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‘ik geloof in gebonden soep’ 

drie-eenheid 
  
ik geloof in gebonden soep 
het wonder van boter en bloem 
langzaam dikker, de soep en ik 
  
ik geloof in het gebonden boek 
het wonder van verhalen 
met een draad erdoor 
  
ik geloof in gebonden tijd 
het wonder van herinneren 
de samenhang komt later 
  
ja, daar geloof ik in 
vergiffenis en verrijzenis 
oprecht en opstandig 
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‘mag het land zich gedragen voelen?’  
korrel voor korrel 
  
het is tijd de rollen  
eens om te draaien:  
wanneer mag het land  
zich gedragen voelen  
door de mensen? 
  
het land dat ons draagt 
en onze voeten vaste bodem geeft 
nu haast uitgeput voor pampus ligt 
het land dat ons vraagt 
een burn-out te voorkomen 
  
blijven wij toekijken 
of dragen wij ons land  
ons zand 
korrel voor korrel 
op handen  
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‘brengt je verder weg van hier’  

vervreemding 
  
wat je van ver haalt 
moet verpakt 
wat je van ver haalt 
moet vervoerd 
wat je van ver haalt 
moet vertaald 
 
wat je van ver haalt 
is vervreemding 
brengt je verder weg  
van hier 
 
ver geweest, maar daarmee 
geen steek verder gekomen 
grond gebonden  
voor iets anders is geen grond 
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‘jezelf drukken 
omdat je anders met de billen bloot moet’ 

druk 
  
indrukken, afdrukken, uitdrukken 
jezelf drukken, omdat je anders  
met de billen bloot moet 
  
doordrukken omdat geld voorgaat 
liegen alsof het gedrukt staat 
  
druk en bedrukt van alle kanten  
te druk om er eindelijk  
eens iets aan te doen 
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‘hij maakte van korrels  
wat hij gedroomd had’ 

kastelen 
  
hier speelde een kind 
hij maakte van korrels  
wat hij gedroomd had 
  
nu is hij groot  
en bouwt luchtkastelen 
tijdens een Poolse landdag 
in Sint-Michielsgestel 
  
Italiaanse toestanden  
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‘ik tel varkens, koeien, kippen’ 

geen industrie  
  
ik tel schroefjes en bouten en 
haspels op schappen 
noteer aantallen op een papier  
bestel bij als iets op is 
  
ik tel varkens, koeien, kippen 
ik tel hun poten en hun knoken 
noteer slechts schaamte 
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‘in een kring van onnozele kinderen’  

in duigen 
  
in een kring van onnozele kinderen 
zingen wij Jan Huigen in de ton 
 
we leren vallen en opstaan 
lopen verder in het rond 
 
dat is het leven 
tot alles in duigen valt 
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TRANSITIE 

 

T egen heeft geen zin, oppakken wel 

R egels opnieuw bekijken met 

A lle betrokkenen 

N ee en nooit buiten de stal parkeren 

S trijdvaardig een nieuwe weg 

I nhoudelijk op 1 lijn 

T erug naar wat altijd duurzaam is:  

I ntensieve 

E erlijkheid 
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‘Als je een woord niet snapt, moet je het spellen  
en het letter voor letter doorgronden’  



‘als we onze poot stijf houden’ 

poot 

  

als we onze poot stijf houden 

wordt de afdruk dieper  

en komt er geen korrel  

in beweging 
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‘en ik vraag: blijf nog, nog even’  

hier sta je 
  
zie je een pootafdruk, dan zeg je:   
hier was je  
  
zie je een poot dan zeg je: 
hier sta je 
hier graas je  
ik kijk naar je 
 
en ik vraag: blijf nog, nog even  
want ik hoef je niet te eten 
niet alle dagen van de week 
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‘nieuwe natuur hangt onze haast aan de wilgen’  

groene zegen 
  
een oude arm die zaden 
verleidt tot ontkiemen 
en vogels met vervlogen 
namen de hand reikt 
  
drassig land dat rijkdom 
uit de tijd trekt en bomen 
op oevers laat grazen 
  
nieuwe natuur hangt 
onze haast aan de wilgen 
geeft hier en nu 
weer wortels 
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‘als geknars van radertjes  
overgaat in zacht geruis’ 

het pad 
  
we hoeven elkaar niet te meten 
als we samen maar weten 
waar we voor staan en voor wie 
  
als geknars van radertjes 
overgaat in zacht geruis 
en wijzers zich terugtrekken 
omdat wij zelf het pad vinden 
zijn we onderweg 
  
dan is het geen plan meer 
maar een bestemming 
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eigenwijs 

 

ook een verhaal 

dat eindigt met een punt 

leeft verder 

 

punt uit 
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