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In mijn binnenste
zwem ik rustig rond.

Opa is daar 
en Mette.
We dobberen in een eindeloos moment.

Opa is wit met bruine armen,
boerenbruin.





Koninginnedag

Liggend op de bodem van de kano
hoor je het water stromen,
zilverachtig fluisterend.
Peddels in volmaakte harmonie.

De wereld bestaat uit rietkragen,
geuren van hooi en rottende waterplanten,
kibbelende zussen.

Balancerend uit de boot
in je dikke oranje zwemvest.
Rietstoppels prikken door het kleed.
Je Wicky smaakt zuur.

Altijd schijnt de zon als de koningin jarig is.
Ik vraag me af wie dat regelt.







De herinneringen zien mij

Een junimorgen als het te vroeg is
om te ontwaken en te laat om weer in te slapen.

Ik moet eruit, het groen in dat vol zit met 
herinneringen, ze volgen mij met hun blik.

Ze zijn onzichtbaar, ze smelten totaal
samen met hun achtergrond, perfecte kameleons.

Ze zijn zo dichtbij dat ik ze hoor ademen
hoewel de vogelzang oorverdovend is.

Thomas Tranströmer











Schneekugel

Zo’n bol die je kunt schudden en waarin het dan sneeuwt. 
Eerst heel wild als een wervelwind. Daarna zakken de vlokken naar beneden.
Een vreemde trage wereld in een sneeuwtje.  Een koepel erover.  
Veilig, maar misschien ook een beetje unheimlich - een sneeuwbui uit een onbewolkte hemel.
Zou ik ooit vreemdelingen tegenkomen in mijn Schneekugel?

Dit boekje hebben wij gemaakt naar aanleiding van de expositie ‘Schneekugel‘ in 
Dynamo Expo in Enschede.
In deze expositie tonen wij een verzameling uit onze tocht door verschillende 
schneekugeln in een serie collages, foto’s en tekeningen van 20 x 20 cm. 

Ook onze werkwijze is ‘schneekugel’:
De sneeuwvlokken zijn de gedachten die de hele dag door ons hoofd dwarrelen.  Er lijkt geen 
logica te zijn, alleen chaos. 
Dan verzamelen, rangschikken. De wind erdoor.
Tijd nemen om de sneeuw te laten neerkomen. 
Stilte.
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