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Anhang* 

De verspieder 

Tot nu toe was het geloof 
een wolk een kolom op de bodem 
van brood en zand 
er brandde een vuur in de hoogte 
het sloeg neer als rook 
maar de hogere lucht van Kanaan 
glinsterend van belofte 
woei door mijn haar en mijn keel 
er werden spreekworden zichtbaar 
tongen van daglicht 
en ik heb heelhuids gewandeld 
tussen huizen van glas 
er werd vurig gelachen, ik zag 
in het gras bomen spelen 
en mensen omhoog in de hemel 
Erepoorten van liefde 
popelden om het graan 
in de stad in te halen 
en langs de zachtaardige 
oevers der hoop 
werd wijn geliefkoosd 
Ik trok de Jordaan over 

zon van de wolkentrappen 
afdalende in de doop 

en kwam bij Jericho 
maan van de overgave 
wit van genade en vrees 
bid voor mij, wees 
mij nabij. 

* Die Auswahl der hier abgedruckten Gedichte ist.Ajj-ch Willem Barnard vorgeschlagen. Die Texte werdi 
aus der 1956 erschienenen Ausgabe von Woorden van brood zitiert. Vgl. dazu S. 8. 



Mei 3 

De vrijheid is voor de mensen 
de vrijheid bestaat in taal 
de vrijheid is voor de mensen 
wij spreken elkander toe 

met vogels valt niet te praten 
de maan is koud als een vis 
met vogels valt niet te praten 
zon is een zwijgzaamheid 

maar mensen worden geroepen 
elk aan zijn eigen naam 
maar mensen worden geroepen 
ter zake van ja en nee 

er zijn niet veel die zeggen 
wij delen dezelfde tijd 
er zijn niet veel die zeggen 
wij breken hetzelfde brood 

de meesten willen alleen maar 
een uurlang hetzelfde bed 
de meesten willen alleen maar 
een uurlang elkaar te lijf 

zij zeggen mijn brood en mijn adem 
zij slikken de woorden in 
zij zeggen mijn brood en mijn adem 
zij eten en slapen alleen 

ik heb in mijzelf gesproken 
ik ademde enkelvoud 
ik heb in mijzelf gesproken 
en nu zijn de anderen dood 

want vrijheid is voor de mensen 
wat lucht voor de vogels is 
en vrijheid is voor de mensen 
wat water is voor een vis 

en vrijheid bestaat in woorden 
die brood geworden zijn 
stemmen die zijn gebroken 
en bloed dat is vergoten 
de vrijheid smaakt naar pijn. 
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De taal van de onderwereld 

Sir, ik you made verse you would doubt symbols, I am 
afraid of the littel loosed dragons. When the means 
are autonomous they are deadly. Charles Williams 

Orfeus verstond wat God verstaan had 
het roepen van ziel en bloed 
uit de mond van de aarde 
hij wist dat hij liep op een borstkas 
en dat er nog niet geboren woorden 
waren die vasten onder de grond 
ontegenzeggelijk maar onlichamelijk 
en dat zij wachtten wist hij 
wachtten op brood en bloed 
om lijfelijk op te treden 
de wereld tot een ondermaanse te maken 
zonder licht op de daken en zonder 
de naam van de doorzichtige stad 
Hij wist dat en ook dat hij 
de enige was die de wereld 
onder de navel der wereld 
bezweren kon 
de slang te woord staan, de maan 
volgen, de zielen beschermen 
de ondermijnende woorden 
verhinderen uit te zwermen 
om met de mensenkinderen 
zich te vermengen. De poorten 
der hel wist hij 
met listen voorbij te komen 
en toen tussen de tanden 
van de grote draak, in de keel van 
de dood heeft hij de vergeten 
taal der dieren en reeds gevallen 
engelen, heeft hij de door de 
Schepper verworpen woorden 
de sprekende slangen getemd 
Want andere zijn bestemd 
om uitgesproken te worden 
en andere onderdrukt 

Ditmaal is het gelukt 
het oordeel niet voltrokken 
de bruid het lichaam heelhuids 
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uit de droom weggelokt 
Maar de door God verzwegen 
symbolen die zich verdringen 
voor het oor van de lucht 
zijn dorstig en sterk, ze wegen 
haast niets en men opent zijn borst 
onwillekeurig 
Dan zingen ze met die stem des bloeds 
een lied van wraak, men wordt 
voetstoots te baat genomen 
Hoor zeggen de vrome 
dienaren Gods 
leunende uit de hemel, hoor 
het rokende bloed van uw knecht 
Abel heeft het gezegd 
de dood heeft wijd en zijd 
tanden gezaaid 
zij kan het slechts herhalen 
Eurydice 
dies irae 

Had ik niet omgekeken 
maar voor mij uitgezongen 
feit of geen feit 
dan had ik recht van spreken 
in een stad van gezonde 
kinderlichamen, goedklinkend vlees 
een stad wit als rijst 
aan de andere kant van de zon 
want zover gaan brood en bloed 
overdaad, overvloed 
tot het eeuwige leven 
mits zonder omzien geschreven. 
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Ochtendgebed voor als het nog donker is 

Op deze dag van de broodnijd, 
de dag van het water en de maan, 
werd onze aarde een stenen tafel 
waarop uw syllaben gebroken zijn 
ofschoon uw woord niet is geradbraakt -
de wel van uw schaduwen lengde 
totdat het avond was geweest 
en morgen en middag en nacht. 
Ten dage dat gij gedood zijt 
stonden de stilte en de nacht 
als een zoon en een moeder 
op wacht bij de tafel van de aarde, 
het kleurloze water tussen hen in 
en de doofstomme maan in hun handen 

Gij die gestorven zijt, 
gij die verborgen zijt, 
gezegende, verzwegene, beminde, overwegende, 
woord in het hart van de tijd, 
licht in de buik van de vis; 
gevleugelde, gesnavelde, gij die het ei 
van de menselijkheid 
als een voorspellende droom 
doet uitkomen, gij bewegende 
in de stilte; 
gezegende van de ochtendzon, 
dauw op het gras van ons verlangen, 
licht in de druppels van uw eigen koelheid, 
God aan het eind van de maan, 
kandelaar aller sterren, -
wij offerenu met uw eigen 
dauw in de ogen 
de oude natuur van ons bloed, 
wij brengen het woord van uw leven tot stand 
gehuld in de doeken 
van onze taal, 
wij bidden u, richt op de tafel 
van onze aarde 
een maaltijd aan voor alle ademhalers. 
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Het was morgen geworden 

Jezus, de honing uit de morgenraat 
glanst als goud op het water -
er waren de ogen van twee engelen 
in meer dan een opzicht op dieren gelijkend 
niet enkel door hun vleugels 
die zeiden: de steen van de nacht 
is van de tijd afgewenteld 
gij moet hem hier niet meer zoeken, hij is 
een en al licht geworden 
Toen kwam hij, het hoorbare licht 
en sprak tot de droom Maria: 
aan wie als water vormloos was 
geef ik mij zichtbaar gewonnen 
een naam in de vorm van een maaltijd 
een roeping die dronken maakt 
honing en dageraad. 

Vier voor één 3 

Eigenlijk leef ik allen in jouw armen 
soms komen wij samen als een boom 
dan staan we geworteld in de grond 
onze monden twee helften van een appel 

Wij voelen het gras van de nacht 
kinderlijk aan onze voeten 
wij moeten elkander bijten 
we zijn zo zacht 

En eigenlijk leven wij 
alleen zonder eigenschappen 
alleen maar als een vertakking 
van jij. 
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