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Uitleg vooraf 
 

Eerst wilde ik een scriptie schrijven over poëzie, onderzoeken wat het is. Daarbij de link leggen tussen 

natuurkunde en gedichten en vooral datgene wat ze in de kunst ‘poëtisch’ noemen. Het leek me leuk om 

brieven te schrijven aan de poëzie zelf, vragen te stellen over wat het/hij/zij is, alsof het een onbekende 

vriend is die ik niet kan plaatsen.  

Ik had bronnen verzameld, daaronder zaten naast de natuurkundige bronnen veel fragmenten uit 

kinderboeken. Na een gesprek met Bart Bleijerveld, die mij heeft begeleid, leek het een goed idee om in 

plaats van brieven aan de poëzie, brieven aan een kind te schrijven. Brieven aan de poëzie bleek 

verwarrender dan ik had gedacht, ik wist immers niet precies aan wie ik schreef. 

Het nieuwe idee was om als een onderwijzer te schrijven en aan een kind uit te leggen wat volgens mij 

alle verschillende bronnen die ik had verzameld met elkaar te maken hadden. Dit ‘onderwijzen’ doe ik 

als een experiment, ik doe alsof gedachten en vermoedens een waarheid zijn en kijk hoe dat uitpakt. 

Zo komt het dat ik brieven aan Tobias, mijn neefje, ging schrijven en de kinderboek- fragmenten daarbij 

heb gebruikt. De meeste bronnen heb ik uiteindelijk niet geciteerd, maar indirect verwerkt en eruit 

geput tijdens het schrijven.  
Letterlijke citaten uit boeken, liedjes of gedichten zijn in het blauw geschreven. 

Tenslotte heb ik de brieven in drieën opgedeeld, deze delen zijn niet scherp van elkaar te 

onderscheiden, het is een globale verdeling over drie werkwoorden: 

 
Deel 1: Waarnemen  - Begint op blz. 6 

Deel 2: Scheppen - Begint op blz. 18 

Deel 3: Zoeken - Begint op blz. 38 

 

Maar eerst, voorafgaand aan deze 3 delen, op de volgende bladzijden: 

 

BRIEF 0  Inleiding - Blz. 3, 4. 

ANZICHTKAART 1  Leeuw - Blz. 5. 
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BRIEF 0  Inleiding 
 

Beste Tobias, 

 

Jij bent nu nog klein. Al maken klein en groot niet zo uit, later schrijf ik je graag meer daarover. 

Simon, mijn broer die nu negentien is, weet dat al lang. Hij was altijd een groot stuk kleiner dan de jongens van zijn 

leeftijd. Toch, op de basisschool schreef hij in een schrift:  

‘Ik ben klein, maar vanbinnen ben ik groot.’  

 

Net als Simon ben jij een late prater. Jij bent nu één en een half jaar  oud en hebt nog geen woord gezegd. Wel doe je 

de kippen, de schapen, de auto's na. 

Ik geloof niet dat jouw zwijgzaamheid te maken heeft met gebrek aan nieuwsgierigheid, jij probeert behalve praten 

juist van alles uit. 

Misschien ben je gewoon eigenwijs, dat vind ik nu al leuk aan jou. 

Je ogen zijn zo vriendelijk, zoals die van alle baby’s.  

Het is fijn om bij je in de buurt te zijn. 

 

Ik ga jou brieven schrijven en verbeeld me ondertussen dat jij ze leest als je ongeveer 10 jaar bent.  

Zo oud als Bastiaan, die op een dag in een boek terecht komt dat ‘Het oneindige verhaal’ heet. Een jaar jonger dan 

Harry Potter toen hij plotseling hoorde dat hij een tovenaar was! Even oud als Nanda, een meisje bij wie ik soms mag 

oppassen, met posters van paarden boven haar bed. Van dezelfde leeftijd als het jongetje in de film ‘La vita e Bella’, 

met zijn geweldige vader. Zo oud als het jongetje in het schilderij op de voorkant van deze scriptie. Zo oud als Simon 

was toen hij het bovenstaande schreef. Ik denk zo oud als ik was toen ik in bed lag en me de oneindigheid van het 

heelal probeerde voor te stellen, waar mijn toen dertienjarige broer Ruben me over verteld had. 

 

Ik schrijf in opdracht van een school die zich 'Hogeschool voor de kunsten' noemt.  

Een geheimzinnige titel, vind je niet? 

 

Geheimzinnig, want wat zijn die kunsten? 

Daarover wil ik jou schrijven, omdat jouw leven net begonnen is. En ik denk dat leven en kunst twee woorden voor 

hetzelfde kunnen zijn.  

Ik verbaas me soms over hoe ‘kunst’ als naam wordt gebruikt voor alleen sommige dingen en ‘Kunstenaar’ een naam 

voor alleen sommige mensen.  Natuurlijk, er zijn redenen. Ik had vast en zeker geen beter spel, wat een 

maatschappij met haar taal vol categorieën en namen toch is, kunnen bedenken.  

Maar ik zie graag het spel, een maatschappij, ook als een creatie en daarom kan ik er ook aan twijfelen. 

 

In deze brieven, deze scriptie, wil ik graag schrijven over de belevenis van de wereld als een gedicht. Over 

gedachten als de handen van een kunstenaar. Over ogen als scheppers van een kunstwerk. 

 

Ik heb gekozen te willen schrijven over de wereld, over alles. Ondertussen probeer ik alles wat ik denk voorzichtig te 

denken. Immers, als het over alles gaat, is het niet te doen om de wijsneus uit te hangen. Toch is alles wat mij het 

meest interesseert. Daarom zal ik voorzichtig schrijven over alles, over kijken naar de dingen. Zonder ergens naar te 

streven, zonder bedoelingen.  

Behalve misschien…  

Om je te behoeden voor iets als verbittering en gebrek aan lust en zin in alles, onzin.  Soms proef ik daarvan, van 

verbittering en het is moeizaam als een moeras. Maar het moeras is evengoed zelf gecreëerd, zoals een kunstwerk! 

Uiteindelijk denk ik dat er daarom niets te behoeden valt. En dát is waarover ik je wil schrijven. 

 

Bovendien:  

 

Ik schrijf omdat ik wil schrijven  

dat ik gelukkig ben. 

Op een dag zal het zover zijn  

en zal ik schrijven-  

met mijn tong tussen het puntje van mijn tanden,  

en met rode oren en rode wangen;  

ik ben gelukkig. 

 

Als ik daarna ooit nog twijfel  

en meen dat ik verdrietig ben of de wanhoop nabij  

of zelfs reddeloos verloren,  

kan ik altijd opzoeken wat ik werkelijk ben:  

gelukkig. 

 

Toon Tellegen 
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Ik schrijf dus ook voor mezelf, zodat ik later kan terug lezen waarom ik ook al weer dacht dat leven en gelukkig zijn 

gemakkelijk was.  

Gelukkig willen zijn, is die wens niet het enige échte waar ieder mens voortdurend dingen vanuit doet? 

 

Iemand zei eens tegen me: ‘Je moet ook de draak in de ogen durven kijken, alvorens te ontdekken dat hij niet 

bestaat’. Ik zal dat ook proberen in mijn brieven aan jou, ik zal de zogenoemde ‘Grote boze wereld’ onderzoeken en 

proberen erachter te komen of hij werkelijk boos is. 

 

Iedereen die mij vraagt waarover ik schrijf antwoord ik met: Over poëzie. Omdat dat woord past in het register der 

namen die de school waaraan ik studeer gebruikt. En omdat, als je het mij vraagt, het naast een verzamelnaam voor 

gedichten, ook een sierlijke naam kan zijn voor een ervaring van alles. 

 

Het woord poëtisch gaat over  tussen.  

De ruimte tussen de woorden, de dingen. 

En daar de 

stilte. 

… 

 

Het is een paradox, een schijnbare tegenstelling, om over een tussengebied of stilte te willen schrijven. Eigenlijk zou 

ik een leeg boek moeten inleveren. 

Schrijven is steeds te laat. 

 

Maar ik heb de diepe wens om dicht bij te komen. Waarbij? 

Bij jou, bij mij, bij de wereld, bij dit moment.  

Misschien houd ik daarom van dichtkunst en dichters. 

En daarom schrijf ik tóch, al is het niet nodig en als is dat te doen ’t tegenovergestelde van waarover ik schrijf. 

Misschien kom ik zo dichterbij diegenen die zullen lezen wat ik schrijf, van wie ik houd vanuit de verte. Opdat we 

elkaar misschien een klein beetje beter gaan begrijpen, wanneer ik probeer te schrijven over het vermoeden dat er 

een taal zonder namen bestaat. Waarvan ik denk te ervaren dat wij ermee spreken als we bij elkaar vandaan zijn, 

alleen. Want met afstand en dichtbij is het net als met groot en klein. 

 

Misschien kom ik schrijfsgewijs, aldoor te laat, dichterbij dit moment.  

 

Allez! (zeggen ze waar jij vandaan komt, bij Antwerpen). 

Het is tijd voor een gedicht over een leeuw of zo.  

Tot in de volgende brief 

 

Frederique 
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ANZICHTKAART 1 Leeuw 
 

 
 

De zon komt op en alles glinstert, 

Al het gras en alle wilgen. 

De nacht is af. 

De lucht is bleek. 

En alleen een nijlpaard ontbreekt 

Dat uit een sloot klimt, 

En misschien nog een leeuw 

Die door een raam springt, 

Een man naar buiten sleurt, aan stukken scheurt 

En opeet 

In het gras onder de wilgen langs de sloot. 

Zijn bek wordt rood. Hoor hem grommen! 

Mussen jaagt hij weg, 

Vliegen, torren, 

En achter een boom staat een jongen, 

Een zakje boterhammen in zijn hand, 

Voor tussen de middag. 

hij houdt zijn adem in. 

De dag begint. 

 

Dat heeft Toon Tellegen geschreven.   

Jij bent dan die jongen achter de boom.  

 

Groetjes, Frederique 
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Deel 1 Waarnemen 
 

‘If you looked down his throat, 

you could see the whole universe’ 

 

 

 

‘Als je door zijn keel naar binnen keek, kon je het hele universum zien’ 

Dit gaat over een kind in een verhaal uit India. 

 
Universum betekent: Gericht op één; in één richting. 

 

 
Tekening van Elodie Nouhen 
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BRIEF 1  De naam van blauw 

 
Beste Tobias, 

 

Doe je ogen dicht, merk dat je niets ziet, doe ze dan weer open.  

Doe dit nadat je dit gelezen hebt. 

 

Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is 

 

Die blauwe zin, dat is een gedicht! Geschreven door K. Schippers. 
 

Maar het is ook echt waar, dat alles gekleurd is. Dat weet je natuurlijk al lang. Je weet dat de lucht blauw is en het 

gras groen. Maar vóórdat je dat wist, nádat je je ogen voor het eerst open deed, zag je het al. Voordat de lucht blauw 

werd genoemd, was hij het al, blauw. Maar toen was het nog niet blauw, toen was gewoon… Tja, zichzelf.  

Ik ben zo gewend geraakt aan dat de lucht blauw is dat het me al niet meer opvalt. Als iemand me zou vragen: Wat is 

de lucht? Dan zou ik zeggen: ‘Blauw natuurlijk’.  

Maar jij, Tobias, bent dichter bij het moment dat je voor het eerst je ogen opendeed. Zie je de lucht? Hoe hij is? Hoe 

blauw hij is? en hoe blauw hij al was, voordat hij blauw werd? 
 

Zoals jij Tobias heet, heet de kleur van de lucht ‘Blauw’. Het is een naam, die heeft iemand ooit bedacht en voor het 

eerst uitgesproken. Ooit zag iemand de kleur blauw en zei: ‘Dat is blauw’.  

Het is handig om een naam te kennen, het is handig wanneer iedereen dezelfde naam gebruikt en je aan iemand uit 

wilt leggen wat je bedoelt, waar toch de vogels in vliegen. Het is fijn te praten over hoe ‘Hoe mooi de blauwe lucht 

vandaag is!’. 

 

Maar wat ook kan gebeuren, is dat de namen de plaats innemen van de dingen. Wanneer je lange tijd dezelfde 

namen voor de dingen gebruikt. Voor je het weet vergeet je échte, eerste dingen en ken je alleen nog hun namen! Je 

ziet dan de lucht niet meer, je weet dan de lucht. 

Het is net als wanneer je zou vergeten dat je ooit een baby zonder naam was. Of verder terug, dat je nog in je 

moeders buik zat. Of nóg verder terug, dat je er helemaal nog niet was. Je bent vergeten hoe alles is begonnen. 

 

Iets zonder naam is raadselachtig, ik weet het niet, ik weet er nog niets over. Soms wou ik dat alles weer een raadsel 

was. Er is een manier, denk ik, om in je eentje de dingen opnieuw te laten beginnen. Deze komt uit een boek dat ik 

heb gelezen, het heet ‘Het oneindige verhaal’, geschreven door Michael Ende. Ik zal je erover vertellen: 

Het gaat over een land ‘Fantasia‘ dat aan het vergaan is, een wonderlijk mooi land vol levende wezens en 

verschillende landschappen. In het land is er een mist komen aandrijven, ‘Het niets’. Deze mist laat het land 

oplossen, verdwijnen. ‘Het niets’ is gekomen omdat De Kleine Keizerin ziek is. De Kleine Keizerin is een klein meisje 

en is heerseres van het land, bijna niemand ziet haar ooit, maar alles en iedereen in Fantasia bestaat omdat zij 

bestaat.  

Eigenlijk moet je het boek lezen, ik kan je nu niet alles vertellen, daarvoor is het veel te groot. Waar het me nu om 

gaat is om hoe het land uiteindelijk gered wordt. Dat gebeurd door Bastiaan, een jongen die tot dan toe het verhaal in 

een boek las. Het enige medicijn voor de ziekte van de Kleine Keizerin blijkt namelijk te zijn: een mensenkind moet 

haar een nieuwe naam geven. Hij noemt haar, zonder dat hij zelf weet waar deze naam vandaan komt, ‘Maankind’. En 

vanaf dat moment maakt Bastiaan deel uit van het verhaal, komt hij ín het boek terecht. En dan ontstaat het land als 
het ware opnieuw, geheel anders dan voorheen, het vormt zich naar de wensen van Bastiaan. Zo is het land al een 

oneindig aantal keren gered van ‘het niets’.  

 

Terugkomend op hoe alles gekleurd is, als je zo gewend bent geraakt aan dat de lucht ‘Blauw’ is, meer gewend dan 

je lief is en zo gewend dat alles je nietsig voorkomt, dan kun je de lucht, of de …, een andere naam geven. Je noemt 

de lucht bijvoorbeeld ‘Zaliga’ of ‘Brezierig’. Dan kan het zomaar gebeuren dat je de lucht opnieuw ziet, alsof je ‘m 

nog nooit heb gezien, alsof ie net begint met zichzelf te zijn. Zo kun je je machtig voelen, als een schilder of schepper 

van de wereld. 

 

Hef uw kin, zwier met uw arm en zeg: ‘Wat vliegen de roezels vrij door de Zaliga.’. 

Maak een buiging en vervolg: ‘Welkom in mijn praalParadijs. Zie, de bomen hullen zich in brul. 

Alles heeft zich uitgeplooid en rilt bronzig in vazier. Wat een wierig stelsel van frevenheid’.  

Maak een danspasje op de plaats, als u dat belieft, en voorzie uw gasten van een knipoog. 

 

Mensen zullen je wel wat verbaasd aankijken, maar dat is juist leuk, verbazing is een grappige gezichtsuitdrukking. 

Er zijn trouwens meer mensen, zoals Michael Ende, die op die manier alles een nieuwe naam geven. 

 

Zo las ik een keer een sms-berichtje van iemand, dat ging zo: 

 

Op de gragra staat een digmafon, de kwerelier kwilt zachtjes. 

Och teerbemind in ‘t dunstig dauw, kom laat uw jag en pokburn glooien. 
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Geen idee wat die woorden betekenen, maar ik zie het tóch levendig voor me. 

Andere mensen zetten de al bestaande namen in ongebruikelijke volgorde, dat kan ook leuk zijn en hetzelfde soort 

resultaat hebben. Zoals Lennart Nijgh, die liedjes schreef voor Boudewijn de Groot.: 

 

Onder de groene hemel, in de blauwe zon speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton.  

 

Of 

 

Daar sluipt de groengevlekte kat en rinkelt met zijn glazen snaren. Daar zit in de kristalpilaren een uil die schuine 

liedjes fluit. 

 

Probeert u het eens, koning Tobias en zie of het u genieten doet. 

 

Frederique 
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BRIEF 2  Voordat ik ogen had 

 
Lieve Tobias, 

 

Door een spleet in het rolluik scheen de straatlantaarn naar binnen, liep boven mijn bed langs en kwam hoog op de 

muur tot stilstand. Ik vond het een fijn idee dat er boven mij een geheim lichtspoor liep. Het was geheim omdat je het 

alleen zag als je er iets in hield. Deed je dat niet, dan was het gewoon een voor het oog onzichtbare lichtbaan. Ik 

lokaliseerde hem door mijn arm op te steken, zag mijn hand boven me verschijnen, verlicht worden, het was net alsof 

hij niet meer aan mijn lichaam vastzat. Soms stak ik een boek omhoog, of een voet, een pantoffel, en die verschenen 

dan, ik bewoog mijn tenen om me ervan te vergewissen dat die voet echt van mij was, kietelde mezelf om mezelf te 

horen lachen in het donker. Voordat ik onder de dekens kroop, legde ik wat spulletjes naast mijn bed, een liniaal, 

een schoen, mijn voetbal, een autootje. En zodra mijn moeder de deur sloot begonnen de verschijningen. 

