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Privé Domein 130 Recycling in gezelschap van mijn Muze het roodborstje

Het was bijna onbarmhartig heet. Wij wonen hier in een stuk bos dat we zoveel mogelijk
in haar waarde hebben gelaten. Er staan veel oude dennenbomen waarin bij sommige
bomen nog kogelgaten zaten van de tweede wereldoorlog. Langzamerhand zijn ze in de
loop der jaren door mij gekapt, er is meer licht in de open gekomen plekken en we
hebben nieuwe bomen geplant, de rode en groene beuk, soorten prunussen, felrode
rododendrons volcano, een magnolia om er enkele te noemen. Op de zure grond groeit
mos, klimop en de pachysandra terminalis, die laatste is voor een groot deel, ondanks al
het sproeien, aan levende verbranding ten onder gegaan. De klimop is verreweg het
sterkste gebleken, die mag van mij voortaan de strijd aangaan met de pachysandra. Het
gras, overwoekerd met mos, dankzij de zure grond, ziet er haveloos uit en merels en
lijsters en spechten maken gaten van jewelste. Ik heb besloten het hele grasveld nog
eens voor de laatste keer in mijn leven rigoureus aan te pakken. Terwijl ik de hitte voor
lief neem en iedere dag een klein stuk voor mijn rekening neem schieten er velerlei
gedachten over kunstenaars door mijn hoofd.
Martien van Bergen
Onlangs kreeg ik boek cadeau van oud-student Martien van Bergen (1964). Martien is
geboren in de tijd dat ik volop bezig was met mijn tekenonderwijs waarvan de boekjes
Leven-Beleven-Ontdekken in 1967 en volgende jaren uitkwamen. September 1974 ben ik
na mijn studie onderwijskunde les gaan geven op de academie voor Beeldende Kunsten.
Dus ik weet niet zeker of Martien werkelijk les van mij gehad heeft. Maar blijkbaar heeft
mijn geest of wat de leerlingen te horen kregen zich in zijn geest voortgezet.
Martien van Bergen blijkt een veelzijdig kunstenaar te zijn die zijn sporen in de eerste
plaats heeft verdiend in de muziek. Van 1992-1994 was hij zanger van de groep ‘Tupelo
Honey’ die rocksongs brachten met ‘psychedelische inslag’.
Als je zo in de hitte aan het graven bent heb je niets nodig om je omgeving anders te
ervaren. Door het parelende zweet begint de wereld te draaien, kleuren van planten en
bomen gaan trillend over in onmogelijke draaiende paarse en rode tinten.
Van 1997-2005 verandert Martien van kleur en gaat solo verder onder de artiestennaam ‘Blimey!’ Blimey is een soort slang (dialect), een schreeuw van verwondering, van
verrassing. Met minimale middelen creëert Martien lo-fi-muziek in de voddenopslagplaats
van zijn vader en maakt in tegenstelling tot een dure studio juist van de
onmogelijkheden gebruik: gekraak, ruis van een oude langspeelplaat of telefoon/mobiele
telefoon worden in de muziek verwerkt. Zijn muziek lijkt op ‘Grunge’ (gruizig-viezig)
muziek uit Seattle; heavy metal gitaarrock uit de jaren tachtig. Nirvana’s album
‘Nevermind’ wordt over het algemeen gezien als het hoogtepunt van de grunge. Grunge
heeft denk ik verwantschap met wat in de beeldende kunst ‘footage’ wordt genoemd.
(gevonden objecten). Tijdens het afgraven krijg ik telkens gezelschap van een
roodborstje dat dankbaar alle vrijgekomen rupsjes en wormpjes gulzig in zijn bek nam en
ermee wegvloog.
‘Muziekblad OOR’ schreef: ‘Met speels gemak wentelt van Bergen zich in een
duizelingwekkend labyrint van pure pop, vervreemdende avant-garde en venijnige rock’,
Blimey! klinkt dartel en onderzoekend. Als een verlekkerde peuter, die zelf zijn snoepzak
mocht samenstellen in zijn favoriete winkel.’ (1)

Martien Van Bergen
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Blimey

De recycling van allerlei vodden komt als het ware overeen met de muziekstijl van
Martien van Bergen. De muziek van Martien van Bergen is een authentiek ‘voddencollage’
-een eretitel- van ludieke pop, giftige rock, psychedelica, lo-fi debris: melancholisch,
kwetsbaar, meeslepend, poëtisch-gevoelige muziek van een muzikaal genie (Brabants
Dagblad).

