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BinnensteBuiten 
 
De sonore lokroep dreint door het donker, als de verleidelijke opmaat 
van de midwinterhoorn naar openbaring. Tevergeefs graai ik naar grip, 
het matras naast me is verlaten. Ik moet eruit, naar buiten! 
 
Opwellende muziek begeleidt de zonsopkomst. Tonen, akkoorden en 
melodieën ontroeren, ontvoeren de ziel noot na noot. De zinderende 
sirenenzang is onweerstaan. Ik wil naar ze toe, ze omarmen, me met hen 
verenigen. Opgewonden en nietsontziend door het vooruitzicht van 
ultieme harmonie loop ik vast op klippen van valse stemmingen in mijn 
ego. Deze muziek is slechts een tunnel trillende lucht om in omhoog te 
zweven.  
 
Ik ben ongebroken na de vrije val. De zon klimt, het spierwitte 
strandzand striemt mijn ogen. Nimfen hebben hun vleugelkleed 
afgelegd, zijn egaal oogverblindend mooi. Vingers van veren fileren mijn 
vel met kalkzout uit de Zee der Verdampte Krokodillentranen van 
Ongeblust Verlangen. Ze schuren lichaam en geest, ooit een geolied 
interacterende eenheid, uiteen. Is dit een surrealistisch hologram, een 
fata morgana van het paradijs of een plat allegorisch wagenspel? Ik 
bevind me hier, ben er echter niet, het voelt als daar. Raar. Angst begint 
zich op te dringen want de zon daalt. Zij kan het zenit niet bereiken, mij 
niet schaduwloos maken.  
 
In de schemerzon paradeert Nikkelen Nelis op zijn beslagen merrie 
parmantig de nacht in. Boven zijn hoofd een tamboerijn als nimbus. De 
schellen vallen met elke hoefslag op elkaar, als munten in de collectezak. 
Hier is niets gratis. Muzikanten eisen genoegdoening voor hun diensten 
en de scrubnota inclusief masseuse en BTW staat nog open. Ik ben leeg, 
brak en blut, talm tot het donker is, wil vandaag tot morgen vergeten.  
 
Ik sla op hol, op de vlucht, als de veroordeelde dief in de nacht, bang in 
dit weidse inktzwarte labyrint op het monster te stuiten. Hoe kom ik hier 
uit? De leidraad uit de sprei over het veilige verbond is doorgeknipt.  
 



Alles is andersom als ik schuil in de dekking van daglicht. Ik loop om, 
duik onder voor oude vrienden die hun hoofd afwenden als ze me zien. 
Dat is zo pijnlijk.     
 
Elke nachts smeek ik om louterend licht, wil intrinsieke woordwaarde, 
basiskleuren en tonale klanken opsnuiven in visoenen van William 
Blake, René Magritte, Bob Dylan. In plaats daarvan staren bleke 
wegkijkers me kil zwijgend tot op het bot aan.  
 
Mijn naakte verwrongen kopie in de nachtspiegel bezingt ijselijk 
gregoriaans mijn ijdelheid, bespot zowel wonden als spijt, steekt 
middelvingers in stigmata. Prikt naar binnen om me naar buiten te 
trekken, een omgekeerde mal te maken.  
 
Een bol strotouw rolt voor me uit. Ik kan net het uiteinde van de draad 
grijpen. Terug door het dal biedt andere vergezichten dan heen. 
Vastgebonden herbeleef ik het pad waarover ik ben gegaan. Verlossing 
vergt lijden, gedijt slechts in het alles overwoekerende schrijnen van de 
eigen ziel, om me uit domheid te laten ontwaken en tot mezelf te komen.  
 
De nacht neemt me de biecht af, haalt me uit, keert mij binnenstebuiten 
en breit steek na steek een dekbed van verband. De nacht is grenzeloos 
genadeloos. 
 