Toen jouw oma hoorde waarover ik jou schreef, stuurde ze dit stukje uit het boek dat ze aan het lezen was. Een boek 

geschreven door Andrea Banjani. 

 

Voordat je iets een naam kunt geven moet je het kunnen zien.  

Ik probeer me het moment te herinneren dat ik voor het eerst mijn ogen open deed. 

Het moet een beetje pijn gedaan hebben, door het felle licht, net zoals wanneer je lang in een zonnige trein geslapen 

hebt. Ik probeer me te herinneren hoe ik begin met bestaan en ik denk dat het begint met licht.   

 

Toch? Want ik ben ik omdat ik zichtbaar ben. Er schijnt licht op mij, van de zon, daarom word ik gezien. En daarom 

kan ík al het andere zien.  

Maar in het licht is er nog iets waardoor ik ik ben: ik heb een begin en een eind. Ik ben als het ware omlijst. En al het 

andere is ook omrand. Bovendien ben ik ik omdat ik herkenbaar ben aan mijn kleur. Ik ben als het ware beschilderd, 

met kleuren en die zijn anders dan die van een ander ding. Een ander ding heeft andere kleuren, of heeft dezelfde 

kleuren in een andere volgorde. En tenslotte ben ik Frederique, dankzij de naam die me is gegeven.  

Ja, zo begon het. En zo begint het, iedere keer dat het licht de aarde raakt opnieuw.  

Maar ik heb nog steeds vragen: 

 

Waarom heb ik een naam gekregen?  

En het antwoord is waarschijnlijk: Om mij als een kleur te kunnen onderscheiden. 

Wat zijn kleuren?  

En het antwoord is waarschijnlijk: die komen van licht. 

Wat is licht?  

En het antwoord is, weet ik al: licht komt van de zon. 

Maar waar komt de zon vandaan? 

Die is ontstaan in het universum, zoals de wereld er ook ontstond. 

Maar wat was er dan vóór het universum er was? 

… 

 

Tobias, mensen in alle tijden stellen zich deze vragen. Iedereen staat nu en dan op een station te wachten, zich 

afvragend: ‘Wie ben ik en wat doe ik hier? Wat is dit hier, de wereld?’.  

Judith Hensbergen, een dichteres schreef 

 

Het zich afvragen of andere mensen zich ook zo vaak afvragen 

wat andere mensen zich afvragen. 

Het zich afvragen of andere mensen zich ook wel eens afvragen 

Wat ik me afvraag. 

Het niet gemerkt hebben dat de bus er is. 

 

Mensen hebben er over geschreven in alle talen, met alle namen. Koningen, Priesters,  geschiedenisleraren, 

wetenschappers, kunstenaars, zwervers. En gedachten en antwoorden die de mensen vonden of verzonnen zijn 

steeds opgeschreven, doorgegeven. De bibliotheek staat er bol van. 

En jij, wil jij ook zo graag weten hoe alles is begonnen? 

 

Groet, 
Frederique 
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BRIEF 3  Alles is een erwtje 
 

Tobias, 

 

Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is én je ziet dat dat komt omdat alles verlicht is. Er is trouwens 

ook een boek met de titel ‘Alles is verlicht’, dat boek heb ik niet gelezen, maar de titel is waar, waarachtig. 

Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles bestaat uit een heleboel dingen. En wanneer je luistert dan hoor je dat alle 

mensen ‘Ik’ zeggen en weet je dat ze daarmee zichzelf bedoelen. Alle mensen hebben een ik en alhoewel de dingen 

niet kunnen spreken, zou je kunnen zeggen dat zij ook een ik hebben, omdat zij net als mensen een begin en eind 

hebben. 

Alles is los van elkaar. Ik van jou, jij van een boom, de boom van lucht. Zelfs de lucht is los van elkaar. Dat zal ik je 

uitleggen: 

In de natuurkunde zijn mensen op zoek gegaan naar de aard van alle dingen én naar de aard van al het vluchtige en 

ongrijpbare, zoals licht, water en lucht. Er is gebleken dat zowel het grijpbare als het ongrijpbare bestaat uit kleine 

deeltjes, moleculen. Je kunt het vergelijken met een kasteel dat je ziet vanuit de verte. Moleculen zijn als de 

bakstenen waaruit het kasteel is opgebouwd, die je niet ziet vanaf een afstand. Die moleculen bestaan weer uit kleine 

groepjes van atomen. Atomen zijn als zandkorrels in de bakstenen en deze korrels bestaan  weer uit nóg kleinere 

deeltjes met anderen namen en deze deeltjes uit nóg kleinere deeltjes. Steeds verder opdelend komen we uit op 

deeltjes met de naam: Elektronen. Dit zijn de allerkleinste deeltjes en zij zijn niet verder op te delen.  

Zo bestaat dus de lucht in feite ook uit losse deeltjes, de elektronen. Wat zit er dan tussen al die deeltjes? Zul je je 

misschien afvragen en het antwoord is: Niets. Of, zoals ze dat in de wetenschap noemen: Vacuüm. Het grootste deel 

van het gehele universum bestaat uit vacuüm.  

Zelfs zo’n groot deel dat wanneer je alle ruimte (al het niets, het vacuüm), tussen de elektronen zou weg halen en je 

de deeltjes zou samenpersen je enkel nog een erwtje aan materie zou overhouden. Versta je me? Enkel een erwtje 

op je handpalm, dat is wat er overblijft van alles, zonder de ruimte ertussen. Van jou, van mij, van onze handpalmen, 

van de hele wereld en haar assortiment aan gekleurde dingen. 

 

Het is dus dankzij de ruimte, dankzij niets (’Géén dank!’ zegt niets), dat alles er is.  

Alles (Alle dingen. Alles wat we kunnen waarnemen, tot en met de allerkleinste deeltjes die elektronen heten.) en 

niets (alle ruimte tússen de dingen, tot en met de ruimte tussen de elektronen.) zijn een team, zou je kunnen zeggen, 

want samen maken ze de wereld.  

 

Maar wie ben ik in dit verhaal? Zul je je afvragen. Wat beteken ik als ik in feite zo klein ben? Als ik in feite uit 

hetzelfde besta als een  vuilnisbak, die toch niet nadenkt? Wat is dan mijn leven en mijn denken, mijn voelen? 

Wat is ik?  

 

En eigenlijk is ook de vraag ‘Wat is de wereld?’ nog steeds onbeantwoord. Nu weet je alleen waaruit de wereld 

bestaat: uit deeltjes en uit niets. Je weet nu hoe de wereld in feite is opgebouwd, hoe het in elkaar zit. Maar in het 

dagelijks leven is het van geen betekenis. Jij ziet de dingen, je buurman en zijn auto, als de buurman en zijn auto. 

Niet als kleine deeltjes en een hoop niets. Jij voelt waarschijnlijk ook nog iets bij de buurman, of het een aardige man 

is of een zeurpiet. Je vraagt je misschien af waar alles vandaan komt én je vraagt het je niet af. Jij hebt waarschijnlijk 

vele soorten vragen, net als ik, van: ‘Waar komt alles vandaan?’ tot aan ‘Wat eten we vanavond?’ tot aan ‘Wat wil ik 

later worden?’. 

 

1, 2, 3, 4  Ik 

groet je van papier  

 

Frederique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

BRIEF 4  Een libelle in de sneeuw 

 

Tobias, 

 

Wat ik je schreef, over dat alle dingen uit dezelfde kleine deeltjes bestaan, zegt iets over verschil. Blijkbaar is er in 

opbouw geen verschil tussen jou en mij, ook al zien we er anders uit. Blijkbaar is er dan geen verschil tussen rood of 

groen én groot of klein. Het zou betekenen dat het allerkleinste op het allergrootste lijkt. En dat iets van veraf gelijk 

is aan iets van dichtbij. Alleen zie je dat niet met je blote oog, want die elektronen zijn daar te klein voor, of onze 

ogen niet scherp genoeg. Wij zien alleen het resultaat van de manier waarop de deeltjes zich tot elkaar verhouden. 

En toch… soms zie je het wél. Er zijn mensen, zoals fotografen (kunstenaars), die het zagen en ervoor zorgden dat wij 

het ook kunnen zien, kijk maar: 
 

Wat is dit? Zijn het landerijen vanuit de lucht? Zijn het akkers? Velden? 

 
Nee, het is een stukje vleugel van een libelle. 

 

Wat is dit? Een droge akker vanuit de verte? Water? 

 
Het is de huid van een Leopold kikker 
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En dit? Wat is dit voor een berg? 

 
Iemands rug. 

 
En dít dan? Een gebeurtenis in zee? 

 
Min of meer: Het oog van een zebravis. 
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Een coniferentakje in de sneeuw? 

 
Een rivier met vertakkingen. 

 

Wat vind je? Het opmerken waard hoe groot en klein en veraf en dichtbij op elkaar lijken? 

 

De namen van de fotografen zijn Stephen Young met bioloog Paul Kelly en Carl Warner. 

 

Grote Groet, 

 

kleine frederique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

BRIEF 5  Een deeltje is geen deeltje 

 
Lieve Tobias, 

 

Alles bestaat dus uit die hele kleine deeltjes en uit de ruimte daartussenin. En al die kleine deeltjes bij elkaar 

gebracht, samengedrukt, blijken samen zo groot als één erwtje. Maar dat éne erwtje, dat overblijft van het hele 

universum, wat is dat dan? Waar ligt dat dan? Of zweeft het? 

Maar als er geen universum meer is, dan is er toch ook niets meer om op te liggen of in te zweven? En waar is dat 

kleine erwtje eigenlijk vandaan gekomen?  

Een volgende ontdekking in de natuurkunde is deze, van Einstein: E = mc² . 

Dit is een formule, ik ben niet goed in wiskunde, jij misschien omdat jouw moeder het ook is. Maar dit is wat het 

betekent: Alles (alle allerkleinste deeltjes, datgene wat we materie noemen en waarvan enkel een erwtje zou 

overblijven als je alle ruimte ertussen zou weghalen en de deeltjes zou samenpersen) is energie. En wat is energie? 

Iets dat onvast is, iets anders dan materie. Dat betekent dat materie in feite niet bestaat. Dat betekent dat datgene wat 

we eerste alles noemden en datgene dat net nog niets was, zo’n beetje samenvallen. Immers, vacuüm en energie zijn 

beide onvast. 

Alles lijkt op Niets. Het  kleinste deeltje, het erwtje bestaat dus én bestaat niet. 

 

Weet je waarop dit lijkt? Hierop: 

 

 
 

Zonlicht is kleurloos, het is wit, totdat het door een prisma schijnt. Dan komen er aan  de andere kant alle kleuren uit. 

Zonlicht is dus leeg en vol tegelijk. Het is geen kleur en is alle kleuren. Het is een open plek en een gevulde plek. 

Opnieuw vallen alles en niets samen. 

 

Maar wat betekent dit voor jou? Tobias? 

Het is misschien interessant om te weten, maar jij ervaart de dingen vast, net als ik, niet op deze manier. Een boom is 

een boom en de lucht is de lucht. Ze lijken niet op elkaar en ze zijn hard en vast. Alles bestaat voor jou. Het maakt het 

hoogstens makkelijker voor je op het moment dat je iets moet kiezen en je dat moeilijk vindt. Maar verder? 

 

Groet, Frederique 
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BRIEF 6  Een verstrooide professor 

 
Tobias, 

 

Ik wil je nu nog iets schrijven over de laatste natuurkundige ontdekking. En vanaf daar wordt het pas écht spannend 

en heeft het meer met jou te maken, het komt dichterbij jou, dat beloof ik. 

 

De vraag nu is dus waarom wij de dingen als deeltjes zien en waarom niet als energie, als het in feite wel energie is. 

Waarom ervaren wij een kleur als een kleur, terwijl hij van licht komt, dat kleurloos is? 

Waar komt onze ervaring van het verschil tussen grijpbaarheid en ongrijpbaarheid vandaan? Waar komt het verschil 

tussen Alles en Niets, een verschil dat schijnbaar niet bestaat, vandaan? Eigenlijk is dus de vraag: waar komt de 

schijnbaarheid vandaan? 

 

De laatste ontdekking in de natuurkunde is als volgt: 

Een elektron is het enige dat uiteindelijk een vaste massa heeft. Het is het enige échte deeltje. 

Er is in de natuurkunde altijd een onderscheid gemaakt tussen golven en deeltjes. Een golf is als een golf in zee, het 

maakt een golvende beweging. Een deeltje is vast, als een biljartbal, het beweegt zich in één richting.  

Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat een deeltje is als alles wat je ziet, alles wat vast is van vorm. 

En een golf is alles dat vloeiend is, wat veranderlijk is van vorm. 

Ze zijn in feite tegengesteld aan elkaar: Iets is vast en wordt alleen door zijn omgeving in beweging gebracht of iets 

is uit zichzelf voortdurend in beweging en verandering. 

Nu komt het vreemde: er is uit een experiment gebleken dat een deeltje zich soms gedraagt als een golf en een golf 

als een deeltje, afhankelijk van of er een waarnemer (een detector) in het spel is of niet. Uit het experiment bleek dat 

wanneer een waarnemer, oftewel een nieuwsgierige natuurkundige, de deeltjes bestudeert het deeltjes blijken en 

blijven. En dat wanneer de waarnemer niet kijkt de deeltjes zich als een golf gedragen!  

 

Hoe is dat mogelijk? 

 

Plotseling worden onze ikken belangrijk in het verhaal. Waar we ons eerst nog zo klein voelden, groeit nu onze rol in 

het geheel. Zijn wij het die met onze waarneming bepalen hoe alles eruit ziet? Hoe de wereld aan ons verschijnt? Het 

lijkt er, volgens bovenstaande ontdekking, op dat de wereld buiten ons uit onszelf komt. Weer is er die vreemde 

samenkomst van Alles en Niets en groot en klein. Ik ben zo klein, de wereld is zo groot. En toch, blijkbaar maak ík de 

wereld, diens volheid van gekleurde dingen, met mijn waarneming. Met mijn gedachten die besluiten het waar te 

nemen?.. 

Het lijkt op wat ik je vertelde over ‘Het oneindige verhaal’, zoals het land ging bestaan zodra Bastiaan het een naam 

gaf. Wanneer je een deeltje de naam ‘deeltje’ geeft, wordt het een deeltje. Zodra je iets een naam geeft, gaat het 

bestaan zoals jij het bedacht hebt. Als je de lucht plotseling ‘Zaliga’ noemt, beleef je hem plotseling als nieuw. Het 

bestaat opnieuw en blijft bestaan, zoals het land uit het boek bleef bestaan. En als we het geen naam zouden geven, 

zou het verdwijnen. Zou het een golf zijn, ongrijpbaar, altijd in beweging, wit.  

 

Tobias, nu gaat het plotseling over jou. Wetenschappers zijn in de war, ze weten niet wat ze met alle nieuwe vragen 

moeten beginnen. Ze worden op zichzelf teruggeworpen, dat betekent dat ze nu geen vragen meer over andere 

dingen moeten stellen, maar over zichzelf. 

 
Wat ben ik? 

 

Liefs, 

Frederique 
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BRIEF 7  Een ruim hart 

 
Tobias, 

 

Even los van de natuurkunde, de wetenschap: stel je eens voor dat jij in jezelf de hele wereld had. Alle landen, elke 

plek, elke centimeter van de wereld. Ook daar waar je nooit bent geweest, stel je eens voor dat je het je toch voor 

kon stellen omdat je het allemaal ergens had zitten van binnen. Laten we zeggen: in je hart, omdat je hart ongeveer in 

het midden van jou zit en jou met z‘n voortdurende kloppen levend houdt. Je hart als een bonkende bewaarplaats.  

Een beetje zoals de handtas van Hermelien, uit de Harry Potter boeken: Van buiten een lila handtasje die ze naar een 

bruiloft draagt en van binnen zo ruim dat ze er al haar boeken en bezittingen in bewaart. Maar dan nóg veel ruimer. 

Eerder misschien zoals ‘de kamer van hoge nood’ in het Kasteel uit Harry Potter, daar waar alle geheime voorwerpen 

in torenhoge kasten worden bewaard. Een gigantische ruimte achter een normale deur waarachter soms, voor een 

toevallige voorbijganger die er niets te zoeken heeft, ook gewoon een bezemkast zit. 

Laten we denken dat jouw hart is zoals die gigantische opslagruimte, waar je maar af en toe binnenkomt. Die soms  

ook gewoon een bezemkast is, of in het geval van jouw hart: een vlezig orgaan, vol van bloed en niets anders. We 

verzinnen dat jouw hart, zoals de dingen in Harry Potter, soms ook iets anders is dan bloeddoorlopen. Alsof het twee 

dingen tegelijk kan zijn. Een beetje zoals, om ons toch de natuurkunde te herinneren, het deeltje dat tegelijkertijd 

golf kan zijn. En zoals licht wit én vol van alle kleuren kan zijn. Jouw hart: vol van bloed én vol van de wereld.  

Stel je dus voor: in jezelf is de hele wereld. Inclusief álle mensen en ál hun gedachten en gevoelens. En inclusief ál 

hun herinneringen en álle tijd die is verstreken, de wereld van alle tijden. 

 

Het is enkel een idee, een verhaal, enkel een gedachte-experiment.  

 

Hoe is dat? Lukt het? 