Voor Martien van bergen is muziek maken een ‘onoverkomelijk noodzaak’. Hij gaat niet
ten onder aan ‘La Muse Vénale’ van Charles Baudelaire. (Pr.Do.121) Fragment:
‘Om je dagelijks brood te verdienen ben je verplicht
te slingeren met het wierookvat als een misdienaar
en het loflied Te Deum te zingen waarin jezelf niet gelooft’ (2)
Behalve muzikaal genie is Martien van Bergen, afgestudeerd in Engelse Taal- en
Letterkunde + Toegepaste Taalkunde ook een begaafd schrijver.
In 2017 stuurt Martien mij zijn boek ‘Luvia’ (3) op.
Een van de laatste zinnen in het boek: ‘Op de plaats van bestemming schakelen mijn
handelingen zich moeiteloos aaneen. Alles gaat vanzelf. Ik kijk omlaag. Geen
hoogtevrees. De sprong beleef ik zonder angst, zonder geluid. Zie je het, papa, ik ben
van de brug gevlogen. O, mama, het geruis om me heen is verwonderlijk, zo klonk het
water nog nooit. Het wordt donker, donker. Licht, ruimte, zelfs geur. Ze is niets
veranderd. Daar staat ze, jong, wit, alles overtreffend. Haar mond beweegt. ‘Feelie’,
liplees ik. Inderdaad, knik ik, ik ben het. ……Feelie…….’Jij en ik’, zegt ze ‘zo was het
bedoeld.’ We wandelen een eindje over de bodem, zoals ze ooit bedacht midden op
zee….’

