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De stratenmaker 
 
Hij heeft de weg nauwkeurig in gedachten.  
Zorgvuldig zette hij aan elke kant  
Piketpaaltjes met lijnen in het zand  
En dat tracé ligt achter hem te wachten.  
 
Nederig knielend op versleten knieën  
Past hij met een metalen tik, klinkklaar,  
Op effen zand de stenen aan elkaar;  
Er volgen nog ontelbare kopieën.  
 
Zonder te kijken is hij op zijn hoede:  
Sommigen schieten hier een zijstraat uit  
En anderen zitten nu al te broeden  
 
Op een kruiwagen zand en steen als buit.  
Hij kruipt, met dagen voor zich, in gemoede  
Zijn uitgezette zandpad achteruit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De loopfietser 
 
Hij heeft het op de grote dag gekregen.  
Het stond zo mooi te blinken in de schuur.  
Alleen: dat rare frame met wel een stuur,  
Maar geen pedalen stribbelt zomaar tegen.  
 
Zijn moeder geeft een duwtje. Zal hij huilen?  
‘Kijk in de verte en zet je maar af.’  
Hij maakt een wilde slinger en hoopt laf  
Dat ze het morgen in de winkel ruilen.  
 
Opeens daalt het pad licht. Voor hij het weet,  
Trekt hij zijn voeten op – een paar seconden  
Maakt hij al sturende het feest compleet.  
 
Hij balanceert van boven nog een ronde  
En als een tweede Drais die bergaf reed,  
Heeft hij het fietsen opnieuw uitgevonden.  
 
 
  



De rollatorrijdster 
 
Zij duwt al zwoegend haar rollator voort  
Met wat ze in de winkel is gaan kopen;  
Steeds stroever is het benenwerk gaan lopen:  
Hoort ze al thuis in het verzorgingsoord?  
 
Hier in het mandje ligt het halfje wit  
Waaronder wieltjes rammelen en zwenken.  
Daar in het oord ziet ze een handje wenken  
Dat knus achter de sanseveria’s zit.  
 
In plaats van voor visite te vertragen  
Krijgt ze nu snelheid, vliegt de hemel in  
Met de rollator als vurige wagen  
 
Die haar ontvoert, zomerse velden in.  
Zo wordt ze naar haar minnaar teruggedragen  
Voor avontuur als een jonge godin.  
 
 
 
  



De hardloper  
 
Hij schrijft kwatrijnen van vierhonderd meter:  
Een bocht en een recht stuk en dat maal twee,  
En het gekruiste rijm a-b-a-b  
Herhaalt hij weer, steeds heter en bezweter.  
 
Hij heeft ieder kwatrijn goed overwogen  
En maakt een proefdruk op de natte baan,  
Maar geen van de versvoeten blijft daar staan:  
Een oogwenk en ze zijn alweer vervlogen.  
 
Zijn snelle verzen tussen witte lijnen  
Lopen schijnbaar betekenissen mis  
En zin lijkt achter schema’s te verdwijnen.  
 
Een overwinning op de hindernis  
Van ongeletterdheid zijn zijn kwatrijnen:  
De inspanning verdringt de droefenis.  
 
 
 
  



De mountainbiker 
 
Hij pakt zijn fiets de vroege zondagmorgen,  
Verlangend naar een vlotte trainingsrit.  
De oppervlakte van de weg is wit,  
De ware staat blijft onder sneeuw verborgen.   
 
Onder het trappen ontdekt hij relaxt:  
Een palimpsest wordt op de weg geboren,  
De berm toont spijkerschrift van vogelsporen,  
Er drukt een schoen voetnoten bij de tekst.  
 
Daar ligt het uitgestrekt parkeerterrein,  
Onaangetast door doordeweekse schenners.  
Zijn voorwiel snijdt de sneeuw als een burijn  
 
En niet gestoord door pelotons van renners  
Schrijft hij met curve, spatie, slip en lijn  
Het woordeloos profiel van echte kenners.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



De scooterrijder 
 
Hij is op zijn voortstuwingsmechanisme,  
Met arm en dij als een cilinderrol  
En helm en buik en billen als een bol  
Vertegenwoordiger van het kubisme.  
 
Zijn vormen zijn die van Fernand Léger,  
Al kende die in zijn tijd nog geen scooter,  
En voor de bruïtisten was die toeter,  
Net als de uitlaat, een objet trouvé.  
 
Als mobiel kunstwerk is hij eersteklas,  
Al vindt hijzelf kunst echt niet te genieten;  
Hij remt niet voor wat beelden in het gras.  
 
De kunst is juist om lekker op te schieten;  
Hij snijdt een groep wielrenners en geeft gas:  
De stank is voor de fietsende elite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



De automobilist 
 
Hij houdt het stuur omklemd met beide handen,  
De gordel houdt hem stevig in zijn stoel;  
De eenheid met de auto, dat gevoel,  
Bezorgt hem kriebels in zijn ingewanden.  
 
Hij laat zijn rechtervoet nog verder dalen  
En trapt de toerenteller in het rood;  
De motor komt nog niet in ademnood,  
Die kent in bruut vermogen geen rivalen.  
 
En oerend hard dendert er door de ether 
Een metal band, hij voelt het in zijn bast.  
Dan roept de dj: ‘Hey guys, see you later,  
 
Er is een filemelding ingelast!’   
Hier staat diezelfde vijftien kilometer:  
De handrem blijft voorlopig even vast.  
 