 

Een Portugese dichter, Fernando Pessoa, schreef: 
 

Ik heb zo veel geleefd zonder te hebben geleefd! 

Ik heb zo veel gedacht zonder te hebben gedacht! 

Op mij drukken werelden van stilstaande gewelddaden, van beleefde avonturen zonder beweging. Ik heb genoeg 

van hetgeen ik nooit heb gehad en nooit zal hebben, gevoel weerzin voor goden die nog niet bestaan. Ik draag de 

wonden van alle veldslagen die ik heb vermeden, mijn lichaam is geradbraakt van de inspanning die ik niet eens zou 

willen doen. 

In mijn verbeelding bewaar ik, zoals iemand die zich ‘s winters warmt aan een haardvuur, levende figuren die 

permanent mijn innerlijk leven bevolken. Ik draag een wereld van vrienden in mij, met eigen, werkelijke, 

welbepaalde en onvolmaakte levens. 

 

In ons leven tallozen;  

Ik weet niet, als ik denk  

Of voel, wie denkt of voelt.  

Ik ben de plaats slechts waar  

Gevoeld wordt of gedacht.  

Ik heb meer dan één ziel,  

Meer ikken dan ikzelf.  

 

Hij voelde in zichzelf dus een hoop dingen die hij zelf nooit had meegemaakt. 

Ikzelf probeer me het soms voor te stellen en soms lijkt het in een flits zo te zijn dat het in mij veel groter is dan ik 

voor mogelijk houd. Slechts een flits, een seconde lijkt de hele wereld zichzelf in mijzelf voor te stellen. Een 

voorstelling van de wereld en van alles dat ooit is gebeurd en beleefd in één tel, alsof samengeperst tot een erwtje, 

een zaadje in mijn hart. (Misschien is dat het antwoord op de vraag in brief 5!  Waar het erwtje vandaan komt!) 

 

Eigenlijk is het zo vreemd niet als je nagaat dat uit een zaadje of pit een boom kan groeien, omdat de boom, zijn 

oorsprong, erin besloten ligt. Uit hem groeit een nieuwe boom, waaraan weer nieuwe vruchten met pit groeien. Zo 

komt de boom van binnenuit een pit en vormt de boom van buiten naar binnen een nieuwe pit. 

Maar als we ons eigen verhaal, van een herinnering aan de hele wereld als een zaadje in onszelf, naast het verhaal 

van de boom leggen is er een groot verschil. Want een boom is in de wereld. 

Zoals een zaadje verwant is aan de boom, zo zouden wij dan verwant zijn aan de wereld. Een boom verwekt een 

zaadje en een zaadje verwekt een boom. Zo verwekt de wereld ons en… 

 

Verwekken wij de wereld? Zijn wij verwant aan de verwekker , de schepper van de wereld? 

 

Groet, Frederique 
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BRIEF 8: Omgekeerde wereld 
 

Lieve Tobias, 

 

Als jij de wereld was, zou je je dan afvragen: Wat is Tobias? 

 

Waarschijnlijk zou je je te vol voelen van alles om je iets af te vragen. 

 

Maar misschien ligt het net andersom: Misschien zit jíj vol van de wereld. 

 

 

 
 

 

Net als in het verhaal uit de Mahabharata, een verhaal uit India, over Markandeya die op een dag een kind tegenkomt 

onder een boom. Hij keek door zijn mond naar binnen kon het hele universum zien. 

 

Tobias, ze zeggen dat de wereld is begonnen te bestaan met ‘de oerknal‘, een enorme explosie waarbij een erwtje 

aan materie plotseling doorspit werd met een hele hoop ruimte, een hele hoop vacuüm. Waardoor alle beginsels aan 

verschillende, losse vormen zijn begonnen te bestaan. 

 

Misschien is de oerknal het moment dat jij besloot waar te nemen. Het moment dat je je ogen voor de eerste keer 

opensloeg. Alsof je met het openen van je ogen ook de rits van je jas opentrok en jezelf binnenstebuiten keerde. 

 

Frederique 
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BRIEF 9  Een naam voor een schepper 
 

Beste Tobias, 

 

Een schepper van de wereld, dat doet je meteen denken aan God, toch? 

Die naam ´God´ zal voor jou niet zo veel betekenen, denk ik, omdat jouw ouders je niet ‘godsdienstig‘ hebben 

opgevoed. Maar sommige kinderen hebben van jongs af aan over God gehoord en hebben over God geleerd als dat 

hij de schepper van de wereld is, die het allemaal bedacht heeft. Soms wordt aan kinderen verteld dat God boos is 

op de mensen, omdat ze ooit iets gedaan hebben wat hij verboden had. Volgens verhalen uit de bijbel, een oud boek 

waarin mensen over God geschreven hebben, woonden de mensen ooit bij God thuis. Daar zou het heel anders 

geweest zijn dan in de wereld, want er zouden nooit vervelende dingen gebeuren. Geen verdriet, ziekte, honger, 

ongelukken, slecht weer en zelfs geen dood. Alles zou er go(e)d zijn. Zoals een tuin in de zomer. 

Er waren ook geen regels, behalve één: God wilde niet dat de mensen van zijn appelboom aten. ‘waarom niet?’ 

Vraag je je misschien af. Dat is een raadsel, misschien is de appelboom ook geen echte appelboom, maar staat het 

ergens symbool voor. Dat kun je vragen aan je geschiedenisleraar, die weet dat ongetwijfeld. In ieder geval, de 

mensen kregen plotseling erge zin in die appels. Het waren misschien héle sappige appels. En op een dag plukten 

ze de appels tóch en aten ervan! 

Toen werd God zó boos dat hij de mensen zijn huis uit stuurde, de wereld in, waar er wél vervelende dingen 

gebeuren. Al die vervelende dingen die ons gebeuren, zo vertelden de mensen hun kinderen, zijn straffen van God. 

 

Het is lange tijd een verhaal geweest waar kinderen mee werden bang gemaakt of tenminste mee werden 

gewaarschuwd opdat ze ook later niets zouden doen wat God niet goed zou vinden, zodat hij hen geen straf zou 

geven.  

Maar in deze tijd hebben mensen steeds vaker hun twijfels over God, veel mensen geloven al helemaal niet meer in 

hem. Als je denkt aan de bewijzen die gevonden zijn over hoe alles en ook alle mensen uit kleine deeltjes bestaan, is 

het ook ongeloofwaardig dat het universum ooit ‘bedacht’ is door ‘iemand’ of iets dat denkt, alsof de wereld een 

‘idee‘ is. Het lijkt een vergissing om onze gedachten zo serieus te nemen, omdat de hoofden waarin ze ontstaan zo 

klein zijn en uit dezelfde deeltjes bestaan als het gras dat niet nadenkt. 

 

En toch… Er vanuit gaande dat alle dingen uit kleine deeltjes bestaan en dat die deeltjes energie zijn... Aangenomen 

dat alles en niets dezelfde zijn, wat maakt dan het verschil?  

Of, als het verschil in werkelijkheid niet bestaat, wat maakt dan onze ervaring van een verschil? 

 

Er zijn mensen die hier antwoord op hebben proberen te geven en die daarbij het woord God opnieuw hebben 

gebruikt. Laten we zeggen dat ze God als naam gebruikten voor Alles/Niets. Alsof ze de nieuwe ontdekkingen in de 

natuurkunde een oude naam gaven. Dat kun dus blijkbaar ook, iets nieuws een oude naam geven en dat het samen 

als opnieuw wordt. 

Zo heb ik gelezen over een nieuw verhaal over God en over Alles/Niets, ik zal proberen in een nieuwe brief na te 

vertellen wat er in die boeken stond en hoe het verhaal gaat.  

 

Maar, het blijft een verhaal! Dat bestaat uit woorden, die uit je gedachten komen, die uit je hoofd komen, dat bestaat 

uit dezelfde deeltjes als het gras dat voor zover we weten niet denkt.  

(Soms schaam ik me tegenover de vogels en vissen en stoeptegels, ik schrijf in mensentaal. Het is jammer dat er 

geen alles-taal bestaat… of zou die tóch bestaan? …) 

 

Groetjes, Frederique 
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BRIEF 10  Zullen we naar buiten gaan en verstoppertje spelen?! 
 

Beste Tobias, 

 

Er was eens een schepper, die nog niet wist dat hij een schepper was, omdat hij het enige was dat bestond. Hij was alles 

wat er was, hij was oneindig en hoe hij eruit zag wist hij niet. ‘Waarschijnlijk‘, dacht hij, ‘zie ik er niet uit‘. Zo bestond hij 

in zijn eentje, een eeuwigheid lang, zonder zich te vervelen met zichzelf.  

Tot hij op een toevallig moment plotseling een wens kreeg. Hij wenste dat hij wist wie of wat hij eigenlijk was. En waar hij 

zich toch zo vol en tevreden van voelde. Het enige wat hij kon doen was naar binnen kijken. Omdat hij oneindig was, kon 

hij alleen naar binnen kijken. Hij wenste dat hij ook eens naar buiten kon kijken. Maar dan, dacht hij, dan moet ik iets 

maken dat om mij heen zit. Hij besloot een jas voor zichzelf te maken. Alleen omdat hij niet buiten zichzelf te werk kon 

gaan, omdat hij het enige was dat er was, kon hij zijn eigen maten niet opmeten. Hij wist totaal niet hoe hij eruit zag, het 

enige wat hij had was zichzelf en daarom koos hij alles puur toevallig. Hij werkte in het donker en in stilte. Hij deed het 

met wat er maar in hem opkwam. Zo naaide hij een jas van ruimte, tijd, licht, kleur. Hij maakte een jas die bestond uit 

allerlei kleine stukjes die uit hemzelf kwamen en die hij met een onzichtbare draad van lucht aan elkaar naaide.  Hij wist 

niet hoe hij op al die dingen kwam, ze kwamen voortdurend zomaar in hem op en hij verbaasde zich telkens weer. Hij 

knoopte geluiden aan gevoelens, stikte er geuren overheen. Maakte laag na laag aan en hij genoot. 

Op een zeker moment stopte hij met werken en besloot hij dat de jas nu af was. Nú komt het moeilijkste, dacht hij. Nu 

moet ik de jas aantrekken, maar hoe doe ik dat? Ik heb nog nooit iets aangetrokken, laat staan een jas. Hij rustte een 

eeuwigheid uit en broedde op een oplossing, terwijl de jas in hem klaar lag. Hij keek ernaar en probeerde zich voor te 

stellen hoe het zou voelen om de jas te dragen. Toen, zomaar ineens, op wonderbaarlijke wijze, zonder te weten hoe hij 

het klaarspeelde, met iets dat later een KNAL zou worden genoemd, keerde hij zich binnenstebuiten!  

Het was een onhandige, haast ondoenlijke beweging en het moet er grappig hebben uitgezien.  
Maar het lukt hem. In plaats van dat de jas in hem was, was hij nu IN de jas. En zoals ieder stukje van de jas in hem op 

gekomen was, zo zat hij nu in ieder stukje van de jas. 

En hij kon naar buiten kijken. En zichzelf zien! Hij zag zijn eigen verzinsels, zijn creaties.  

Hij zag ze nu niet langer in zichzelf, maar overal om hem heen. 

 

Dit verhaaltje is zomaar een lollige metafoor voor het volgende, datgene wat ik las in de boeken waarover ik je 

vertelde: 

 

Alles zou ooit begonnen kunnen zijn met ‘Ietsen’ te zijn omdat Alles voorheen Niets was en zichzelf zo niet kon 

kennen, terwijl het er plotseling zo naar verlangde dat wel te kunnen. Stel je voor dat er enkel stilte was, stilte zou 

zichzelf nooit als stilte ervaren, omdat het geen geluid kende. Pas als er geluid is, kan het zichzelf ervaren als stilte. 

Daarom heeft stilte als het ware geluid ‘verzonnen’ of, zoals men dat in de Bijbel noemt, ‘Geschapen’ en kon het zo 

zichzelf ervaren als zijnde stilte.  

En zo zou het dus ook met ons zijn. Stel, wij waren ooit één en dezelfde. We waren God of we waren een golf of een 

deeltje. In elk geval waren wij zonder tegendeel. Hoe deze toestand te beschrijven kan enkel met woorden als: 

eeuwigheid of oneindigheid. Stel, wij waren eeuwig en oneindig één. En plotseling kregen wij als éénheid het idee 

om het tegendeel van onszelf te verzinnen. Alsof we een spel verzonnen, zoals kinderen zeggen: laten we 

verstoppertje doen! 

En plotsklaps, met een knal, was alles (of eigenlijk niets) weg, verstopte het alles zich in ietsen. Vanaf dat moment 

waren er allemaal ietsen met een begin en een eind, het tegendeel van onszelf.  We gingen zo op in ons eigen 

verzinsel, ons spel, dat we vergaten dat we het spel zelf verzonnen hadden.  

Aangenomen dat dit waar zou zijn, zijn wij mensen als kinderen die vergeten zijn dat ze een spel spelen dat ze zelf 

hebben verzonnen. Wij geloven dat we een begin en een eind hebben, dat we los staan van elkaar, terwijl we nog 

steeds één en dezelfde zijn.  

 
Het zou begonnen kunnen zijn met zomaar een blije wens, die ontstond in/vanuit vreugde. Als je verstoppertje speelt 

zit de lol ‘m denk in iets uit het zicht laten verdwijnen en het dan weer aan het dan op een gegeven moment weer te 

zien verschijnen! Weer terug te zien! De vreugde om iets opnieuw te leren kennen voor wat het is. Zo zou de wereld 

onze wens kunnen zijn om onszelf te kennen en daarvoor ontkennen we wat we werkelijk zijn, oneindig één en 

dezelfde, door te besluiten om iets te zien in het niets.  

Het lijkt ook op de natuurkundige ontdekking, een deeltje wordt pas een deeltje dankzij de waarnemer. Als er niets 

was dat kon waarnemen, zou het deeltje zich als golf blijven gedragen. 
De wens om waar te nemen, te zien, om te leven, IS het leven.  

 

Zo iets, Tobias. Dit vind ik de mooiste verklaring voor ons bestaan die ik gelezen heb. En als je het niet erg vindt, 

neem ik deze mee in de volgende brieven aan jou. Ik wil je vragen om dit ‘scheppingsverhaal’ in je achterhoofd mee 

te nemen, terwijl je de volgende brieven leest. 

 

Groet, Frederique 
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BRIEF11  Iets om in te wonen 
 

Lieve Tobias, 

 

Terug naar dichtbij, naar jou, Tobias: weet jij al hoe je zou willen wonen later?   

Dat vind ikzelf iets leuks, soms, om over na te denken als ik me verveel.  

Een huis is trouwens net als een jas, het is iets om vanuit naar buiten te kijken.  

 

Je hebt het altijd voor het zeggen waar je gaat wonen, natuurlijk. Soms heb je gewoon geen geld om het huis te 

kopen dat je graag wilt hebben. Soms is het ergens gewoon al te vol om er nog bij te passen, soms willen mensen je 

er zelfs niet bij hebben. Maar als je kon kiezen, hoe zou je dan willen wonen?  

 

Je kunt op zoveel manieren wonen… En in de eerste plaats zijn er onnoemelijk veel plekken wáár je kunt wonen. Er 

zijn ongeveer 200 landen in de wereld. 

Alle landen bestaan uit landschappen, net als in de supermarkt. Je hebt schappen vol bloemen, vol bomen, een schap 

met woestijn, een zee-schap, een berglandschap. Er zijn moerassen en meren. Dorre vlaktes, gletsjers. Er is oase, 

steppe. Er is naaldwoud, oerwoud, regenwoud.  

Je kunt aan een rivier gaan wonen, op een heuvel of in een grote stad. Je kunt laag bij de grond wonen of hoog er 

boven: in een boomhut of op de bovenste verdieping van een flatgebouw. Je kunt aan zee gaan wonen of óp zee, in 

een bootje. 

Je kunt in een stenen huis wonen, of in eentje van glas. Je kunt een houten huis timmeren of laten timmeren of een 

huis met een rieten dak. Je kunt in een tent gaan wonen of in een kartonnen doos. Je kunt een iglo bouwen op de 

Noordpool, je kunt zelfs een iglo in Afrika bouwen als je dat wilt. 

Je kunt ergens gaan wonen waar je niet te zien bent, onder de grond bijvoorbeeld. Of ergens waar je overal bovenuit 

steekt, in een kasteeltoren. Je kunt dichtbij je familie gaan wonen of ver bij hen vandaan. Je kunt veilig gaan wonen, 

of aan de rand van een afgrond. Je kunt klein wonen of groot. Breed of smal, samen of alleen. 

 

Keuze genoeg dus. Probeer eens om in je hoofd een precieze voorstelling te maken van het huis waarin je zou willen 

wonen.  

Michelangelo was iemand die beelden maakte van steen. Hij heeft eens gezegd: ’Er zit een engel in deze steen en die 

ga ik bevrijden’ en dat deed hij toen, hij hakte een engel uit steen. 

Hij had die engel in zijn hoofd dus al gezien, als een voorstelling in zijn gedachten. 

Maar ik denk dat hij de engel ook wilde aanraken en voelen, dat kon hij niet in zijn hoofd. En dat hij ‘m daarom 

daadwerkelijk uit de steen heeft gehakt! Zo heeft hij ervoor gezorgd dat iets dat hij in zijn binnenste gezien had iets 

buiten hemzelf werd, net als je binnenstebuiten keren eigenlijk.  Net als een onzichtbare golf die een zichtbaar 

deeltje wordt, alleen maar omdat je besluit dat je er naar wilt kijken.   