Luvia

De Voddenpers = ontwerp boek Esther van Waalwijk

Onlangs is een nieuw boek van Martien verschenen: ‘De Voddenpers’ (4). In en rondom
de ‘Voddenpers’ van vader Van Bergen, die een handel heeft in vodden, komen
leeftijdgenoten bij elkaar. Er ontstaan vriendschappen van jongeren die geheimen delen
maar waar ook rivaliteit en verraad opspelen. Martien van Bergen beschrijft dit alles zeer
invoelbaar, lezers kunnen zich hieraan spiegelen en beleven via dit boek weer hun jeugd.
Ook ondergetekende speelt een kleine rol in dit boek.
Tussen de vrienden bevindt zich één meisje ‘Debbie’, die voor de hoofdpersoon ‘Adam’
zijn alles verslindende liefde is, maar die hij nooit echt durft te uiten. En dan weet je:
‘Het gaat nooit lukken’.
Debbie is voor Adam een Eva, die uiteindelijk aan de brutaalste haar appel geeft.
Als je tot over je oren verliefd bent en je durft er niet rechtstreeks voor uit te komen en
de ander merkt het niet op dan geeft iedere kleine gebeurtenis onvervulbare hoop.
’Ooo’, stootte Debbie uit, een beetje zoals ze een paar jaar geleden had gedaan, staand
naast hem, kijkend naar het vuurwerk, ‘wat kan het toch heerlijk zijn, gekrabd worden.’
Hij wilde reageren maar bedacht zich. Niet afleiden. Ze moest zolang mogelijk genieten
van de schrapende nagels, bij voorkeur voor de rest van de tijd dat ze hier waren. Vier,
schatte hij. Zo’n tweehonderdveertigduizend milliseconden heerlijke onverdunde
vergenoegdheid. Plus een bonus na afloop in de vorm van een dankbare glunder op haar
gezicht.’ (4). Toen Adam in zijn bed kroop flitsten er verlangens voorbij:
‘Kom de liefde halen,
Ik heb genoeg over.
Anders blijft ie maar liggen,
Als eeuwige sneeuw,
eenzaam aan de top.’
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Wie is toch die Muze van de kunstenaar?
‘Wat een puinhoop’ zei Leonie toen ze neerkeek op de ravage van het afgraven. Ik
antwoordde: ‘Je moet altijd door de ellende heen kijken en de belofte van de toekomst
voor ogen houden’.
De gedachte over de Muze kwam bij me op na het horen en zien van de opera ‘Les
Contes D’Hoffmann’ in de Stopera in Amsterdam. De Duitse Jood Jacques Offenbach
(1819-1880 ) heeft de vertellingen van E.T.A. Hoffmann (1776-1822), na zeer veel
gedoe en problemen in zijn eigen leven omgezet in een opera. In een indrukwekkend
decor hoog boven de toeschouwers speelt zich in diverse kamers de innerlijke en
uiterlijke strijd af van de kunstenaar met de Muze. De Muze is als een geweten die de
kunstenaar wijst op zijn taak waaraan hij niet kan/mag ontsnappen, maar die zich
telkens van de wijs laat brengen door vrouwelijke verleidingen.
In een begeleidend boekje over deze opera en vrij vertaald door mij van Plato lees ik dat
de ware kunstenaar niet alleen over kundigheid moet beschikken, maar dat deze
‘bezeten en van god verguld’ (5) behoort te zijn en daarbij alle diepe teleurstellingen voor
lief neemt.
De kunstenaar Hoffmann laat zich in het dagelijks leven verleiden door vier vrouwen,
maar evenzoveel komt hij bedrogen uit. Iedere vrouw brengt de kunstenaar nieuwe
rampen totdat deze uiteindelijk inziet dat er slechts één trouw is… en dat is zijn Muze….
Zijn kunst, daaraan kan hij niet ontsnappen en die heeft hij ‘rücksichtloos’ te volgen.
Zijn Muze zegt: ‘Laat het verleden ver achter je! Je geniale geest is van mij’.(5)
Tijdens het ploeteren in moeder aarde is mijn roodborstje mijn muze, zo heb ik besloten.
Ik maak me wijs dat ik het ploeteren vooral voor het roodborstje doe.
Alfred de Musset (1810-1857) schrijft het volgende gedicht over de innerlijke stem van de
Muze: (5)
Zijt gij ’t wier roep ik hoor mij smeeken?
Mijn arme Muze, o zijt gij ‘t?
O gij wier stem mij doet verbleeken!
O gij wier trouw ik nooit zal breken!
Mijn een’ge liefde voor altijd.
O blonde! o bloem!o reine! Ik luister,
Mijn lief, mijn zuster en mijn schat,
Gij zijt het zelve, ik voel, in duister,
De gouden stralen van uw luister,
Gelijk een wijdend zielebad.

Voor René Daniëls is de Muze een speelkameraad die hij aan- en uitkleedt met alle
heerlijkheden die eraan verbonden zijn. De Muze laat het zich welgevallen; ze glimlacht.
Toch krijgt René Daniëls kerstavond 1987 een hersenbloeding. Waar bleef zijn Muze?

