
Vier gedichten voor Ennie 
EDDIE BESSELSEN 

Maasheggen 

Onder een lucht waarin de zon 

kwijnt boven een vervlochten wildernis 

stappen kalm de ganzen 

als boerinnen op weg naar een hoogmis 

Dan komt de regen en zweept de regen op 

en jaagt ons als kleine kinderen over de dijk 

Ik luister bang naar het vloeken van de wind 

wanneer hij uitglijdt in het slijk 

Alles is waar en in samenhang 

Behalve jij en ik dan die van nergens kwamen 

om zomaar hier te zijn 

Ik haal een regel van de Japanse dichter Basho aan 

Even is hij meer aanwezig dan wij 

die slechts voetstappen zijn in klei 

De bermen, krap bemeten, koken over 

met fluitekruid, bloeiend gras en gewassen 

waarvan ik de namen ben vergeten. 

Een jongen, hooguit negen, 

met wit haar, witter dan het velletje van een appelsien, 

plukt paardenbloemen en strooit ze, 

ter bezwering van iets uit over een vliet. 

Wij gaan hier samen en ook weer niet. 

Proeven van een samenhang der dingen. 

van iets onbenoembaars ook 

wat in hun verschijnen harmonisch lijkt te zingen 

Dan duikt als een poppenkastspeler 

Huisseling op boven de populieren. 

Somt alledaagsheid zijn verworvenheden op. 

Er verschijnt een kerk, wat boerderijen en bovendien 

stuurt bewijzering naar koffie en verpozen. 

Op een terras ga ik naast je zitten. 

Begin tegen beter weten in te geloven 

dat wij hetzelfde kunnen zien. 

ADVERTENTIES 
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hetMarkiezenhof 
H I S T O R I S C H C E N T R U M 

www.markiezenhof.nl 

Word vriend van 
Kasteel Heeswijk 
Kasteel Heeswijk, 
een verleden met een toekomst. 

Kasteel Heeswijk www.kasteelheeswijk.nl 

luycks jallery 

hedendaagse kunst, Tilburg 

www.luycksgallery.com 

Museum Slager 
Opgericht 25 oktober 1968 

www.museumslager.nl 
acht schilders uit één familie in een 

museum in 's-Hertogenbosch 

CiSTÖ 
CULTUUR IN SCHOOL TILBURG ~\J 
Samenwerking in cultuureducatie 

www.cist.nl 

http://www.markiezenhof.nl
http://www.kasteelheeswijk.nl
http://www.luycksgallery.com
http://www.museumslager.nl
http://www.cist.nl
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Vrijheid 

Op weg naar de School met den Bijbel, 

waartoe men mij had verplicht, 

week ik af van het voorgeschreven pad. 

Trok onder een ander licht richting stad. 

Ik zag in de Hondegatstraat 

de bedrijvigheid van middenstanders aan. 

Wat verderop, op de onverslijtbare maat van tijd, 

ventten twee bejaarde zusters hun fournituren uit. 

Boven de daken schreeuwden meeuwen 

die geen benul van leven hadden. 

Ik rende de Vispoort uit, richting Bleek. 

Keek naar het IJsselmeer en de zon 

die altoos boven dezelfde horizon klom. 

Slaaf werd ik, toen ik daar stond. 

Het woord vrijheid als een kogel 

liet rollen in mijn mond. 

Wandeling in de herfst 

Stil met haar in de middag onder bomen gaan 

Kijken hoe de bladeren tuimelen uit het licht 

waarin onze schaduwen winnen aan gewicht 

En weten ook dat wat valt elders weer op zal staan 

Gadeslaan hoe veel troost er in jou staat 

Jouw rondingen een omhelzing zien beloven 

die langer duren wil dan dit verpozen 

Een geluk ervaren dat bij het ondergaan al vergaat 

Naar de lucht opzien en ons verbazen 

hoe de vogels krammen in de wolken drijven 

In hun vlucht enkel voorbijgaan zal beklijven 

zoals in een weide het rennen overblijft van hazen 

Gedurende het wandelen steeds meer beseffen 

dat dit leven in al haar verscheidenheid 

niets meer is dan een broos bewegen in de tijd 

Er geen Messias komen zal om ons te verheffen 

ADVERTENTIES 

vanabbemuseum 
Bilderdijklaan 10 
NL-5600AE Eindhoven 
www.vanabbemuseum.nl 

E ARGUMENT 
v e r t o n i n g s r u i m t e 

Korte Schijfstraat 17 5038 SV Tilburg 0135353785 
argument@xs4ali.nl www.argument-tilburg.nl 

kunstenpodium Tilburg 
uuiu -ruimte-x . nl 

GALERIE KOKON TILBURG 
HEDENDAAGSE KUNST 

Open wo t /m za 1 3.00 tot 17.00 uur 

Stationsstraat 38, 5038 ED Tilburg 
Tel. 013 5436732 - www.galeriekokort.nl 

DE PONT ACTnRIUM 
PODIUMKUNSTEN 
www.factoriumtilburg.nl 

K 1 0 0 
^ ^ — - - ^ C O M M U N I C A T I E 

www.hoeckazoo.nl • Tel: 0499 396403 

nationale Associatie voor 
Beeldend Kunstenaars 

KIJK OP WWW.NABK.NLÏ 

Deze adverteerders ondersteunen het 
voortbestaan van dit tijdschrift. 

Als u hier ook bij wilt staan kunt u 
contact opnemen met Ari van Valen 
06 4494 0444 of a.vv@planet.nl 

http://www.vanabbemuseum.nl
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