Sommige mensen (kunstenaars) hebben zo hard gewerkt, eerst van binnen in hun hoofd en daarna van buiten, om 

het huis te bouwen dat ze zich hebben voorgesteld. Jij kunt dat ook doen. Enkele voorbeelden ter inspiratie: 

 

Dit lijkt mij bijvoorbeeld een mooi huis. 
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Maar als je niet de materialen of mogelijkheden hebt om zoiets te bouwen, dan kun je ook in het klein bouwen. Zoals 

Dieter Fromme, een architect, dit miniatuurmodel van een boomhut maakte. 

 

 

 
 

Iemand anders wilde blijkbaar nóg meer opgaan in het bos en maakte dit huis van spiegels.  

Zie je het wel?  

 

 
 

Zo iets maakte ik in het klein voor bij deze brieven, maar dan andersom,  

de spiegels zitten aan de binnenkant. 
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Je kunt natuurlijk ook gaan wonen in een rijdend huis: 

 

 
 

Of, deze maakte een doorschijnend huis. Licht en gemakkelijk te verplaatsen. Alleen moet je als je hier woont geen 

geheimen willen bewaren.  

 

 
 

Zie je? Het is van stof gemaakt! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 24 

Of wat dacht je van een Oosters Paleis zoals de Taj Mahal. De Taj Mahal staat in India.  

 

 
 

Een keer heb ik zo iets in het klein gemaakt, van pepermolens en andere kleine onderdelen die ik vond in de 

ruilwinkel. Dat is trouwens een tip: ga als je iets wilt maken naar de ruilwinkel. Lever er iets in dat je niet meer nodig 

hebt en ruil het voor allerlei voorwerpen, waarvan je sommige misschien niet eens herkent voor wat ze zijn, maar die 

je prima als dak of gevel voor je huis kunt gebruiken. 

 

 
 

 

Waar zou jij willen wonen?  

Krijg je ook zin om jouw huis in het klein te bouwen? 

 

Groetjes, 

Frederique 
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BRIEF 12  Iets om te worden 
 

Lieve Tobias, 

 

Een andere vraag: weet jij al wat je later wilt worden? 

 

Als je kind bent wordt je die vraag vaak gesteld op die manier:  ‘Wat wil je later worden?’  

Thomas antwoordde in ’Het boek van alle dingen’ dat is geschreven door Guus Kuijer: ‘Gelukkig, ik wil gelukkig 

worden’. Hij dacht er niet over na dat de mensen die het hem vroegen eigenlijk bedoelde of hij wist wat voor werk hij 

later wilde doen. 

 

Ach je kunt zo veel dingen worden, er zijn zó veel beroepen. Ik noem er zomaar een paar en zet op een rijtje wat 

volgens mij de belangrijkste dingen zijn die je erover moet weten: 

 

1. Treinconducteur 

Hiervoor moet je: op een fluit kunnen blazen, kaartjes kunnen knippen met een machientje, je moet  goed kunnen 

lopen en daarbij je evenwicht kunnen houden ook als de grond wiebelt, je moet mensen vriendelijk goedendag 

zeggen en ze bekeuren als ze geen kaartje hebben. Ook moet je de weg goed kennen en een ieder advies kunnen 

geven over hun reis.  

Je moet houden van aldoor vooruit gaan, eigenlijk is het alsof je in het binnenste van een rivier zit. Je moet houden 

van een afwisseling in warm en koud en in verschillende geuren. Er zijn namelijk veel verschillende mensen die met 

de trein reizen die allen verschillend ruiken en een andere lichaamstemperatuur hebben. Bovendien is het soms 

rustig en een andere keer druk in de trein, waardoor je een afwisseling zult ervaren van een volte en leegte in ruimte 

waarin je werkt. 

Je moet tegen verveling kunnen op momenten dat het rustig is in de trein, je zal dan soms lange tijd niemands kaartje 

hoeven te controleren en je kunt niet weg, je blijft vooruit gaan. 

Wat je je ook moet bedenken is dat wanneer er iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld als er storm opsteekt en de 

trein vertraagt of zelfs ontspoort, jij het aanspreekpunt bent. Belangrijk hierbij is dat je een geruststellende stem op 

kunt zetten, zodra je iets omroept in de trein. Bij vertraging zijn grapjes soms handig, maar alleen als je ze op het 

goede moment maakt en niet als de mensen op hun ongeduldigst zijn. Jij bent gastheer van de trein, je moet de 

mensen aldoor meenemen, oppikken en vooruit brengen. Je moet hen begeleiden naar hun volgende bestemming. 

Maar hecht je niet aan hen, want ze zullen steeds vertrekken, ze zullen komen en zullen weer de trein verlaten. Maar 

jij niet, jij blijft voorruit gaan. 

 

2. Kok 

Als je kok wilt worden moet je een aantal dingen goed kunnen: ten eerste moet je een behoorlijke kennis hebben 

over alles wat eetbaar is. Daarbij ga je uit van het tot dusver verkende spectrum aan eetbaars dat mensen gedurende 

de hele geschiedenis hebben bijgehouden. Maar, belangrijk is dat je ook durft te experimenteren, dat wil zeggen: 

proef ook eens iets dat nog nooit geproefd is en probeer daarbij niet uit te zijn op het benoemen van of je het ‘lekker’ 

of ‘vies’ vindt, maar proef alsof je het een nieuwe naam wilt geven. Je moet weten waar welke groenten en fruit en 

vruchten allemaal groeien, zodat je ze kunt gaan zoeken als je ze nodig hebt voor een bepaald gerecht. Je moet 

weten of ze een pit hebben en hoe je zo snel mogelijk bij de pit kunt komen, zodat je die kunt verwijderen als je dat 

wilt. 

Je moet behoorlijk kunnen om gaan met een mes, vooral met hele scherpe en je moet weten hoe je een mes, zodra 

het bot is, weer scherp kunt krijgen. Met dit mes zul je groenten en fruit en andere dingen die je kleiner wilt maken 

moeten kunnen snijden.  

Als kok is het belangrijk dat de gerechten die je klaarmaakt door de mensen lekker worden gevonden. Je moet dus 

weten wat mensen lekker vinden of hoe je ervoor kunt zorgen dat ze iets lekker gaan vinden. Je moet weten wat je 

aan een gerecht moet toevoegen om het lekkerder te maken. Als je iets eenmaal erin hebt gedaan, kun je het er niet 

meer uithalen, daarom moet je voorzichtig zijn. Maar niet té voorzichtig, want een kok moet ook moedig zijn en vaak 

snel te werk gaan als mensen erge honger hebben.  Het belangrijkste is dat je geheugen steeds ruimer maakt voor 

alles wat je ooit geproefd hebt.  Zodat je precies weet wat en hoeveel ervan je op ieder moment moet toevoegen. Als 

kok bepaal je hoe je de honger van mensen stilt, met welk voedsel je hen in leven houdt. 

 

3. Brandweerman 

Net als wanneer je treinconducteur wilt worden, moet je als brandweerman tegen verveling kunnen. Er is namelijk 

niet altijd ergens brand en op zulke momenten zul je moeten wachten. Zodra er wordt gebeld is het belangrijk dat je 

snel opneemt en goed luistert naar degene die belt. Je moet zo snel mogelijk weten waar de brand is en met hoeveel 

man je moet komen. Zodra je dat weet moet je alles op je bureau achterlaten en direct vertrekken. 

Als je brandweerman wilt worden dan is het belangrijk dat je niet bang bent voor vuur. Tenminste, enige angst moet 

je wel hebben, want het is niet de bedoeling dat je het vuur te lijf gaat. Je moet weten welke afstand je tot het vuur 

moet bewaren wanneer je het gaat blussen. Je moet kennis hebben over de eigenschappen van vuur, hoe het brandt. 

Hoe hoog en hoe laag, hoe heet en welke materialen het snelst branden. Je moet kennis hebben van eigenschappen 

van water: hoe koud, hoe hard de straal. Dan moet je met grote snelheid de twee bij elkaar kunnen brengen, totdat er 

niets van het vuur overblijft. Je moet je staande kunnen houden op een ladder en geen hoogtevrees hebben, ook al 
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worden de dingen beneden steeds kleiner, je moet je op het vuur en jouw water blijven concentreren. Soms moet je 

iemand redden, door hem uit een brandend huis te halen. Soms moet je iemand redden door hem ervan te 

weerhouden iemand anders te redden. Je moet je hoofd koel houden, ook bij hitte. En soms moet je iets heel anders 

doen dan brand blussen, iets dat minder heldhaftig lijkt, zoals een poes uit een boom redden. Maar dan moet je dat 

toch doen. 

 

Dat zijn er zo maar drie. Natuurlijk zijn er zo nog veel en veel meer beroepen. Zoals: 

 

Conciërge op een school zijn: 

Hierbij moet je voornamelijk goed kijken naar wat de leerlingen doen, waar ze zich bewegen en wat ze achterlaten 

(aan prulletjes en zo). Je moet op het juiste moment de juiste deur openmaken, met een grote sleutelbos. 

 

Schoenmaker: 

Je moet wat voor verschillende voeten er allemaal zijn, groot/klein, smal/breed.  

Je moet schoenen maken en daarbij is het belangrijkste dat ze passen.  

 

Dokter: 

Je moet alles over lichamen weten, hoe ze werken. En wat je ergens aan moet veranderen om iets dat is stukgegaan, 

is versleten of vergiftigd, weer te herstellen. 

 

Heb je al een voorkeur voor het één beroep? 

Als je het moeilijk vindt om te kiezen, dan kun je voorgaande brieven nog eens nalezen, of wacht op mijn volgende 
brief. Ik denk namelijk dat kiezen niet écht moeilijk zou zijn, als je alles interessant zou vinden en misschien IS alles 

wel interessant. 

 

Groetjes, Frederique 
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BRIEF 13  Grapjassen en jasgrappen 
 

Beste Tobias, 

 

Al de beroepen in brief 13 hebben een eigen werkuniform, een eigen jas: 

 

 
 

Maar het grappige vind ik dat onder de jassen er dingen gebeuren die lijken op wat er onder andere jassen gebeurt, 

maar dan in een andere vorm of volgorde: 

 Grote of kleine voeten. Een lege of volle trein. Een heet vuur om te blussen, een heet vuur om op koken en mee te 

ontdooien. Een dokter snijdt een lichaam open en hecht het weer, zoals een schoenmaker het leer voor zijn schoenen 

bewerkt. Een conciërge opent gesloten deuren in scholen, zoals een dokter soms deuren in hoofden opent.  Een 

brandweerman moet, net als de treinconducteur zichzelf in evenwicht houden. Een ladder heeft trouwens dezelfde 

vorm als een treinrails. Men moet zijn tempo versnellen of vertragen en de dokter weet alles van hoge en lage 

bloeddruk en de snelheid waarmee een hart klopt. Een variatie aan gekleurde en geurende mensen in de trein is als 

een variatie aan ingrediënten in de keuken van een kok. Een conducteur vervoert mensen van de éne plek naar de 

andere plek, zoals een schoenmaker die schoenen verzorgt die hun lichamen ertoe bewegen hetzelfde te doen.   

Een conducteur vult een trein met mensen, een kok vult zijn soep met groenten. En als iemand eenmaal in de trein zit 

kan hij er niet zo maar weer uit, want de trein gaat voorruit, zoals de soep kookt. De sleutels van de conciërge passen 

precies in hun sloten, zoals de voeten in schoenen, zoals een bot in een skelet. Een brandweerman gaat een huis 

binnen, zoals een dokter het lichaam binnengaat, om iemand te redden. Ladders zijn als treinrails, zijn als hechtingen 

in iemands been, als de stiksels op een schoen, als de rits in een brandweerjas. Een naald gaat ergens in en komt er 

weer uit, zoals de mensen in en uit de trein. Een kok ontpit zijn vruchten, een dokter verwijdert een gebroken 

orgaan, plaatst een nieuwe ervoor terug, zoals een kok een ingrediënt toevoegt dat ontbrak. 

 

Het gaat allemaal over warm en koud, traag en snel, hoog en laag, veraf en dichtbij, vol en leeg, vroeger en later en 

groot en klein. Ook is er een voortdurende beweging tussen iets dat ergens in gaat en iets dat ergens uit gaat. Deze 

dingen gebeuren overal en zijn het beginselen van iets dat gemaakt wil worden, dat wij voor ogen hebben als zijnde 

‘af‘: Een gemaakte schoen, een gebluste brand, een lekkere soep, een volbrachte reis, een hersteld lichaam, een 

opgeruimde school. 

 

Kijk nu eens op de volgende bladzijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Onder alle jassen lijken de beroepen op elkaar. Dus: 

 
 

 

Eigenlijk maakt de jas dus niet meer uit. Misschien wordt het duidelijker als: 

 

 
 

 

 

 

Je ‘m gewoon uittrekt. 

En toch… Een jas is een echte jas, eentje van stof. Maar een jas is ook een lichaam. Ik heb nog nooit gehoord of ooit 

iemand gezien die zijn lichaam uittrok.  

Hoewel… Ik heb wel eens gehoord over Boeddha die oploste in het niets. Zijn lichaam verdween zomaar, terwijl hij 

onder een boom zat.  

Dus als je nagaat dat een lichaam gemaakt is van kleine deeltjes, ongeveer zo: 
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Dan zou dat voor Boeddha betekenen dat de ruimte tussen die kleine deeltjes waaruit zijn lichaam bestaat steeds 

groter werd. En op het einde zelfs zó groot, dat ze verdwaalden tussen of zich vermengden met de deeltjes van de 

lucht en alle andere dingen. Dat er van zijn lichaam daarom niets meer te zien was, omdat hij als een zandkasteel 

werd weggeblazen en alle korrels een eigen weg insloegen. 

 

 

 
 

Oftewel, wat je ook kiest om later te worden, het verschil is minder groot als je misschien denkt. 

Alles wat je doet heeft te maken met hoe de wereld in elkaar zit en wat is er interessanter, wat was er eerder dan dat? 

Misschien is het antwoord van Thomas daarom wel een heel slim antwoord en kun je beter besluiten dat je later 

gelukkig wilt worden, los van welke jas je draagt. 

 

Groetjes, 

Frederique 
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BRIEF 14  Kunstenaar worden 
 

Beste Tobias, 

 

Even terugkomend op het woord ‘interessant’. Iemand haalde waar ik bij was laatst dat woord uit elkaar: Inter 

betekent tussen en esse betekent zijn. Het betekent dus zoiets als tussen zijnde.  

 

Ik denk dat ieder beroep interessant wordt als je inziet dat iedere handeling in ieder beroep overeen komt met 

iedere handeling in ieder ander beroep. En niet alleen met iedere handeling in ieder ander beroep, maar ook met 

iedere andere gebeurtenis overal van veraf en dichtbij.  

Ik bedoel dat je dan ziet dat iets dat ergens in en uit gaat zowel in je beroep gebeurt, als in je eigen lichaam: je 

ademhaling. Als tussen twee lichamen, man en vrouw. En als in het lichaam van het universum, dat in- en uitdijt.  

Oftewel, het komt overeen (over één, als 1) en er tussen is geen verschil. 

 

Je kunt ook iets anders kiezen om te worden. Anders dan je manier van kijken zo te maken dat alles interessant 

wordt, kun je ook zelf interessant zijn! 

Wat schrijf ik nu?  

Ik bedoel het niet in de naam van het woord. Ik bedoel het in de letterlijke betekenis van het woord: Je kunt ook 

tussen zijn.  

 

Dat doen bijvoorbeeld filosofen! 

Een filosoof kijkt naar de wereld en ziet al die verschillende jassen die de dingen hebben. Hij kiest niet één beroep 

uit om te worden, maar blijft in plaats daarvan ertussen in staan. Hij bestudeert de jas van een conducteur en 

probeert te achterhalen hoe die aan zijn vorm en kleur gekomen is. Hij probeert zich te herinneren hoe een 

conducteur begonnen is.  

Hoe een trein begonnen hoe is, hoe een spoor begon. Hoe een reis begon. Hoe een afstand begon. Hoe de wereld 

begon. Een filosoof bekijkt zijn eigen jas en twijfelt. Stelt zichzelf vragen: Wie ben ik? Ben ik mijn jas? 

 

Maar je kunt natuurlijk ook treinconducteur én filosoof tegelijkertijd zijn. 

 

En weet je wat ook kan? 
Je kunt alles om je heen, alles buiten je, bekijken en daarna naar binnen kijken. Zien wat dáár gebeurt. Bijvoorbeeld: 

je zit in de trein, als reiziger of conducteur dat maakt niet uit, en je kijkt om je heen. Naar alle andere reizigers. Je 

stelt jezelf misschien wat vragen, van: ‘Ben ik dezelfde als zij? Waar komen onze jassen vandaan?‘ Zoals een filosoof 

dat doet. En dan kijk je naar binnen en je ziet daar iets. Een gevoel, waarschijnlijk. Een gevoel dat IN je is gekomen 

door alle dingen BUITEN je. BUITEN heb je het nog nooit gezien, het is helemaal nieuw en het zit IN je. En dan kun je 

besluiten om dat gevoel dat IN je is naar BUITEN te laten. 

En omdat het nieuw is en omdat het alleen in jou bestaat, moet jij er een buitenkant voor maken. Alleen jij weet hoe 

het voelt, dus alleen jij kunt weten welke vorm die buitenkant moet hebben. 

 

Dat doen kunstenaars! 

