
INHOUD 

SPONS 
Maak deuren open waardin, laat ze komen de doden 12 

 

1. Als het vervellen stopt laat  je los 14 
2. Droom: ik duwde je  je wou zelf, de stoel 15 
3. Wanneer het firmament vol leven schiet 16 
4. Geen seconde later. Waar, in die stad altijd. 17 
5. Vrouw Stapvoets aan haar asempijpje tjilpt  
6. 'Er is nog over, dat moet ook op, alles 19 
7. Het spoor dat moet verdwijnen loopt hier nog 20 

SCHEMERGETAL 
1. Dat hij zich met zijn tenen op de brug 22 
2. Vangen hoe om hem heen de lucht verschuift, 23 
3. De veer, buigzaam kurasje datje raapt. 24 
4. }e lapt hem  je lenzen na een tijd 25 
5. Stel scherp: reiger bukt, wiegt,  konijn. 26 

TUMBLEWEED 

 28 

salsola tragus 29 
*1926 30 
*1918 31 

 32 
 33 

nergens 34 
niemand 35 

IN EEN JAS 
1. Het bewaren zo 38 
2.  zegt: wat moetje met alles. 39 



 Zeg:  jas  voldoende. 40 
4.  het wat ik wil als ik niets wil dan alles 41 

   van een dode 42 
6. leg het hart van de dode naast alles 43 

MAN VAN SCHUIM 

 line  46 
schuim 47 

 me 48 
koor 49 
aas 50 

 

pleite 52 
vraag liever hoe je vergeet 53 
route 54 

RAAKPUNT 

In de nacht begon een geluid 56 

SCHERVEN 

los 58 
reverse 59 

RATAPLAN 

uitzicht 62 
binnen 63 
bureau 64 
stoel 65 
trap 66 
bed 67 
land achter  
nok 69 



OVER DE ONMOGELIJKHEID VAN EEN EINDE 

zee 72 
tikt 73 
vorm 74 

GEENBEEN 

verhaal 76 
reis 77 
lied op Tech Duinn gezongen 78 
draad 79 
rustig 80 
wissel 81 
Toba 82 
uitgang 83 

STOF 

1. Handen plat op de stoep, armen loodrecht 86 
2. Monden tegen het raampje, huid geplet 87 
3. Het glimmen hoe dan ook, de tong, tandvlees 88 
4. Dunne armen en het 89 
5. Hazen hier 's ochtends, drie 90 

BLOEDBAL 

 Autodeur  je vinger dicht, bloed tekent 92 
2. Herinnering wacht terwijl de onrust telt. 93 
3. Slaap  je naar het modderstrand, het rij 94 
4. Mijn dochters met hun borsten  zich  uit 95 
5. Het vast, ontlast zich  het wordt niet leger 96 
6. Een leven opgemaakt om dood  gaan  97 
7. Het brokkelt onvoorspelbaar af, wie weet 98 
8. geheugen wacht maar het portier slaat dicht. 99 

Aantekeningen 101 