René Daniëls: The Most Contemporary Picture Show,1983

mijn roodborstje

Elke kunstenaar weet dat hij niet kan ‘dwingen’, dat hij vergeefs zwoegt en ploegt met
zijn materie, geduldig moet wachten opdat de Muze onverwacht haar hand op zijn
schouder legt; dat het werk verschijnt als een openbaring, als uit een andere wereld
gehaald; alsof de kunstenaar het niet zelf gemaakt heeft.
Mijn roodborstje zit op mijn laars, op de steel van mijn riek, in en op de kruiwagen vol
gras en mos; ze maakt het werk licht.
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Veel kunstenaars sterven aan hun innerlijke opdracht van de Muze: Auteur, componist
E.T. Amadeus Hoffmann sterft uiteindelijk door nerveuze uitputting en overvloedig
drankgebruik. De beeldend kunstenaars Vincent van Gogh (1890), Wilhelm Lehmbruck
(1919), Ernst Ludwig Kirchner (1938), Nicolas de Staël (1955), Mark Rothko (1970), Jan
Cox (1980), Mike Kelley (2012), Philippe Vandenberg (2009) en de in ons land bekende
schrijvers Joost Zwagerman (2015), Rogi Wieg (2015), Wim Brands (2016) sterven aan
de Muze; ze plegen zelfmoord.

Mark Rothko, z.t.,1970 -laatste schilderijen- Nicolas de Staël; Le Grand Concert, 300x650, 1955, onvoltooid
Nicolas de Staël ging op 5 maart 1955 naar Parijs voor het luisteren naar twee concerten van SchönbergWebern, terug in Antibes zette hij een doek op van 4x6m, geïnspireerd op het concert. 16 maart pleegde hij
suïcide, waarvan niemand van zijn vrienden iets begreep.

Rammellzee en de recycling of herijking van de taal.
Rammellzee: ‘IONIC TREATISE– GOTHIC FUTURISM–ASSASSIN KNOWLEDGES
OF THE REMANIPULATED SQUARE POINT–ONE TO 720°. (11)
Nooit eerder was er op zo’n grote schaal met spuitbussen gewerkt. Dit had als gevolg dat
van overheidswege gedacht werd dat door de spraydampen de Ozon-laag en de Gordel
van Van Allen werden aangetast. In 1979 eindigde de ontwikkeling van graffiti tussen
concurrerende writers.
Rammellzee beschouw ik als een soort speelse filosoof die van bovenuit zich afvroeg hoe
het verder moest met Graffiti. Graffiti moest losgekoppeld worden van een individuele
stijl die alleen maar voor verwarring zorgde; graffiti moest geanalyseerd worden om tot
een overstijgend idee te komen. Om dat te kunnen maakte Rammellzee zich los van zijn
eigen persoon. Rammellzee ontindividualiseerde zich. Rammellzee zei: ‘Ik ben niemand,
ik heb geen naam’ – overigens komt dat overeen met de gedachten die mensen hadden
over gekleurde kunstenaars die vroeger slaven waren en namen hadden van hun
meesters – hun eigen namen waren ze ontnomen.
Rammellzee is geen naam maar een titel, een functie. Bij graffiti gaat het om letters.
Rammellzee maakt een onderscheid tussen ‘slang- taal- dialect’ van de ondergrondse
taal van de graffitikunstenaars en de bovengrondse taal – de ‘officiële taal’. Alle mensen
maken gebruik van officiële - en slanguage talen die bestaan uit de letters van het
alfabet. Standen in de maatschappij veroordelen ‘slanguages’. Rammellzee verbindt de
geschiedenis van Graffiti met de geschreven letter in het algemeen. Rammellzee is een
‘Gothic Futurist’ die de pijl van middeleeuwse monnik, die de letters heeft versierd en
daardoor onleesbaar (Wildstyle bij de graffitikunstenaar) zijn geworden, doortrekt en zich
vervolgens een ‘Ikonoklast Panzerist’ noemt.

NOC 167, Wildstyle, Style Wars, foto H. Chalfant, 2/25, 34x129, 1981
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Rammellzee rammelt het alfabet open, vernietigt als een Ikonoklast Panzerist de letters
van hun oude betekenis, zuivert de letters, geeft ze nieuwe betekenissen; stuurt ze in
zijn gecreëerde rockets naar het heelal waar ze veilig zijn voor alle kwalijke invloeden.

plexiglas, 192x106x38, 1987

Omdat zijn rockets, met letters onderweg naar het heelal, niet door het weer uit hun
baan kunnen mogen geraken creëert Rammellzee een ‘Mettropposttersizer’, een
weermachine, die de letters in de juiste koers houden.