Kunstenaar zijn tussen buiten en binnen. Ze laten iets binnen komen, daar ontstaat iets nieuws en ze laten het dan 

weer naar buiten komen. En daarna begint het opnieuw. Het is net als adem halen. 

 

Een zucht en een kus, 

Frederique 
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BRIEF 15  De dingen antwoorden 

 

Beste Tobias, 

 

Houd jij van kunst? 

Misschien vind je dat een moeilijke vraag, ik vind het zelf ook een best moeilijke vraag om te beantwoorden. 

Als ik vraag: Houd je van je moeder? Dan is dat gemakkelijker te beantwoorden, niet waar? 

 

Misschien komen we dichter bij het antwoord op de eerste vraag als ik je vraag: Houd jij van de liefde voor je 

moeder? Dat is een rare vraag hè? ‘Houd je van liefde?’. Een zelfde soort vraag als: Voel je je gevoel? Of : Heb je 

honger in honger? Of: Lust je lust? Of: Denk je aan denken? 

 

Je kunt een gevoel voelen, bijvoorbeeld boosheid en boos worden of het wegstoppen, tot dat gevoel is verdwenen. 

Kunstenaars doen dat ongetwijfeld ook, maar zij doen nóg iets anders. Zij bekijken de boosheid. Alsof ze het uit hun 

lichaam halen en op tafel leggen. Ze gaan aan tafel zitten en kijken ernaar. Hoe het zich beweegt, welke kleuren het 

heeft, welke vorm. Hoe dik of dun het is, hoe hard of zacht of stekelig. En dan…  

Nemen ze het weer terug, stoppen het weer in hun lichaam en komen in actie. Ze gaan naar de winkel, kopen verf of 

klei. Soms met grote haast, want de gevoel spartelt en wil er weer uit, wil veel liever op tafel liggen en door de kamer 

stuiteren. Soms kalm, als het een oud gevoel is, dat moe is en nu geduldig terug slaapt in hun borst, tot het zich weer 

laat wakker maken.  

En als ze terug zijn beginnen ze. Ondertussen vragen ze af en toe iets aan het gevoel vanbinnen. ‘Hou je van een rits 

of knopen? Wil je een kraag op je jas? Wil je binnenzakken? Moet er een voering in?’ En als het gevoel tevreden is, 

laat het zich de jas aanmeten en tegen de tijd dat het kunstwerk af is is het er helemaal ingekropen. 

 

Een kunstenaar gebruikt de ‘feiten‘, de tegenstellingen van de wereld, waaruit alles is opgebouwd, als zijn 

gereedschap om een jas voor iets dat IN hem is te maken. Bijvoorbeeld contrasten van hoog/laag, donker/licht, 

vol/leeg, binnen/buiten. Warm en koud, traag en snel, veraf en dichtbij, vol en leeg, breed en smal, vroeger en later 

en groot en klein, iets dat ergens in gaat en iets dat ergens uit gaat.  
Dat kan ze doen met verf en de contrasten zoeken in verschillende kleuren naast en over elkaar. Of de structuur die 

ontstaat in de manier waarop ze de verf aanbrengt. Worden het grove klodders of fijne streken. Hij kan dat doen in 

een dans en variëren in de mate waarin hij zijn spieren aanspant, hoe ver hij zijn armen spreidt en de bewegingen 

groot maakt. Of hoe dichtbij hij ze houdt en de bewegingen klein maakt. Hij kan zijn arm traag optillen, of 

bliksemsnel. 
Ze kan een fototoestel gebruiken om een beeld dat vroeger was tot iets te maken dat er later nog is. Ze kan een nu 

van een vroeger maken.  

 

Ze gebruiken dus al die dingen die buiten hen OVERAL en in ALLES gebeuren om iets dat BINNEN hen is opnieuw 

naar BUITEN te brengen op een manier die NIEUW is. Als een nieuwe naam.  

Waarom doen ze dat? 

Vrienden van mij zeggen wel eens, als grap, als antwoord op de vraag waarom ze iets doen of gedaan hebben: 

’Omdat het kan!’. 

Misschien is dat de enige reden die kunstenaars hebben om te doen wat zij doen. Omdat ze iets naar buiten kúnnen 

brengen, doen ze het. Omdat je ogen hebt doe je ze open. Omdat je oren hebt luister je. Omdat je benen hebt loop 

je. Omdat je adem kunt halen, haal je adem. Omdat je iets kunt voelen over de dingen, geef je je gevoel aan de 

dingen terug;  Je antwoordt hen. 

 

  

F. 
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BRIEF 16  Voorbeeld van een kunstwerk 1: Muziek  

 
Lieve Tobias, 

 

Neem bijvoorbeeld muzikanten. Een drummer: een drummer is steeds bezig, ook al denkt hij daar misschien niet 

over na, met tussenruimte.  Iets is er: geluid, een slag. En er is niets: stilte. Een drummer laat ze voortdurend 

afwisselen met elkaar, dat is feitelijk het enige dat hij doet. Hij laat ze afwisselen en varieert in de afstand tussen het 

Iets en het Niets en zo ontstaat dat wat we ritme noemen.  Dat is zijn werk.  

De beweging van zijn arm naar de  trommel, zijn hand die zijn drumstok omklemt, de kracht waarmee hij ‘m laat 

zwiepen, dat komt allemaal UIT hem. Hij maakt IETS vanuit NIETS met zijn lichaam. En direct op zijn slag volgt een 

stilte, die er altijd al was. De stilte komt door zijn oren IN hem en daar ontstaat een nieuw IETS dat er UIT wil. Hij laat 

een nieuwe slag volgen, hij gebruikt zijn lichaam om het naar BUITEN te laten.  En zo verder en zo verder en zo 

verder.  

Één voor één, van:  
 

kaboem - tsj - boem - tsj - kaboem - tsj - boem - tsj - kaboem - tsj - boem - tsj 

 

en  na verloop van tijd denkt hij niet meer en gaat het vanzelf 

en dan worden de losse deeltjes in hem misschien wel aan golf  

 

en dan gaat het vanbinnen van:                              JIHAAAAA!!!!! 

 

en vanbuiten van: 

 

(Foto uit mijn gezichtenboek, van het tussennet.) 

 

Zo To. Je zou kunnen zeggen, misschien, dat de stilte/een niets een drummer inspireert om te drummen. Inspiratie 

betekent inademing.  

 

Gr. Fr. 

 

Zie hoe Iets (puntjes op de gouden cilinder) en Niets (de ruimte tussen de puntjes) elkaar afwisselen in het 

mechanisme van een muziekdoosje. De Ietsen ontstaan door een aanraking.  
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BRIEF 17  Voorbeeld van een kunstwerk 2: Linosnede 

 
Lieve Tobias, 

 

Jouw moeder, Monica, maakt lino sneden. Dat houdt in dat ze een stuk linoleum neemt (dat is materiaal dat ook wel 

als vloerbedekking wordt gebruikt) waar ze met een mesje lijnen uit wegsnijdt. Eigenlijk graaft ze een soort 

geulen/gangetjes, en de gangetjes zijn als de lijnen van een tekening. Alleen, wat er grappig aan is, is dat ze 

andersom moet denken. Want alles wat zij weghaalt uit het linoleum, wordt later níet de tekening. Dat zit zo: als zij de 

tekening afheeft, brengt ze zwarte inkt aan op alle delen waar niets is weggehaald. En dan maakt ze een afdruk op 

een wit vel papier. Alle gangetjes zijn wit gelaten en alles wat van het linoleum over is maakt een zwarte afdruk op 

het papier.  

 

 
 

Dat is net als met de wereld, denk maar aan het verhaal uit brief 9: hoe een erwtje aan materie werd doorspit met 

stukken ruimte en er van Niets Ietsen werden gemaakt. 

Eerst was het linoleum effen, af en één. Dankzij niets, de open plekken, ontstaat er verschil. Ontstaat er een tekening. 

Ontstaat hier, ontstaat daar. Ontsta jij, ontsta ik en reist deze brief door de ruimte naar jou. 

 

Gr. 

Fr. 
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BRIEF 18  Voorbeeld van een kunstwerk 3: Theater 

 
Tobias, 

 

Nu iets over een andere kunst: theater. Die ken ik vrij goed. 

Een fijne plek om te zijn vind ik de coulissen van een theater. De coulissen zijn een soort donkere gangen van 

gordijnen aan weerszijden van het toneel waar de mensen staan zolang zij niet op moeten, ze wachten. Je mag er niet 

praten, stilte is er belangrijk. Er staat decor opgeslagen, alles wat tijdens de voorstelling nog tevoorschijn moet 

komen staat er in het donker te wachten tot het de schijnwerpers wordt in geschoven, gegooid  of getild.  

Daar is het toneel, het podium, de planken, waar de voorstelling speelt. Soms doen de lampen boven het toneel, met 

hun zwarte ’oogkleppen’  mij aan grote zwarte vogels denken. En soms doen ze, als ze branden vanuit de hoogte, me 

aan de zon denken. 

 

Zelf hou ik van de donkere coulissen. Vooral herinneringen aan coulissen van toen ik kleiner was zijn goed. Ik weet 

nog de stilte die moest en het dicht op elkaar staan of op de knieën zitten, ingespannen turen naar het toneel, maar 

voorzichtig opdat het publiek je niet zag. Soms zelfs, als er weinig licht op het toneel was, op de tast een weg zoeken 

in de gordijnen en er tegen iemand aanbotsen. Het was er vreemd gezellig. 

Iedereen werkte er perfect maar geruisloos samen, alles stond ten dienste van het slagen van de voorstelling. 

  

Weet je nog de drummer, zijn IETS en zijn NIETS? De coulisse is als niets, hoewel de gehele voorstelling met al zijn 

attributen en acteurs er in verborgen zitten. Het verlichte podium is waar alles gebeuren gaat, onder de lampen, in 

het licht, begint het niets te bestaan als alles.  

En weet je nog dat het NIETS dat een spel wilde spelen? In brief 10? Daar lijkt het op.  

 
het moment voordat de voorstelling begint 

alle acteurs in de coulissen. Het publiek in de zaal. Geroezemoes en dan…  

 

stilte. Duisternis. Alles is nu nog niets. het publiek en de acteurs zijn nu nog één. Één ruimte, allen in 

dezelfde duisternis. 

 

prettig zo, allemaal samen, niets mis mee, iedereen OK. Zo zitten we een tijdje, zwijgend.  

 

de grenzen, tussen het podium en de zaal, zijn nog niet begonnen. Niets is nog begonnen, alles is nog 

mogelijk. 

 

dan, een idee van ons allemaal, tegelijkertijd. In stilte wordt het geboren, in een gedachte: 

 

zullen we een spel beginnen? 

 
en dan:                                               KEBENG! KNAL! BOEM! 

 

 
De lichten gaan aan, de zon komt op 
en alles glinstert. 

 
Al het gras en alle wilgen. 

De nacht is af. 

De lucht is bleek. 

En alleen een nijlpaard ontbreekt 

Dat uit een sloot klimt, 

En misschien nog een leeuw 

Die door een raam springt, 

Een man naar buiten sleurt, aan stukken scheurt 

… 

 

Enz. 

 

Groet, Frederique 
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BRIEF 19  Voorbeeld van een kunstwerk 4: Een kind 
 

Jo To, 

 

Inspireren is een woord dat in de kunst veel wordt gebruikt, het betekent dus inademen.  

Al is iemand niet bezig met kunst maken, al werkt hij de hele dag achter een computer, dan nog ademt hij de dingen 

buiten zich, de pixels in zijn scherm, IN. En antwoordt hij, hij antwoordt de computer met een gedachte die zijn hand 

die de muis bestuurt, hij ademt UIT. 

 

Een computer bestaat trouwens uit nullen en éénen. Dat is interessant, kijk maar: 

 

0 = Niets 

1 = Iets 

 

Bovendien is een 0 oneindig en heeft een 1 een begin en een eind.  

En nu komt nog iets leuks, kijk, je hebt dus: 

 

 
En wat gebeurt er als je dit doet: 

 

 
Waar lijkt dit op? Even doordenken…..  Het woord zegt het al: er DOOR denken.  

Het lijkt op een man die in een vrouw gaat. En je weet wat daar van komt: Jij. Een kind. 

 

Allez Tobias! Is dat niet mooi? Er zitten mannen en vrouwen in jouw computer, aldoor kinderen te maken! De 

kinderen zijn de kleuren op je scherm! 

 

Iets IN je laten komen, zoals gebeurt wanneer je iets buiten je ziet, daarmee laat een mens zich bevruchten. Binnen in 

je is namelijk iets dat zegt: ‘Ow hello!’ en het bekijkt. En daar ontstaat iets tussen datgene dat het bekijkt, de 

waarnemer en datgene wat binnen is gekomen, een golf. Samen maken zij een deeltje, een gevoel, een ervaring.  

En het groeit. Het groeit. Het groeit, als een bloem. Je bent zwanger van een gevoel, een gedachte, een idee. En dan, 

als de tijd rijp is, laat je het naar BUITEN komen! (oer)KNAL!!! 

 

Tobias,  ik begin kunstenaars steeds logischer te vinden, hoe meer ik erover door luister, denk, lees. Iedereen die 

leeft is toch eigenlijk een kunstenaar? Het lijkt me dan ook logisch dat jij later kunstenaar wordt, omdat je het al bent, 

dat je het dus blijft. Maar eigenlijk hoef je daar niets voor te doen. Je BENT een kunstenaar zolang je leeft en ademt en 

dat BLIJF je dus zonder dat je er iets voor hoeft te doen.  

 

Oneindig veel groeten, 

 

Frederique 
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BRIEF 20  Alleen op de wereld? 

 
Beste Tobias, 

 

Je hebt vast wel eens gedroomd dat je iets heel nodig wilde zeggen of vertellen of uitschreeuwen en dat er geen 

geluid uit je mond kwam. Dat je plotseling je stem kwijt was.  

Een kunstenaar moet ook zo iets voelen als hij niet kan maken wat IN hem is. Als hij niet kan dansen, kan schilderen, 

muziek kan maken of theaterspelen.  Omdat er geen tijd, geen ruimte, geen materiaal of toestemmig voor is. Maar, zó 

vreselijk vaak komt dat niet voor, want er is vrijwel áltijd tijd en ruimte en materiaal. Dat probeerde ik te laten zien in 

brief 11. Een kunstenaars vindt meestal wel iets waar hij een jas van kan maken. Al danst hij enkel met zijn vingers, al 

moet hij het doen met een oude krant of bladeren en modder. Al heeft hij alleen ’s avonds laat wat tijd, dan doet hij 

het nog voor hij gaat slapen.  

 

Maar, misschien gaat het minder over het ontbreken van je stem dan over het niet kunnen bereiken van de ánder. Ik 

stuur je een fragment uit het boek ‘Momo en de tijdbespaarders’, dat is een ander boek van Michael Ende: 

 

Eén ding liet haar al die tijd niet in de steek: De levendige herinnering aan het bezoek bij meester Hora, aan de 

bloemen en de muziek. Ze hoefde haar ogen maar dicht te doen en in zichzelf te luisteren, of ze zag de stralende 

kleurenpracht van de bloemen en ze hoorde de muziek van de stemmen. En net als op de eerste dag kon ze de 

woorden nazeggen en de melodieën meezingen, hoewel die zich steeds opnieuw vormden en nooit hetzelfde waren. 

Soms zat ze de hele dag op de stenen treden en sprak en zong maar wat. Er was niemand die naar haar luisterde, 

behalve de bomen en de vogels en de oude stenen. Er zijn vele soorten eenzaamheid, maar Momo beleefde er een, 

die maar heel weinig mensen hebben leren kennen en maar een enkeling zo intens. Het leek haar net of ze 

opgesloten zat in een schatkamer vol onmetelijke rijkdommen, die steeds maar meer werden en haar dreigden te 

verstikken. En er was geen uitgang! Niemand kon tot haar doordringen en zij kon niemand laten weten dat ze daar 

was, zo diep begraven zat onder een berg van tijd.  

 

Momo heeft iets meegemaakt, ze heeft iets gezien binnen in zichzelf, namelijk de binnenkant van haar hart. Maar als 

ze terugkomt van wat ze heeft gezien, zijn al haar vrienden verdwenen. Er is niemand aan wie ze het kan vertellen.  

Jij hebt je misschien ook wel eens zo gevoeld. Je hoorde of zag of voelde iets dat je nog nooit eerder had gehoord, 

gezien of gevoeld. Je ging naar huis, maar er was niemand thuis om het aan te vertellen. Het ging misschien ook over 

iets waarvoor je de naam nog niet kende. Een bepaald soort insect of geluid in de lucht. Misschien werd je 

aangesproken door iemand die een onbekende taal sprak of zag je iemand struikelen en lag zijn been plots in een 

vreemde hoek.  

Als er dan niemand is aan wie je erover kunt vertellen, is er niemand die je kan vertellen hoe het heet. Maar nog 

belangrijker, er is dan niemand die jouw gevoel kan inademen. En blijf jij met je adem zitten. Houd je ‘m in, krijg je 

een droge mond of een opgeblazen buik.  

 

In je eentje te leven, dat zou pas raar zijn. Stel dat je de enige was die kon voelen, ruiken, horen, zien, proeven! 

Probeer het je eens voor te stellen. 

 

Ik ben er omdat jij er bent. 

 
Momo is haar vrienden gaan zoeken. 

 

Groetjes, Frederique 
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ANZICHTKAART 2  Misverstand 
 

 
 

Tobias,   

 

Het is zou zo’n mooi systeem zijn, vind je niet? Het klopt aan alle kanten, als een hart! 