 
 

  



De demonstrante  
 
Zij draagt het groene spandoek van de stoet  
Die opmarcheert tussen de oude bomen.  
De opmars van de motorzaag voorkomen,  
Dat is haar doel onder de groene gloed.  
 
Zij is de bondgenoot in deze strijd  
Van hoogbejaarde, stramme martelaren,  
Die luide bijval ruisen met hun blaren,  
Blij over haar groene opstandigheid.  
 
Namens de bomen in het bos daarginder  
Herhaalt ze nu in klare mensentaal  
Ruisende vrees over een kille winter.  
 
En voor de plannenmakers in de zaal  
Schetst ze een einde als een minne splinter  
Onder een kaal asfalten areaal.  
 
 
 
 
 
 
 
  



De bromfietser  
 
Hij is de polderdwarsweg ingeslagen;  
De westenwind waait nu meer van opzij  
En vlagerig na elke boerderij;  
Steeds worden nieuwe geuren aangedragen.  
 
Hij zit tussen enorme achterwielen,  
Zijn bromfietsstuur wordt rond, zijn zadel staal,  
De motor nagelt met ruraal kabaal  
En voor zich ziet hij alle ruggen knielen.  
 
Hij is weer twaalf, zijn jeugd is opgedoken,  
Het smeulende aardappelloof rondom  
Maakt dat er weer een oogst is aangebroken.  
 
Zou deze boer, die loof brandt achterom,  
Wel een ontheffing hebben voor het smoken?  
Herinneringen vragen daar niet om.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



De vuilnisman  
 
Hij draait de straat in met zijn zware truck 
En draaiend zwaailicht in royaal oranje  
Om op te halen alle oude franje,  
Alles wat achterhaald is en kaduuk.  
 
En in zijn pers kraken herinneringen,  
Een doos met spul van een ex-echtgenoot,  
Een leunstoel met een afgebroken poot,  
Linoleum en een matras met kringen.  
 
Hij wordt door mensen in de straat gemeden:  
Hij kent hun wereld aan de achterkant,  
Eens heden en nu ongewenst verleden,  
 
Gebarsten, stoffig, smerig, penetrant.  
En als hij straks de straat is uitgereden,  
Wordt achter hem nieuw grofvuil neergeplant.  
 
 
 
  



De vrachtwagenchauffeur 
 
Hij krijgt het in de smalle straat steeds heter:  
Een drempel geeft zijn oplegger een smak  
En takken schuren ruw over het dak –  
De wereld past niet rond zijn zestien meter.  
 
Geen norm of regel mag hij overschrijden;  
Een 50 met een smiley grijnst hem toe.  
Hij is de borden, lijnen, lichten moe,  
Net als de krap gecalculeerde tijden.  
 
De geur van drukinkt en niet die van asfalt  
Kennen de heren op concernniveau,  
Alleen bezorgd om een bedrijf dat afvalt.  
 
Hij rijdt zijn wagen nu bij het depot  
Meetkundig achteruit, dat er niets af knalt,  
En past hem als een la in een bureau.  
 
 
 
 



De binnenschipper 
 
Hij laat de Sola Fide binnenlopen,  
En bij het binnenvaren in de sluis  
Klinkt boven hem voorwereldlijk gedruis:  
De sluizen van de hemel staan ook open.   
 
Een glad dek en een nat pak is het loon  
Van zijn twee zoons, die klaarstaan met de trossen.  
Hij kan hen nu niet van hun taak verlossen,  
Maar spreekt hun moed in door de marifoon.  
 
De kade stijgt, het water in het nauw  
Is aan het zakken, langzaam, het lijkt weken.  
De buien maken boven plaats voor blauw.  
 
Daar komt een duif op het dek neergestreken  
Vanuit een raamnis van het sluisgebouw;  
Het licht is groen, de deuren zijn geweken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



De zwemmer  
 
Hij kantelt om zijn as in dragend water,  
Een last is weggedreven van zijn lijf  
En zwijgend is hij deel van het bedrijf  
Van watervogels met hun druk gesnater.  
 
Zijn benen zwenken uit de heup als vinnen,  
Veerkrachtig heft hij elke elleboog  
En met zijn voorgebonden glazen oog 
Glijdt hij de stille vissenkringen binnen.  
 
Dan nadert hij de verre overkant,  
Hij moet de laatste wateren doorploegen  
En naar de steiger grijpt zijn moede hand.  
 
Hij hijst zich uit het water onder zwoegen  
En staat als naakte mens weer op het land  
Zonder de golven die hem goedig droegen.  
 
 
  



De vliegtuigpassagier  
 
Hij zit met honderd in de meermanscel,  
Niet bij de witteboordencriminelen;  
Hij moet een vuil toilet met velen delen 
En zitten in het dwangbuis is een hel.  
 
De staf slist Dunglish met een spraakgebrek,  
Beduimelde tijdschriften doen de ronde;  
Opdat hij anderen niet kan verwonden  
Brengt de cipier rantsoen met slap bestek.  
 
Soms maken ze opzettelijk een draai;  
Verheffend is het uitzicht dan van boven  
Op hoogovens of een toeristenbaai   
 
Of bedehuizen van diverse geloven.  
Maar is het landschap weelderig en fraai,  
Dan worden er gauw wolken voor geschoven.  
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