Mettropposttersizer, m.m., 300x400, 1985-86

Skateboard ‘V’

Toen de letters van de graffitiwriters gevaar liepen, doordat de treinen door
burgemeester ‘Koch’ van New York waren schoongewassen, creëerde Rammellzee
bewegende letters van het alfabet op skateboarden met vier wielen waarop speelgoed en
gevonden voorwerpen die de strijd aangaan tegen de ozonlaag. Voor iedere letter schiep
Rammellzee speciale kostuums. Daarna kwamen de maskers en de karakters die ze
vertegenwoordigen en wordt het een strijd tussen goed en kwaad.

Skateboarden letters Q,R,S,T
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Skateboarden in slag-formatie, Redbull Foundation New York 2018

Een van Rammellzees kostuums

Rammellzee: Racing for Thunder in Redbullart Foundation

Rammellzee ontwikkelde een allesomvattend systeem over de strijd van de letters. Er
was veel onbegrip en weerstand tegen zijn muziek en zijn kunst, maar hij heeft alle
kritiek doorstaan omdat hij stond voor zijn kunst, wilde wel graag gewaardeerd worden,
maar heeft nooit zijn principes verloochend. Je moet ontzettend sterk in je schoenen
staan om dat vol te houden. Rammellzee was een te ingewikkelde persoon voor de
kunstwereld van het gemakkelijke geld; zijn kunst en zijn essay waren moeilijk te
doorgronden.

Rammellzee studio 1987

Heikant 20 nov 1986

Rammellzee vond zijn bekendheid in Nederland. De Amsterdamse galeriehouder Jackie
Cornblit organiseerde zijn eerste shows en als adviseur van museum Helmond
organiseerde ik de eerste serieuze museumtentoonstelling, direct daarna overgenomen
door het Groninger Museum waar 3000 mensen op de opening verschenen. Toen
Rammellzee bij ons op bezoek kwam in 1986 rook het hele huis naar hasj.
Rammellzee stierf in 2010 door vergiftiging van drugs, epoxydampen en drank. Door de
telefoon vertelde hij mij een paar jaar voor zijn dood dat wat hij wilde maken had
voltooid. Naast zijn essay en muziek wordt met 19 items zijn hele beeldende kunst
weergegeven.
Basquiat, Amerikaan van Haïtiaanse Puerto Ricaanse afkomst, was een totaal andere
persoon. Een knappe jongen, met een aura, een doordringende blik in zijn ogen, met
opvallende ‘gekroonde’ haardrachten, die dure Armanipakken droeg waarop hij
verfvlekken had aangebracht – waaronder blote voeten. Page Powel, reclame directeur
van het toen bekende ‘Interview’ magazine stelde Basquiat aan Warhol voor, die
ofschoon deze bang van zwarten was, accepteerde Basquiat waardoor zijn carrière een
enorme boost maakte. Warhol vertelde Basquiat: ‘To be successfull as an artist, you have
your work shown by a good gallery for the same reason, say, Dior never sold his originals
from a counter in Woolworth’s.’(8) Beroemde galeries als die van Annina Nosei, Lary
Gagosian, Bruna Bischofberger en Vrej Baghoomian vochten om Basquiats kunstwerken.
Het geld vloog letterlijk door de lucht. Basquiat leefde op grote blote voeten.
Basquiat staat model voor het nieuwe expressionisme van de jaren 1980, het geld dat de
kunstwereld in- en uitstroomde als golven van de zee. Basquiat werd een cultfiguur en
stierf op 27-jarige leeftijd door een overdosis drugs.(1960-1928)
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Basquiat&Rammellzee, Santa Monica, achterzijde ‘Beat Bob’1983 Rammellzee in Tilburg voor lezing 1986
foto Stephen Torton