 

En toch… Als iedereen kunstenaar is, als de wereld met een wens begonnen is, 

waarom gebeuren er dan van die vervelende dingen? 

Waarom is Momo eenzaam? 

Waarom vermoordt de éne kunstenaar de andere kunstenaar? Waarom zijn er mensen die hun kunstenaarschap 

willen beëindigen en zich van ’t één of andere kunstwerk, een brug, afgooien om in het water te belanden waar het 

ademen stopt?  

 

Misschien is er sprake van een misverstand.  

 

Dat schreef Toon Telegen in het boek ‘Brieven aan Doornroosje‘, daarvan kwam trouwens ook mijn idee om jou 

brieven te schrijven.   

Daarachter aan schreef hij nog:   

 

Misschien is er nooit ergens anders sprake van. 

 

Gr Fr. 
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ANZICHTKAART 3  Reizen 
 

 
 

En nog een gedicht van Toon Tellegen: 

 

De reiziger 

 

Het leven en ik - 

Een reiziger staat stil, 

Een landweg in de zomer, 

Hij is van ver gekomen. 

Vreemd, denkt hij, het is net alsof… 

En loopt weer langzaam door. 

 

‘Reiziger!’ roep ik, vermorzeld onder zijn voet, 

Maar ontroerd, zo ontroerd… 

 

 

X Frederique 
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BRIEF 21  Oorlog 1 
 

Tobias,  Toon: 

 

Ik werd geboren 

en iemand kwam aangelopen, zette een ladder 

tegen mij aan en klom naar boven 

met op zijn rug mijn ziel en mijn gedachten. 

 

Het begon te regenen 

en hij sprong naar beneden, holde weg 

om te schuilen, riep over zijn schouder:  

‘wees gelukkig!  Wees maar gelukkig!’ 

 

De zon verscheen 

maar er kwam niemand meer naar boven, 

niemand legde uit hoe ik mijn gedachten  

moest gebruiken, 

niemand bracht schaduw, 

niemand haalde de ladder weg, 

niemand zei dat er niemand meer zou komen. 

 

En dit verzin ik er bij: 

 

En ik groeide en ik hoorde een naam, ogen keken mij aan en ik dacht: zo heet ik dus. 

Ik keek in de spiegel en zag mijn jas en ik dacht: zo zie ik er dus uit.  

Na een tijdje stond een andere jas voor me die mijn naam een naam gaf. Hij stak een mes in mijn borstzak en trok een 

scheur. Ik keek in de spiegel,  zag de scheur en dacht: dat ben ik dus. 

En ik groeide en de scheur groeide mee.  

En na een tijdje stond ik voor iemand, wiens jas leek op een jas die eens voor mij stond. Ik greep zijn kraag en slingerde 

hem over een schutting. 

De jas krabbelde overeind en miste een knoop, hij keek in de spiegel en dacht: “Dat ben ik dus.” 

 

En stel je een leger van mensen voor met gescheurde jassen. En stel je een leger van mensen voor in jassen zonder 

knopen. En stel je voor, ze staan tegenover elkaar, met misschien alleen een schutting tussen hen in. En stel, ééntje 

begint te rennen en beukt de schutting omver. Hij heeft een geweer bij zich. En van de andere kant komen ze ook 

aangerend met geweren en ze beginnen op hetzelfde moment te schieten. Een kogel uit een gat, een 1 uit een 0. 

En de kogel maakt een 0 in de 1, een gat in een jas. 

En ze vallen 1 voor 1 neer op de grond. En na een tijdje is er niets meer dat ziet, hoort, proeft, ruikt, voelt. Het is stil, 

alleen zand waait wat op. Er is niets meer, dan niets. 

 

En het wordt zomer en het wordt herfst en het wordt winter en het wordt lente.  

En uit de restjes jas begint gras 

te groeien. En het wordt zomer en 

 

Een reiziger staat stil, 

Een landweg in de zomer, 

Hij is van ver gekomen. 

Vreemd, denkt hij, het is net alsof… 

En loopt weer langzaam door. 

 

De groeten, 

Frederique 

 

 

PS. Wat een rare brief. 
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ANZICHTKAART 4  Oorlog 2 

 
 

Tobias, 

 

Is oorlog erg?   

 

Of is oorlog enkel iets dat altijd uitloopt op niets? En is dat alles?  

 

Dat dat alles is… 

 

Voorzichtige groet (van iemand die geen oorlog kent, behalve dan die in m’n hoofd) 

 

Frederique 
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BRIEF 22  Misverstand 
 
Beste Tobias, 

 

Ik probeer het misverstand, van ansichtkaart 2 te zoeken. 

Het is belangrijk, denk ik, er achter te komen als er een misverstand is. Als je tenminste wilt achterhalen wat er het 

eerst was en is, als je wilt weten wat er het meest waarachtig is.  

Wil je dat? Ik wel. 

 

Er is een verhaal uit de Griekse mythologie over een prins uit Cyprus, genaamd Pygmalion, die een vrouw uit steen 

hakt (herinner je je Michelangelo en zijn engel nog?). Toen de prins het beeld af had, werd hij verliefd op het beeld. 

Op de vrouw van steen. Pygmalion ging geloven dat zijn kunstwerk op zichzelf bestond, terwijl het uit hemzelf 

gekomen was. Hij geloofde dat wat hij zag écht was. Dat hij tegenover een ander stond als hij tegenover zijn beeld 

stond, dat ze met z’n tweeën waren. 

 

Met twee kun je een kunstwerk maken. Maar precies daar, bij twee, ligt ook het misverstand! 

Want twee is helemaal geen twee, twee is één. Twee is een illusie, twee kanten van dezelfde medaille. Het is maar net 

hoe je het bekijkt. Een golf is niet het tegenovergestelde van een deeltje, een golf IS een deeltje en een deeltje IS 

een golf. Bestaan bestaat enkel door de manier waarop we kijken. Misverstanden zoals oorlog zijn niet erg, ze zijn 

creaties, kunstwerken. Het is niet erg, het is denk ik alleen niet waarachtig. 

 

Herinner je dat binnenstebuiten keren van die schepper die niet wist dat hij een schepper was, dat NIETS dat ALLES 

wordt, misschien geldt dat ook voor losse dingen.  Ik denk: Ieder deeltje heeft een rits die open kan en zich om kan 

keren. 

Neem een mens: een mens is ofwel man ofwel vrouw, het zit ‘m enkel in of je in het midden van je lichaam een 

opening naar binnen of uitsteeksel naar buiten hebt. 

Of koud, als je koud omkeert krijg je warm. Het tegenovergestelde van eb is vloed. Enz. 

En neem nu eens gevoelens. Vrolijkheid bijvoorbeeld, keer je dat om, dan krijg je terneergeslagen. Of boosheid 

binnenstebuiten, dan krijg je waarschijnlijk zoiets als genegenheid.  

 

Zoals een boom, zoals een rivier, die zich altijd in twee richtingen opsplitst.  Soms denken wij mensen, denk ik, dat 

het in plaats van binnenstebuiten of buitenste binnen keren, zo is dat het één losstaat van het ànder. Dat het één niets 

met het ànder te maken heeft en nooit iets anders kan worden. Terwijl het in een handomdraai het tegenovergestelde 

van zichzelf zou kunnen worden, als je anders naar zou kijken. Bijvoorbeeld, stel: je kijkt naar een boom, je ziet dat 

de bruine boom afsteekt tegen een grijze lucht. Maar stel nu eens dat de lucht bruin was en de boom takken van de 

boom grijs. Dan heb je een omgekeerde boom, maar met dezelfde vorm. 

Net als die linosnede, weet je nog? 

Het is alsof je zou vergeten dat het zwart en wit beide uit hetzelfde linoleum komen. 

 

Als je in een toneelstuk speelt spreek je van te voren af wie welke rol speelt. Er is dus een van te voren. Stel, het stuk 

begint en er is afgesproken: ‘Jij krijgt ruzie met hem, jullie doen een vechtpartij op het voortoneel halverwege het 

stuk, maar op het einde worden jullie tóch beste vrienden.’ Jullie gaan spelen en halverwege het stuk is er een 

geoefende vechtpartij op het voortoneel. Alleen slaat die ander jouw per ongeluk écht in plaats van nep en heb je 

een bloedneus. Vanaf dat moment ben je écht kwaad op die ander en wil je alles behalve nog zijn beste vriend 

worden. Het stuk gaat een heel andere kant op dan jullie hadden bedacht en uiteindelijk lig jij ergens verkreukeld 

tussen het podium en de tribune en al het publiek is naar huis gevlucht.  

 

Stel je voor dat er een koning naar jou toe zou stappen, op een dag, die jou zou vertellen: ‘Jij bent de enige échte 

Tobias. Als er ooit iemand naar je toe komt die zegt dat hij Tobias heet, vertrouw hem dan niet.’ Jij zou dat onthouden 

en op een dag misschien iemand tegenkomen die dezelfde naam heeft als jij en je zou hem wantrouwig bekijken. 

Je zou vergeten zijn dat Tobias maar een naam is, die jouw ouders ooit bedachten voor een blote baby met 

spartelende beentjes.  

 

 

Gr fr. 
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BRIEF 23  Raakverstand 
 
Beste Tobias, 

 

Ik denk nog verder over misverstanden, een misverstand kan namelijk denk ik ook het tegenovergestelde van 

zichzelf worden, misschien heet dat een raakverstand.  

 

Een kunstenaar maakt een jas voor iets dat IN hem is. Weet je nog het voorbeeld van de boosheid die op tafel lag, die 

zich een jas liet aanmeten? 

Een jas kan een schilderij zijn, een dans of een ander kunstwerk zoals je het kent. Maar het zou ook iets onzichtbaars 

kunnen zijn… Zoals een mening, een plan of een waarheid. oftewel: een verhaal. 

Zo kan bijvoorbeeld een politieke partij of een godsdienst worden gecreëerd. En door verschillende politieke 

partijen bij elkaar te brengen en samen te laten ademen en praten, kan er een maatschappij gaan bestaan. Zo’n 

maatschappij is als een jas voor een hoop verhalen bij elkaar. Zo’n jas kan tegenover een andere jas komen te staan, 

zoals de maatschappij van een ander land en dán.. 

Kan er oorlog worden gemaakt. 

En dat allemaal begon met dat éne gevoel. 

 

Soms gebeurt er iets vreemds met gevoelens… Heb je wel eens iemand gezien die zo erg moest lachen dat hij er van 

ging huilen? Ik wel, het is een vreemd gezicht. 

In de Harry Potter boeken bestaat er een wezen dat ‘Boeman’ heet. Niemand weet hoe de boeman er uit ziet als hij 

alleen is, want zodra een boeman een mens tegenkomt, verandert de boeman in hetgeen waar die mens het meest 

bang voor is. Zoals een reuzenspin, een feeks of professor Sneep. Er is een toverspreuk die de boeman zijn macht 

doet verliezen, die gaat zo:  

Je stelt je een tafereel voor waarin hetgeen waar je zo bang voor bent er lachwekkend uit ziet, je richt je toverstok op 

hem en zegt ‘Ridiculus’ (wat Engels is voor: belachelijk). Op dat moment wordt het tafereel in je hoofd werkelijkheid. 

Zo rijdt de reuzenspin plotseling op rolschaatsen, is de feeks haar stem kwijt en heeft professor Sneep plotseling de 

kleren van je oma aan. 

Iets engs wordt ineens hetzelfde als lachwekkend! 

 

Zo iets gebeurde ook in een kort moment ooit tijdens een oorlog, de eerste wereldoorlog. Je had in die oorlog twee 

fronten, tussen die fronten lag een gebied dat ze ‘niemandsland’ noemden. Het was tot dusver de meest bloederige 

oorlog die de mensen ooit gevoerd hadden. Soldaten beschoten elkaar vanuit graven, loopgraven noemde ze die.  In 

die oorlog zijn er ongeveer 20.000.000 mensen dood gegaan. Dat zijn meer mensen dan er in totaal in Nederland 

wonen. De oorlog duurde zo’n vier jaar, het werd soms ook ‘de grote oorlog’ genoemd. Op een gegeven moment 

tijdens die oorlog gebeurde er iets vreemds.  

 

De Duitsers namen het initiatief en stuurden een jonge dappere soldaat, die een beetje Engels sprak, halverwege 

niemandsland. Hoewel wantrouwig, het kon een list zijn, stuurden de Engelsen een soldaat naar de Duitser. De 

Duitser zegt: ‘No fight tomorrow we’ll sing and play football together on nowhere land’.   

 

En ze hebben toen gevoetbald. Ze hadden geen bal, maar deden het met een opgevulde hoed op zak. Doelen 

werden van de stokken van brancards gemaakt. Niet iedereen deed mee, heb ik gelezen en daarna is de oorlog ook 

weer verder gegaan. Maar dat éne moment in niemandsland… 

Ze noemen het nu ‘de voetbalmythe’. (Hou jij eigenlijk van voetballen?)  

 

Het is net als onder de douche staan, die zó koud is dat hij haast heet lijkt, ken je dat? 

Ineens komt een tegenstelling samen, twee gevoelens worden één. 

 

Soms lig ik in bed te piekeren en vraag me af of ik eerlijk ben of het tegenovergestelde van eerlijk. Er zijn mensen, 

er zijn dieren, die daar nooit over nadenken. Als je in hun gezichten kijkt verdwijnen zowel eerlijk als oneerlijk. 

Ze draaien hun hoofd een beetje schuin en lijken te vragen: ‘Wat bedoel je toch allemaal?’  

Ze glimlachen of kwispelen en likken je gezicht af, tot er iets nieuws voorbij komt, een hommel bijvoorbeeld. Kijken 

waar die naartoe gaat… Zo de hele dag door. 

 

Groetjes, Frederique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

BRIEF 24  Poëzie  
 

Beste Tobias, 

 

Er is misschien een woord voor dat moment dat twee gevoelens, of twee tegenovergestelde van elkaar samen 

komen. Dat woord gaat zo: poëzie.  

 

Ik kende dat woord eerder dan dat ik de betekenis van het woord kende. Maar ik had er wel een voorgevoel over en 

dat heb ik samen met wat vragen een tijdje met me mee gedragen, in mijn binnenzak.  

Eerder dacht ik dat poëzie een verzamelnaam was voor gedichten. Maar op school gebruiken ze het woord poëtisch 

niet alleen voor stukken tekst, maar ook voor bewegingen en handelingen en beelden. En altijd als ze dat woord 

gebruikten voelde ik mijn voorgevoel!  

 

Een tijdje geleden zat ik in de trein van Antwerpen naar Arnhem. Ik zat in dat stuk van de trein, tussen twee coupés 

in. Ik was namelijk naar de wc gegaan, waar ik een man had gekruist die naar mij had gelachen en ik had terug 

gelachen. Aan mijn lach had ik gemerkt dat ik chagrijnig was. Ik bleef daarom in het tussenstuk zitten, zodat ik er het 

snelst uit kon als we in Arnhem waren. De man kwam uit de wc en ik was hem alweer vergeten. Ik keek een andere 

kant op, want ik had eigenlijk geen zin om iemand aan te kijken of te praten. De man bleef ook in het tussenstuk 

zitten, op de klapstoel aan de andere kant van de deur.  

Na een tijdje vroeg hij: ‘Ben je het reizen moe?’. Ik keek hem aan en moest toen toch lachen, omdat hij blijkbaar 

gezien had dat ik chagrijnig was. (dat is trouwens een leuk moment, ken je dat? Dat je chagrijnige mond ineens moet 

lachen. Soms met tegenzin, soms als glas alsof je gezicht in één keer breekt). Ik knikte en hij vroeg hoe lang ik al 

gereisd had. Ik zei het en hij knikte dat van Antwerpen naar Arnhem ook wel een lange reis is. Hij vertelde dat hij de 

dag ervoor in Brussel was geweest, op een beurs. Ik vroeg wat hij er dan gedaan had, hij zei dat hij er Klaas Vaak 

gespeeld had, hij was namelijk acteur. Hij vertelde dat hij niet zo van beurzen hield, maar dat hij er met slaapzand 

had gestrooid en hij zei dat daar toch wel een beetje poëzie in zat. 

We kletsten nog wat en ik zei dat ik ook theater studeerde. De man heette Stefan en hij had een leuk en ondeugend 

gezicht had, hij deed me een beetje aan een zwarte piet denken. Toen waren we in Arnhem, hij woonde daar 

blijkbaar ook. Op het laatst gaf hij me een kaartje, een visitekaartje. Hij zei ‘Ik weet niet waarom, maar hier. Mocht je 

nog eens iets willen vragen over acteur zijn kun je me opzoeken’.  

 

Toen ik thuis was zocht ik hem in mijn gezichtenboek. Ik dacht: ik heb inderdaad een vraag! 

