherven op elkaar drukte.  

Na de met lijm ingesmeerde helften ieder  

veertig minuten te hebben laten drogen.  

Voorzichtig te hebben geblazen 

zonder te spugen.  

Het Meisje voelde zich ontlast 

iemand voor haar had de borden gebruikt  

als drager van woede.  
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Het Meisje had veel verschillende loopjes 

Ze werd hiertoe gedwongen door  

het paar schoenen dat ze droeg 

De belopen schoenen door een ander 

dwongen de voeten van Het Meisje in een voetafdruk  

die niet de hare was 
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Haar matras en ondergoed waren niet voorgesleten door een ander.  

In haar huis kwamen veel te vondeling gelegde geschiedenissen samen.  

Het Meisje verzamelde herinneringen die de maker van de herinneringen het niet 

meer waard vond herinnerd te worden.  

Met haar leven vol herinneringen van anderen was er weinig plaats voor haar 

eigen geschiedenis. 

 

 

 

 

 

 



	   210	  



	   211	  

Het Meisje was het meest verslaaft  

aan de afgeschreven herinneringen  

van lampen.  

Vaak was ze dagen bezig  

met het herstellen van een lamp.  

Meestal was het genoeg  

om de door nicotine aangegeten  

snoeren te vervangen  

soms was alleen de stekker  

achterhaald  

Het testen deed ze altijd  

op bed 

zodat ze na het terugbrengen 

van het licht kon  

verdwijnen in haar eigen  

versie van het eerdere leven  

van de lamp. 
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Het Meisje was bang voor witte katten 

het meegebrachte omgekeerde ongeluk 

kon haar geen goed doen  

dacht ze. 
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Haar zoektocht naar albinokraaien 

deed haar biologische klok 

blijven tikken 

Het Meisje kreeg op haar 

zevende jaar het lidmaatschap 

van de vereniging van zelfdoding  

in haar schoen. 

Sinterklaas was dyslectisch  

maar had wel een goed hart.
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Telkens had ze een nieuwe trofee die een nieuw middelpunt van haar woning 

bepaalde. 

Zo ook de te zware aktetas. Ze gebruikte deze voor oud-papier. Ze nam de 

gekantelde stapels oud-papier niet als schild mee op haar oorlogspad van het 

dagelijks bestaan. 

Sinds ze de zware aktetas als papierbak had ging het direct openen van post haar 

beter af. Eerder verdwenen de ongeopende enveloppen op de stapel andere 

ongeopende enveloppen, soms gerangschikt op belangrijkheid. Nu kwam de 

enveloppen met veel genoegen in de aktetas tussen de collega oud-papieren. De 

inhoud van de direct geopende enveloppen kwam op de stapel ongelezen brieven.  

 

 

 

Het Meisje vroeg zich af  

of dit volwassen worden was.  
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Darwin’s duif 

 

Om mannen beter te begrijpen las Het Meisje over het kweken van vogels 

Ze sloeg het telen van duiven over 

Ze viel op schone mannen 
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Skinner had ook duiven 

liever geen ratten 

De duiven keken Skinner nooit aan 

Ratten keken door hem heen. 

 

 



	   217	  

Het Meisje zag de dood langzaam groeien  

op de ramen van haar buurman. 

meer en meer slakkenhuisjes 

gleden 

Ze dacht dat deze dood ook in haar buurman groeide 

Ze stuurde hem lege pakketjes  

om een teken van leven uit te lokken. 

De onaangenomen lege pakketjes namen het postkantoor over. 

Het Meisje had 

om anoniem te blijven 

haar afzendadres onvermeld gelaten. 
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Het Meisje drukte de platte tropische volièrevogels  

vacuüm tussen het geperste hout en het glas 

Ze hoopte ze weer tot leven te wekken  

in deze tweedimensionale habitat 

De slechte imitatie van een kas  

van de bruine kaft en rug 

was veel te donker voor 

de zebravink en zijn mutaties 
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De ochtend was kwaad 
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De pop  

uiterlijk goed verzorgd, dood in de kooi liggen, volkomen uitgeput. 
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Een overtollige pop of man tot de dood toe vervolgd  



	   222	  



	   223	  

 

Bij het nemen van een bad dacht Het Meisje  

aan de zebravink  

ze mochten wel drinkwater 

maar geen badwater 

badwater smaakte Het Meisje beter  

dan drinkwater 



	   224	  

Het brood stonk naar liefdeloosheid 

Nadat Het Meisje deze geur had opgemerkt 

bleek het een basisingrediënt te zijn 

Haar anorexia werd pas te hanteren toen 

haar reukvermogen operatief aangetast werd
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Haar kleding droeg bejaardenhuislabels van telkens een nieuwe dode. 

Ze fantaseerde over het krijgen van een ongeluk in een belabelde jurk.  

Om zo voor de eerste eigenaar van het label  

te worden gehouden en op die manier twee keer dood te gaan.  
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Dood gaan leek haar wel wat. 

Helemaal voor een ander. 
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Een reeks korte verhalen die elkaar zo vaak raken, schuren en snijden dat het soms 

een roman lijkt. Het had op momenten ook een dichtbundel met plaatjes kunnen 

zijn. Niet omdat kiezen heel erg vorig millennium is, maar omdat overeenkomsten 

en verschillen vaak dezelfde zijn.  

 

Waar tijd niet lineair is en de hoofdpersonen gedepersonificeerd, alleen het paard 

heeft een eigen naam. 

 

Geschat aantal pagina’s 233. 

Hoofdpersonen: De Man; Het Meisje; Voorheen Bert; de perongelukke moeder; 

de vader; de Per Ongelukke Moeder van de Per Ongelukke Moeder en Per of Het 

Per. 

 

De Man heeft een kind dat hij niet wil en niet ziet, een baan als bezigheidstherapie 

en een pathetische behoefte aan warmte. De Man hoeft sinds hij het afval van Het 

Meisje spaart niet meer op korte termijn dood. 

 

Het Meisje heeft een huis vol grof en minder grofvuil, heeft bedachte gesprekken 

met de vorige eigenaars van haar inboedel, wil vuilnisvrouw (de vrouw van een 

vuilnisman) worden. Het Meisje houdt van dieren. Tot haar favorieten behoren 

niet al te drie dimensionale dieren. Het Meisje heeft een obsessie voor haar 

buurman, die volgens haar de reincarnatie is  van Skinner, Jung, Freud, Adler, 

Maslow en een vleugje Darwin.  

 

Voorheen Bert kon zijn naam niet waarmaken en viel op necrofielen. 

De Per Ongelukke Moeder werd net als haar moeder een Per Ongelukke Moeder. 

De vader werd verliefd op een onbekende Wit-Russin die hij zijn leven lang zocht. 

De buurjongen stinkt. 

De buurjongen slaapt lepeltje lepeltje met Het Meisje, een muur ligt als een mes 

tussen beiden. 

 

Per of Het Per heeft geen eigen letters	  