Het verhaal over de beroemde ‘Beat Bob’ record geeft de concurrentie tussen de twee
rivalen Rammellzee en Basquiat weer. Basquiat nodigde Rammellzee en de Amerikaanse
rapper ‘K-Rob’ (Malik Johnson) uit om naar een song te luisteren die hij geschreven had.
Na het horen van zijn muzikale rijmgezang reageerde Rammellzee met: ‘Beste Basquiat,
je kunt je rap maar beter bij het vuilnis zetten’. Ik kan het veel beter. Rammellzee en KRob schiepen een briljante, surreële songtekst over een ernstige verstrooide jongen – KRob – die onderweg naar huis Rammellzee ontmoet die hem als een intimiderende pooier
naar de donkere zijde van het leven wil trekken.
Basquiat, zeer onder de indruk, noemde de song ‘Beat Bob’, produceerde de record en
maakte de tekeningen voor de cover. Op de achtergrond horen we een vioolgeluiden,
echogeluiden en weergalmen alsof men door de tijd reist. De uitgekookte Basquiat heeft
de plaat zonder overleg onder zijn naam uitgebracht en er gigantisch veel geld aan
verdiend. Rammellzee en K-Rob hebben geen stuiver gezien. Deze ‘Beat Bob’ heeft veel
invloed uitgeoefend op rappers zoals de ‘Beastie Boys’(10) en hip hop kunstenaars. Beat
Bob wordt tot de ‘Heilige Graal’ van de rap records gerekend.
In 1986 nodigde ik Rammellzee uit voor een lezing/performance op de academie in
Tilburg. Na een ontmoeting bij een student thuis wist een student een grote tekening te
bemachtigen en kwam dus niet bij de organisator terecht…….
Het graven en afgraven van geluk: de statistiek van het geluk
Velen jaren terug vertelde ik al dat het mens-zijn zoals wij dat kennen volledig zou gaan
veranderen. Sinds Jan Cremer in 1964 zijn boek ‘Ik Jan Cremer’ schreef, dat mij enorm
schokte, voelde ik aan dat wereld compleet zou gaan veranderen. Vooral dat ‘Ik’ schokte
me het meest. Want ‘Ik’, in de zin van een ‘individualiteit’, was geen gemeengoed in die
tijd niet – alles was ‘wij’ - maar nu gold het voor iedereen. De vader aan het hoofd van
de tafel werd van zijn plaats weggeduwd en iedereen aan die tafel kakelde als kippen in
een kippenhok erop los.
Ik moest hier toch weer aan denken toen ik onlangs in diverse nieuwsbladen een
interview las met ‘Jan Latten’, hoofddemograaf van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek).
Toen Jan latten in 1981 bij het CBS kwam werken viel zijn naam samen met het al in de
jaren 1970 in opkomst zijnde ‘latten’ in de zin van een latverhouding hebben – minnaars
die apart blijven wonen. (living apart together)
We zijn gaan ontdekken dat ons ‘Ik’ een amalgaam van vele ikken is, die zilvervliesachtig
bijeen worden gehouden. Wat seksuele voorkeur betreft kunnen we heteroseksueel,
lesbisch, gay, biseksueel en transgender zijn en een andere genderidentiteit aannemen
en eventueel toch ons geslacht houden. We kunnen ons man en vrouw voelen al
naargelang onze gevoelens.
Het aantal scheidingen neemt meer en meer toe, het aantal huwelijken neemt af, we
nemen sneller afscheid van elkaar, velen wonen alleen. In Japan trouwen vrouwen met
zichzelf, om zichzelf te vieren, met een groot feest en al dan niet in het wit. Ze worden
daar spottend een ‘Himono Onna’ genoemd ofwel ‘gedroogde-vis-vrouw’, maar deze
meisjes beschouwen deze uitdrukking als een eretitel. Er ontwikkelt zich in Japan een
‘celibaatsyndroom’: geen behoefte aan seks, relatie of huwelijk. Het wordt een trend die
zich ook hier en in andere landen voortplant.
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Sekspoppen zijn al gewoon in de Verenigde Staten en Japan. Misschien een oplossing
voor de ‘Metoo’ problematiek. Misschien geen sekspoppen in China, maar in het
programma van Ruben Terlou ‘Door het hart van China’ zijn begrafenissen te zien waarbij
de dode veel bezittingen - zoals ook gebeurde bij de Egyptenaren – in het graf
meeneemt. Ook foto’s van je vrouw en familieleden werden meegenomen zodat de
overledene niet alleen in het hiernamaals hoeft te zijn. Ben je vrijgezel dan wordt een
pop, iemand voorstellende, meegenomen. Je mag absoluut niet alleen het hemelse in.
We zijn allemaal ‘flex’, buigzaam, geworden. Flexbanen, flexhuwelijken, flexouders,
flexikken, flexgenders, flexdenken, flexwaarheden zoals je het uitkomt: we worden
volkomen flexfluïde.
In mijn ogen wijst alles erop dat we naar een grote mutatie toegaan in de toekomst: Man
noch vrouw, een soort onzijdig iets. Volgens Rudolph Steiner verliest de mens in de
toekomst zijn belangstelling voor seksualiteit. Misschien zullen mijn kleinkinderen het
nog meemaken dat kinderen niet meer geboren worden uit de vrouw, die keuzes nemen
al meer en meer toe; over 50 jaar vinden we het een achterhaald gebeuren. ‘Geboren in
de babyfabriek’ schreef ‘Sander Voormolen’ in de NRC van zaterdag 27/28 januari
2018.(12). Donderdag 3 mei in de Telegraaf: ‘Baby zonder bevruchting, nieuw leven
creëren zonder eicellen en zaadcellen’. (13). 30% van de kinderen groeit niet meer op met
eigen ouders, ze hebben meerdere ouders.