We hebben toen een digitaal gesprek gevoerd, ik heb het naar hier gekopieerd: 
 
Gesprek begonnen op 24 oktober 2013 

 

24/10/2013 10:08 

Frederique van Domburg: 

Hoi Stefan! gisteren in de trein had je het over poëzie, dat vond ik leuk want ik wil in mijn 

scriptie graag schrijven over poëzie/poëtisch en wat dat is of kan zijn. ben op zoek naar 

bronnen/boeken/uitspraken. daarom vroeg ik me af: wat is poëzie volgens jou? heb je tips als het gaat 

over waar te zoeken over poëzie? Groetjes, Frederique 

 

24/10/2013 11:17 

Stefan Papp: 

Het mooist is denk ik een anekdote waar ik gelijk aan dacht. Over poëzie sprekend dan.. Samen met een 

Bulgaarse vriendin en een wat oudere vrouw uit het bergdorp in Bulgarije waar we verbleven stapten we 

in een niet aangemelde taxi naar de stad, omdat er geen bussen reden. De beste man reed ons over 

smalle weg die langs een steile rotswand liep aan de ene kant recht omhoog en aan de andere kant 

recht de afgrond in. Zo slingerden we pruttelend in de oude Lada naar beneden tot in deze stenige 

omgeving uit een spleet tussen weg en wand opeens een kleine bloeiende appelboom stond. Onze 

chauffeur stopte bedaard de auto, stapte uit. Liep naar het boompje en plukte twee en na een korte 

blik naar zijn passagiers uiteindelijk nog een derde bloesem van de boom. Twee gaf hij er eerst aan 

de vrouw en m'n vriendin en de derde gaf hij aan mij. 

Daar schoot ik vol. Niet echt duidelijk wetend waarom precies maar het raakte me. Het onverwachte, 

zo'n ruige bergman met enig machismo, de rotsen, de auto en dat gebaar met die tere bloesems. 

Poëzie is voor mij het onuitsprekelijke verwoord. Zonder dat het benoemd wordt, schijnbare 

tegenstelling die samenkomt. het heeft veel met stilte van doen en is ontzettend persoonlijk. Een 

herkenbare emotie hervat in een klein verhaal of situatieschets of alleen klank. Boeken over poëzie 

moet ik over nadenken, komt wellicht later nog, maar dit is waar ik nu aan dacht. Succes, leuk je te 

ontmoeten.. 

 

24/10/2013 19:33 

Frederique van Domburg 

Wouw.. Heel mooi. Dankjewel. Ik denk ik verwerk jouw verhaal precies zoals je het schreef in mijn 

scriptie. bedankt, ik herken het ook. 

(wat je schrijft over wat poëzie is voor jou.) ja ik vond het ook leuk om je te ontmoeten. mocht je 

nog iuets te binnen schieten! graag. 
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24/10/2013 23:02 

Stefan Papp: 

iets iuets..mm. Doe wat ik kan. 

 

26/10/2013 13:48 

Stefan Papp: 

Iuets dan: bron van poëzie is net als voor muziek, dans, theater, kunst, leven: stilte. 

Inkeer om vandaaruit te komen tot klank zonder me te richten op weerklank in de overtuiging dat niets 

menselijks mij vreemd is en: 

Wat komt is goed. 

Weer even een flard. 

 

Zo ging het nog een tijdje door. Later hebben we elkaar nog eens ontmoet en heeft Stefan me boeken geleend voor 

mijn scriptie, dichtbundels. Die waren erg mooi, al heb ik tot nu toe maar één gedicht (van Judith Hensbergen) 

verwerkt in deze scriptie, deze brieven aan jou.  

Maar met zijn beschrijving van wat poëzie is volgens hem heeft hij me op weg geholpen met mijn brieven aan jou. 

Ook heeft hij me iets verteld over een poppenspeler, die hij zelf eens heeft bezocht waar hij nu woont, over hem zal 

ik je later schrijven. Hij was eerst poppenspeler én een zoeker. 

 

Wat ik mooi vind is dat Stefan onder andere spreekt over poëzie als een schijnbare tegenstelling die samenkomt. 

Daaruit spreekt dat de tegenstelling niet bestaat. 

 

Ik voel me in deze brieven aan jou soms als op een tocht, een reis, een zoektocht. 

Wat poëzie is, daarvan ben ik zo zeker nog niet. Hier volgen een aantal voorbeelden, vermoedens. 

 

Liefs, 

Frederique 
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BRIEF 25  Voorbeeld van poëzie? 1: Collage 
 

Lieve Tobias, 

 

Als je in jezelf niet één gevoel hebt, maar twee tegelijk, kun je daar evengoed een jas voor maken. Dat doet je oma! 

Die maakt collages. Ze neemt jassen die al gemaakt zijn, foto’s of schilderijen en ze scheurt er stukken af die ze dan 

bij elkaar plakt. En zo ontstaat er weer een nieuwe jas. Zoals deze: 

 

 
 

Wat ik leuk vind aan deze is dat ze OUD (want het achterste schilderij is de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn en 

komt uit de 17e eeuw) en NIEUW zo duidelijk bij elkaar heeft gebracht. 

Ze overbrugt de tijd! 

Ze heeft er nog een heleboel meer gemaakt. 

Collages zijn net als treinreizen op een hete zomerdag: allemaal verschillende mensen, overal vandaan, tegen elkaar 

aan geplakt. 

 

Frederique 
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BRIEF 25  Voorbeeld van poëzie? 2: Kitty Donkersloot 
 

Lieve Tobias, 

 

Kitty Donkersloot is mijn oudtante. Ik heb haar het afgelopen jaar twee keer bezocht, het waren de eerste keren dat 

ik haar van zo dichtbij en alleen ontmoette. De eerste keer gaf ze me een bijzondere prisma mee om thuis naar te 

kijken, zij heeft er een heel rijtje van op haar tafel staan. Ze heeft me verteld over haar leven tot nu. Vroeger was ze 

danslerares. En ze maakt wandkleden, zoals deze, dit zijn foto’s van fragmenten uit één van haar wandkleden: 

 

 
Hieronder een stukje uit een krantenartikel dat geschreven werd aan de hand van een expositie: 
 

De wandkleden van de kunstenares zijn van een grote schoonheid, met name die met de geometrische 

figuren als kubussen en prisma’s. Kitty: “Toch weet ik nooit van tevoren wat ik zal gaan maken. Ik 

begin met een klein lapje van een bepaalde vorm en kijk dan welk lapje daar leuk naast ligt en zo ga 

ik stapje voor stapje verder. Wel stel ik mezelf bij elk van die stappen de vraag ‘voegt het iets toe 

aan het geheel?’ Want als dat niet zo is, laat ik het weg.” 
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Voor dit wandkleed haalde ze haar inspiratie uit een reis die ze naar India heeft gemaakt. Hoe veelkleurig de 

vrouwen daar gekleed gingen, hoe rijk aan details, hoe vol aan indrukken ze de reis ervoer. Hieronder zie je het 

wandkleed in z’n geheel, het is ongeveer een meter bij een meter in het echt: 

 

 

 
Kitty vertelde me ook over andere reizen die ze heeft gemaakt. Hoe ze gefascineerd was door zijde, dat kleine 

rupsen in staat zijn zijde te maken, hoe de mensen daar ooit achter zijn gekomen en dat van daaruit de zijderoute 

ontstond.  

Toen ik thuis kwam zocht ik informatie op over de zijderoute, het tussennet vertelt: 

 

De zijderoute wordt zo genoemd omdat zijde uit het oosten, toen een bijzonder kostbare handelswaar, langs de route 

naar het westen vervoerd werd. Twee nestoriaanse monniken smokkelden in 552 in holle wandelstokken zijderupsen 

naar het Byzantijnse Rijk. Hierna was de productie van zijde niet langer aan de Chinezen voorbehouden, maar kon 

zijde ook in het westen gemaakt worden. 

Langs de routes waren mensen in staat handelsgoederen te vervoeren, in het bijzonder luxegoederen zoals zijde, 

satijn, muskus, robijnen, diamanten, parels, porselein, papier, rabarber, vruchten zoals perziken en sinaasappels, 

paarden en buskruit. Niettemin reisden niet alleen goederen mee langs de route, maar ook opvattingen, ideeën, 

ziektes en culturen. 
 
Kitty’s wandkleden zou ik poëtisch noemen en haar verwondering over de zijde-route ook. Ieder lapje komt ergens 

anders vandaan, zij kiest ze zorgvuldig bij elkaar en brengt ze samen tot één geheel. Het gaat van klein naar groot, 

zoals een rups de zijde voor een jurk maakt waarin iemand er als een vlinder uitziet. Ze ademde India, een land vol 

tegenstellingen, in en hier is haar uitademing, de jas voor haar ervaring, haar kunstwerk. 

In de auto, op weg naar het station, we hadden wijn gedronken en waren een beetje opgewonden van onze 

gesprekken over alles, zei Kitty vurig:  

‘Mijn moeder zei altijd:“Het leven is een tranendal”, nou ik VERTIK het, Frederique, échtwaar!’  

 

X f. 
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BRIEF 26  Voorbeeld van poëzie? 3: Poppenspel 

 
Lieve Tobias, 

 

Als iemand bijna is verdronken ligt hij kletsnat op het strand. Mensen komen aangerend en eentje buigt zich over 

hem. Hij legt zijn mond op zijn mond en ademt, blaast en plots een schok in diens borst. Hij heeft leven in hem 

geblazen! Teruggeblazen! Wakker gekust! 

 

In een toneelstuk stelt een jongen, Sebastiaan, zich de vragen: 

‘Kan de regen ook dood gaan? En de vrolijkheid?’ 

 

Die vragen kun je ook omdraaien: 

‘Kan een steen ook levend worden? En een plasticzakje?’ 

 

Er is een man, hij heet Jozef van de Berg, zo ziet hij er nu uit: 

 

 
 

Vroeger was hij een poppenspeler, een beroemde! Dat heb ik gelezen en gehoord, ik heb nooit een voorstelling van 

hem gezien. Dat kan nu ook niet meer, want hij is gestopt met optreden. Hij is helemaal gestopt met theater te maken. 

Hij woont nu in een hutje in een tuin, ergens in Nederland. 

Ze noemen hem een kluizenaar. 

 

Maar vroeger blies hij leven in stukken hout en stof! Hij had een wagen vol poppen, waarmee hij door het land trok 

en voor kinderen theater speelde. Het kán dus, je kunt iets dat niet leeft levend maken. Dood en leven is slechts een 

schijnbare tegenstelling, die samenkomt in poppenspel! 

 

 
 

Ze noemen dat verbeelding, natuurlijk, het is niet echt. 

Maar, wat is eigenlijk écht? Is vrolijkheid echt? En de regen? 

 

Groetjes, Frederique 

 
PS. Joseph van de Berg is een zoeker naar wat echt is, ik weet niet of hij gevonden heeft wat hij zocht.  Op zoeken 

kom ik later terug, eerst nog enkele rijmpjes uit de wereld. 
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BRIEF 27  Rijmpjes van de zeewoestijn 
 

Lieve Tobias, 

 

Ik ben een plek vergeten in brief 11 waar je ook kunt wonen. Je kunt namelijk ook in een reis wonen! Dan woon je 

niet érgens, maar nergens. En daarmee woon je overal. Het verschil tussen ergens en nergens bestaat dan niet, net 

zoals het verschil tussen alles en niets. 

Het is een schijnbare tegenstelling die samenkomt, alsof je IN de poëzie zelf woont. 

 

Reizen… Een rugzak en verder niets bij je hebben. 

Veel mensen zeggen dat zij graag een wereldreis zouden willen maken.  

Vroeger, op de basisschool, groeven we een kuil in de zandbak. We gingen zo diep als we konden, omdat iemand 

had gezegd dat als je maar lang genoeg doorgroef je uiteindelijk in Australië zou komen omdat Australië precies aan 

de andere kant van de wereld ligt. En dat sprak me wel aan omdat ik daar een oma, jij een grootoma, heb wonen. 

 

Reizen… Waar zou jij heen willen? 

Omdat de wereld rond is, zul je altijd wanneer je doorreist, uiteindelijk weer op hetzelfde punt terecht komen. 

Daarmee lijkt reizen op ademen, want ademen is ook rond. Een ademhaling eindigt altijd op hetzelfde punt.  

Dat punt is trouwens de éne keer langer dan de andere keer. Heb je dat wel eens gemerkt? Soms, als ik erg rustig 

ben, blijf ik seconden lang op dat punt.  Weet je waar het punt me aan doet denken? Aan de bodem van de zee, waar 

het stil is, terwijl aan de oppervlakte de golven op en neer gaan en af en aan. 

 

Wil jij ook reizen later Tobias? Een wereldreis? 

Weet je, als je die cirkel om de wereld maakt, zul je waarschijnlijk op een gegeven moment een woestijn 

doorkruisen. En als je daar bent, lijkt het misschien alsof je diep in de zee bent, zo stil. Met als verschil dat het er 

droog is en in de zee nat. Ik heb gehoord dat de woestijn erg leeg en stil is. En dat het er overdag heet is, maar ‘s 

nachts zeer koud kan zijn.  

Over de zee heb ik gehoord dat het diepste punt er nooit bereikt is, omdat men er gewoon niet kan komen. Diep in 

de zee is de druk van het water namelijk zó groot dat een duikboot als een stukje aluminium folie in elkaar zou 

worden gedrukt als hij er zou komen.  

 

Een woestijn - de zee, het is net een rijmpje. Je kunt dus niet alleen gedichten van woorden maken, maar van allerlei 

dingen. 

 

Een wereldreis is rond, een ademhaling is rond. Een jaar is rond: van lente, zomer, herfst winter, lente. Een dag en 

nacht zijn samen ook rond.  

Er is dat punt in mijn ademhaling en in de jouwe, waar je soms blijft rusten, dat punt lijkt wel een 0-punt, er is dan 

even niets. Ja, een 0 punt. 

Misschien heeft dat punt diepte of  verte, net als de woestijn en de zee. 

 

Tobias, ademen doe ik zonder dat ik het merk. Ik merk het pas echt als het moeilijk wordt. Als het benauwd is 

ergens, als ik me verslik in iets. Toch doe ik het en jij ook en iedereen. 

Als ik dichterbij iemand wil komen, dan moet ik me misschien concentreren op wat we allebei op dit moment doen. 

Misschien is jouw 0-punt later of eerder dan de mijne, maar langer dan zo’n 8 seconden kunnen ze toch niet van 

elkaar verschillen?  Dus ben ik nooit langer dan 8 seconden bij jou verwijderd!    

                                                WOUW! 

 

Dat is geweldig, dat is écht geweldig.  

 

X f. 

 

PS. Stefan werkt in de Efteling als Klaas Vaak. We hadden het over wat we als kind in het sprookjesbos het 

spannendst vonden. Stefan: ‘Doornroosje, omdat ze écht ademde.’ 
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BRIEF 29  Sneeuwgezicht 
 

Beste Tobias, 

 

Je kunt in een reis gaan wonen, je kunt reiziger worden. 

Maar eigenlijk is het net als met kunst, je bént een reiziger en je woont in een reis, of je dat nu kiest of niet. Leven is 

immers toch: je ogen openen en in beweging komen. Je adem reist en je beweegt je tussen twee punten, en dat is wat 

een reiziger doet, hij overbrugt afstand. Ieder mens doet dat. Bovendien, een reis heeft een begin en een eind en een 

leven heeft dat ook; iedereen is reiziger. Jij dus ook. 

 

Kijk maar, deze meneer laat je zien dat een kunstenaar een reiziger is en andersom.  

Simon Beck wandelt door de sneeuw. Als hij achterom kijkt ziet hij een kunstwerk: 

 

 

 

 

Indrukwekkend. Het is net als een linosnede. Het lijkt wel alsof hij met een wandeling, zijn voetstappen, de sneeuw 

levend heeft gemaakt! Alsof hij de sneeuw een naam heeft gegeven. 

 

 

Fr. 
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BRIEF 30  Bloemenrijm 
 

Beste Tobias, 

 

Heb je die lichtgevende bloemen gezien op bladzijde … bij het verhaal over Perelien, het Nachtbos? Ze lijken we wat 

op het patroon van de sneeuwwandelaar. Die bloemen zijn getekend met een spirograaf. Dat woord, spirograaf, 

zocht ik op het tussennet. Ik kreeg twee beschrijvingen uit een encyclopedie, van twee verschillende instrumenten: 

 
1. 

Gesloten ademcircuit, waarmee bepaald kan worden hoe de longen functioneren. Uit de uitslagen kunnen de 

verschillende waarden worden afgelezen: het bruikbare volume van de long, de reservecapaciteit, het ademvolume, 

het luchtoverschot, de hoeveelheid ademhalingen per minuut en de hoeveelheid gebruikte lucht per minuut. 

synoniem: spirometer.  

 
2. 

Een spirograaf is een instrument dat gebruikt wordt om geometrische patronen te tekenen. De spirograaf werd 

bedacht door Denys Fisher (1918 - 2002), een Engels ingenieur. Het principe bestaat uit een set ronde schijven van 

kunststof met tandwielen en een aantal andere voorwerpen, zoals ringen, driehoeken, rechte strips, ook voorzien van 

tandwielen. 

 

Wat die bloemen betreft gaat het over nummer 2. 

Maar het is grappig dat het eerste instrument met ademen te maken heeft!  

Herinner je je Momo nog die iets gezien had wat ze aan niemand kon vertellen? 

Wat ze gezien had waren ‘tijdsbloemen’. Wat dat zijn begrijp ik zelf ook nog niet precies… Maar het komt erop neer 

dat zij op een  gegeven moment IN zichzelf bloemen zag, die begonnen als knop en uiteindelijk verwelkte. En met 

iedere slag van haar hart, haar hartslag werd beschreven als een soort ’slinger’ die rondjes maakte over een vijver 

waar de bloemen uit opstegen, kwam er een nieuwe bloem uit. Zo ging het door en door: 

 

Dit was de bloem aller bloemen, een volmaakt wonder! Het liefst was Momo hardop gaan huilen, toen ze moest 

aanzien dat ook deze volmaaktheid begon te verwelken en in de donkere diepte begon weg te zinken. Ook aan de 

overkant was de slinger nu een stap opgeschoven en een nieuwe bloem steeg op uit het donkere water. 