Kamagurka Noordbrabantsmuseum

Met jezelf trouwen-jezelf vieren in Japan

sekspop

Ik had nog maar amper het woord ‘onzijdig’ opgeschreven of ik zag in ‘Het
Noordbrabants Museum’ een spotprent van de Belgische kunstenaar ‘Kamagurka’; ‘HET’
heeft de gouden medaille gewonnen!
De statistiek van Jan Latten beweert ook dat de Nederlander nog nooit zo gelukkig is
geweest. Zou het een antwoord voor de buitenwereld zijn ?
Even afgraven
Ik heb met tussenpozen 200m2 gras, meer mos dan gras, afgegraven en gefreesd. Voor
de LAATSTE keer ga ik een grasveld aanleggen dat gemaaid zal worden door een
computer. Wel hulp gehad van mijn klusjesman. Ik heb ook een wilde bloementuin laten
groeien en bloeien door alleen zaden uit te strooien; geweldig te zien hoe insecten er wel
bij varen en er soms een bosmuisje erdoorheen te zien schieten. Vorig jaar had ik veel
verschillende vlinders, dit jaar zie ik alleen maar koolwitjes.
Ik heb …tig keer mijn riek in het zand gezet. Al stond ik heel vroeg op toch was de zon
onbarmhartig en zag ik van achter naar het diepe voren alles verschroeien en verdorren.
Ik hoorde bomen, planten en struiken huilen …. Dorst kon niet gestild worden – gleed als
een glijbaan weg van het mulle zand. Alleen het kleine roodborstje dat me vergezelde
had goede tijden. Nog even woel ik met mijn riek het zand van het mos en gras……..
En mijn roodborstje? Nooit geweten dat het vogeltje in de winter naar onder andere
Spanje vliegt en het roodborstje dat hier in de winter een ander roodborstje blijkt te zijn.
Het lijkt wel ‘Jan Latten’.
Laat ik eindigen met de tekst die Martien van Bergen in Blimey over Emily zingt: ‘Today
Emily has no past. And no future.. Nor has any of the other girls, the 6 NOW’s are
completely exchangeable.’
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