Langzamerhand begon Momo te begrijpen, dat iedere nieuwe bloem weer volkomen anders was dan de 

voorgaande, en dat telkens diegene die net bloeide haar de allermooiste scheen te zijn. Terwijl ze maar rond de 

vijver liep, zag ze hoe bloem na bloem ontstond en weer verging. En ze kreeg het gevoel, dat ze dit schouwspel nooit 

moe zou worden.  

 

Weet je, dit lijkt op de spirograaf. Met het instrument maak je eigenlijk voortdurend rondjes met een tandwiel in een 

cirkel. Eerst ontstaat er dan één bloem, die volkomen symmetrisch is. Dan schuift de beweging een stukje op en 

ontstaat er een nieuwe bloem, over de eerste heen of eigenlijk er vlak naast. En zo wordt de bloem groter en voller 

en complexer en ‘mooier’, zou je kunnen zeggen.  

Johan Sabastiaan Bach heeft muziekstukken voor de piano geschreven die ‘de Goldbergvariaties’ heten. Ze lijken we 

wat op de tijdsbloemen. Hij heeft namelijk1 muzikaal thema genomen en dat steeds op een andere manier, in net een 

andere volgorde of tempo uitgevoerd. Ieder stuk is een nieuwe variatie op hetzelfde muzikale thema. Zo zijn er 30 

Goldbergvariaties. 

 

Die steeds herhalende, ronde beweging lijkt op ademen. Het lijkt ook op het land uit ‘het oneindige verhaal’ dat 

vergaat en weer opnieuw ontstaat.  

En ’t lijkt het ook wel op een mensenleven… Want een mensenleven bestaat uit dagen en nachten, steeds opnieuw en 

iedere dag is anders. Je fietst misschien iedere dag langs dezelfde boom, maar die boom krijgt er steeds een ring 

bij, steeds een dikkere stam.  

En zoals de dagen elkaar volgen, volgens mensenlevens elkaar op. Iedereen begint en eindigt en stelt zich 

onderweg steeds opnieuw dezelfde vragen. 

 

Als er geen tijd zou bestaan, of als de illusie van tijd niet zou bestaan, zouden we druipsteengrotten niet kunnen zien. 

De druipsteengrotten noemen wij ‘mooi’. Misschien omdat ze zo complex zijn, zo kwetsbaar en laagje voor laagje 

ontstaan. Het is net als een oud mens en de rimpels in het gezicht. 

 

Groetjes, Frederique 
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BRIEF 28  Nachtgedicht 
 
Beste Tobias, 

 

Een stukje gedicht van Fernando Pessoa: 

 

Kom, o Nacht, aloud en immer eender, 

Nacht, onttroond geboren Koningin, 

Nacht, gelijk inwendig aan de stilte, Nacht 

Met klater gouden sterren snel verschietend 

In uw kleed met franjen van Oneindigheid. 

 

Kom, zonder dat ik het zie, 

kom, zonder dat ik het voel, 

Kom eenzaam, plechtig, handen hangend langs 

Uw zijden, kom 

En breng de verre bergen dicht bij de nabije bomen, 

Versmelt tot één veld alle dingen die ik zie, 

Maak het gebergte tot een blok, één enkel, van uw lichaam, 

Alle wegen die daarlangs omhoog gaan, 

Alle vele bomen die het in de verte maken tot één donkergroen 

 

Het is moeilijk te lezen, lijkt het, maar als je nog eens leest dan is het nogal mooi, vind ik. 

Het is net als het 0-punt: diep in de zee zou een stukje aluminiumfolie worden samengeperst en zowat verdwijnen. Als 

het donker wordt dan versmelten alle gekleurde dingen met elkaar in de duisternis, totdat ze weg zijn. 

En toch, als het ochtend wordt, ontvouwen de dingen zich opnieuw in het licht. Ik zie het aluminiumfolie voor me dat 

in en uit wordt gevouwen, steeds opnieuw. Het lijkt net ademen. 

 

Maar in een boek las ik het volgende: ‘De nacht is een betere tijd, de nacht rekt je uit.’ 

Uitrekken lijkt het tegenovergestelde van inkrimpen, niet waar?  

Maar dat is wel vaker met dingen, dat tegenovergestelden van elkaar er tegelijkertijd zijn. 

Ik denk dat uitrekken zoiets is als uittrekken, met een extra t ertussen.  

Als het nacht is zie je de jassen niet meer, hun begin en eind, hun omlijsting en hun beschilderingen. 

Je zou kunnen zeggen dat de jassen verdwijnen en verdwijnen kan op twee manieren. Iets kan weg gaan en iets kan 

zich verspreiden. Net als die Boeddha, weet je nog?. Hij is niet meer Boeddha, hij heeft zijn jas uit getrokken, hij is 

verdwenen. Maar hij is verdwenen, omdat hij zich heeft verspreid. Hij is niet langer ergens, hij is nergens en dat is 

misschien hetzelfde als overal. 

Het gebeurt dus tegelijkertijd. Dan zijn twee manieren van verdwijnen niet langer twee manieren, maar één en 

dezelfde. En verdwijnen is hetzelfde als verschijnen. En eindigen hetzelfde als beginnen. En doodgaan hetzelfde als 

geboren worden. 

 

Zo is het dus met de nacht. Omdat alles uit het zicht verdwijnt, kun je door het raam de verte niet meer zien. En 

tegelijkertijd komt de verte naar je toe gelopen, hij komt dichterbij. Als je uit het raam kijkt heb je dan niet langer 

een UIT-zicht, maar kan het gebeuren dat je zo iets als IN-zicht krijgt. 

 

Weet je nog: Die schepper leerde zichzelf kennen door zichzelf een jas aan te meten zodat hij naar buiten kon kijken. 

En hij zag zichzelf. En hij was zo veelkleurig en rijk aan details, hij vergat dat alles buiten zich hijzelf was. 

Toen werd het nacht, toen reisde hij naar de woestijn. Toen keek hij naar binnen en herinnerde het zich weer. 

 
Misschien is een schepper wel een groot onbekend dichter en is de wereld zijn gedicht en alle dingen woorden. En 

misschien zijn WIJ allemaal dichters en dichten wij de tussenruimte, middenin in de nacht. 

 

Groeten, 

Frederique 
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ANZICHTKAART  Moe 

 

 
 
Tobias, 

 

Ik word een beetje moe van mijn naam onder elke brief.  

Van nu af aan schrijf ik anderen namen onder de brieven! Dan kunnen het brieven van iedereen zijn! 

 

Groet,  

Jan-Willem 

 

 

 

Ps.  

Maar, waarom word ik eigenlijk moe daarvan? 

Is dat soms schaamte? 
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BRIEF 29  Zoeken naar de waarheid 
  
Lieve Tobias, 

 

Al deze woorden op papier proberen te wijzen naar een waarheid, een waarheid die ontstond in gedachten. Mijn 

gedachten, die een verzameling is van andermans gedachten die ik aan elkaar heb geritst tot een rammelend 

geheel.  

Maar zowel woorden als gedachten hebben een begin en een eind. Als je wilt weten wat echt is en je zoekt iets om 

mee te kunnen zoeken, één of ander gereedschap, zijn je gedachten uiteindelijk ongeschikt (dat denk ik tenminste, 

dus wat ik net schreef…?!) 

 

Als je kind bent wil je geloof ik graag weten wat echt is.  

Ik begreep er vroeger niets van en werd boos als mensen iets zeiden wat ze eigenlijk niet bedoelden. Later begreep 

ik dat ze dat ‘sarcasme’ noemen en dat het meestal bedoeld is als grap. 

Op een gegeven moment weet je het wel, je weet ‘De zee is grijsblauw en diep, de zee is echt’. En je weet: ‘Monsters 

bestaan niet’. Dingen die je kunt zien zijn echt, dingen die je niet kunt zien zijn niet echt. 

Maar gevoelens, die kun je niet zien! En toch bestaan ze.  

Wat ís eigenlijk bestaan? Is bestaan écht? 

 

Jij hebt vast wel eens naar de waarheid gezocht. Bijvoorbeeld: Er stond een huis aan een weg bij je in de buurt, 

waarvan de gordijnen gescheurd en versleten waren en waar nooit licht brandde. Niemand wist of er iemand woonde 

of niet. Met vrienden ben je misschien wel eens naar zo’n huis toe gegaan, erom heen geslopen, de tuin in geglipt 

omdat je wilde weten of er iemand woonde of niet. Misschien woonde er wel een kluizenaar, met een baard. 

Misschien ook niet. 

 

Sommigen mensen gaan op zoek naar de waarheid over wat bestaan is: zoekers.  

Harry Potter was een zoeker en Momo en Joseph van de Berg. Hoe doe je dat? Zoeken? 

Zoekers gaan vaak op reis, ik denk omdat ze ervan uit gaan dat je pas iets te weten kunt komen over wat bestaan is 

als je alle vormen ervan gezien hebt. Alle soorten mensen, dieren, landschappen en daar alle soorten plantjes en 

insecten. Alle soorten wind, van briesjes tot hozen. Alle soorten smaken: pikant, bitter en zout. Alle soorten van 

gewicht, alle geuren. Elke stekeligheid, iedere broosheid enz. 

 

Maar waarom willen ze eigenlijk zo graag de waarheid weten? 

Ik denk dat het te maken heeft met gevoelens óver bestaan. Vrolijkheid, bijvoorbeeld, maakt bestaan leuk, maar als 

een gevoel op komt en weer weggaat en je niet weet waar naartoe, is vrolijkheid dan wel écht? Bestaat hij wel? 

Op een gegeven moment herken je misschien een bepaalde volgorde van gevoelens, bijvoorbeeld: 

 

Vrolijk zijn - teleurgesteld zijn - vrolijk zijn - teleurgesteld zijn - vrolijk zijn - teleurgesteld zijn - even heel erg moe 

zijn… En dan weer vrolijk zijn - teleurgesteld zijn - vrolijk zijn - teleurgesteld zijn. Enz. 

En  dan kun je je gaan afvragen: Waarom zou ik vrolijk zijn als het toch weer teleurgesteld wordt? 

Ik hoef ‘m niet, vrolijkheid.  

Het is alsof je dan door hebt dat een gevoel in een oogwenk het tegenovergestelde van zichzelf kan worden, zoals 

beschreven in brief 23. En met dat door te hebben, vertrouw je je gevoelens niet meer. 

En wat voor gevoelens geldt, denk je, geldt evengoed voor mijzelf. 

Als ik leef, maar in een oogwenk dood kan zijn en vergeten, wat is dan bestaan?  

 

De Mier schreef in een boek van Toon Telegen: ‘Ik vertrouw mijzelf niet meer.’ 

En hij vertrekt van huis. 

 

Groetjes, 

 

Toch maar van- jeweetwel - Frederique.  
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BRIEF 30  De verte 
 
Tobias, 

 

De mier gaat op reis, op zoek naar ‘de Verte’. Wat de Verte is weet hij zelf ook niet precies, maar hij zoekt het. Hij 

reist misschien door allerlei landen: warme, koude. Rijke, arme. Kleurrijke en kale landen. Hij ziet wel duizenden en 

nog eens duizenden kunstwerken: 

 

Meisjes met gekleurde jurken met kanten sluiers en gouden ringen door hun neuzen. Mannen met geruite rokken en 

vreemde blaasinstrumenten onder hun snorren. Mensen met veren, bloemen of gel in hun haren. Piramides en 

kathedralen, torentjes als snoepgoed en bontmutsen en belletjes en geitjes en uitstekende botten of boten en 

boterbloemen…Maar ook karavanen en caravans, arrensleeën, sleepwagens en treinwagons. En allemaal 

verschillende soorten wegen van kiezelstenen en bruggen en kinderkoppen en zand, snippers, lava of modder ra 

ra… langs dierentuinen vol zebra’s, zebra’s vol luizen en via sluiproutes naar golfbanen. Helikopters vliegen over 

toeristen en torens en theetuinen en trambanen. En mannen met baarden die zich verstoppen in grotten, in ruines, in 

bergen, dozen of paleizen. Geschrokken, gezien, gewond of gezocht en vrouwen met baby’s op hun rug, in hun buik, 

aan hun borst. En schalen vol parels, kristallen en olijven. En vogels die vliegen met grote bogen, met bochten, met 

spurten. Circustenten en citroenen en bankdirecteuren en honderden boerderijen. Koffers en kruiwagens en 

kevertjes tussen het gras. Bedelaars aan de kant van de weg, auto’s met pech, zweetdruppels en dauwdruppels, 

bloeddruppels en laatste en eerste druppels. En meren en sloten en reigers en andere reizigers. En bloemen in 

velden, in de sneeuw, op papier en bloemen vanbinnen. Rozen met doornen en verhalen van Doornroosje en 

vleermuizen en tovenaars en dreigementen van goden met boze stemmen en appels. Heerlijke appels met pitten en 

bananen en kokos en dadels en droge vruchten, van krenten en kastanjes. En bloemkool en bieten en blozende blije 

broze bloesems in grove mannenhanden met behaarde polsen en zóveel verschillende handen, met rimpels en 

aderen en sneeën en kieren en openingen en wondjes en nagels en littekens en moedervlekken en ringen met 

letters. Zo veel letters en verschillende woorden en talen en tekens. Zo veel boeken en bibliotheken en bankjes en 

computers en pijn in je nek van het typen en kijken en proberen. Zo veel proberen, zoveel pogingen, zoveel wensen 

en vragen en zo veel verschillende soorten benen die struikelen en vallen en kletteren op de grond. 

En zo veel dingen van dichtbij die je niet gezien hebt: Houten stoelen die de hele dag staan en dragen en tillen, 

kwasten in potten, stofjes onder het bed en doosjes lucifers in de kast. Schimmels op kazen, op voeten en witte 

paarden in stallen. Boodschappenlijstjes in de goot en in gedachten, hoofden vol brieven en koningen denkend 

wandelend over een veld en coniferen en libelles en nog meer bladeren in de wind. Presidenten in slaap, met 

handen onder het hoofd gevouwen, buurmannen en vrouwen in elkaar gekropen met gevoelens ertussen en briefjes 

tussen boeken en ezelsoren in boeken en ezels met bagage beladen. Ezels aan de randen van de woestijn, ezels op 

marktpleinen en daar de gesprekken met zo veel verschillende vragen van wat eten we vanavond? Hoeveel kost dat? 

Wie woont daar? Besta ik? En niet te vergeten de vissen die zich zeer weet ik wat afvragen, diep in de zee waar 

walvissen hoge tonen slaken, waar haaien zeehonden verslinden, waar zebravissen tussen het koraal zwemmen. En 

en en wat nog meer? 

Veel meer, veel en veel meer.  

Ook nog duizenden gevoelens en twijfels van mensen met ogen vol tranen en lenzen en vragen, miljoenen harten die 

kloppen en drummers die trommelen en roffelen. Moeders en martelaars en moerassen vol toevallig verdronken 

dieren en vlinders die ontpoppen en honden die blaffen en braken en baren en poezen in de regen en afgesloten 

wegen en… 

 

En op een gegeven moment is het hem genoeg geweest met de kunstwerken, de jassen. 

‘Ik wil’ denkt hij ‘de waarheid kennen, ik heb genoeg gezien’.  

Hij komt in de woestijn, daar is het volkomen leeg en stil. En dan? 

 

Gr. Fr. 
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BRIEF 31  NIETS vinden 
 
Beste Tobias, 

 

Mensen vergelijken het zoeken naar waarheid ook wel eens met een ui waar je de lagen van afpelt tot dat je bij een 

kern komt. Er zijn meer woorden zoals ‘afpellen’ die proberen te wijzen naar wat het is om naar waarheid te zoeken: 

Ontwikkelen, ontdekken en Her-inneren. 

 

Weet je nog in brief 10 dat moment hoe niets zich in allerlei ietsen verstopte en daarmee alles werd? 

Hoe de mensen daarmee lijken op kinderen die verstoppertje spelen, maar vergeten zijn dat zij spelen? 

Ik vraag me af… als je verstoppertje speelt moet er ook een zoeker zijn! Iemand die telt en dan gaat zoeken. 

Maar als het waar is dat er maar één van ons is, onder onze jassen, dan zou dat dus betekenen dat wij tegelijkertijd 

verstopper én zoeker zijn. En dat zou dan betekenen dat wij onszelf zoeken! 

Dus Momo, die haar vrienden ging zoeken, zocht zichzelf! En Joseph en Harry, die ook! 

 

Dus die Mier, in die woestijn…  

 

De waarheid zou, als je de aanneemt dat de theorieën in deze brieven zouden kloppen, vanbinnen zitten toch? Het 

zou datgene zónder jas zijn dat er het eerst was. Een kunstenaar kijkt naar binnen en brengt wat daar is naar buiten, 

maar misschien is het uiteindelijk zijn diepste wens om zichzelf helemaal buitenste binnen te keren, zodat hij 

helemaal samensmelt met zijn binnenste. Als de theorieën in deze brieven zouden kloppen, dan IS hij al samen met 

zijn binnenste en hoeft hij niets te zoeken. Maar als hij dat nu eens vergeten is… 

 

Dus die Mier, in die woestijn... 

Eerlijk gezegd weet ik het niet, ik weet niet hoe het verder zou gaan met de Mier… 

Ik ben aan de rand van mijn gedachten gekomen…  

 

Misschien weet de Mier het ook niet meer als hij daar is. Misschien komt hij tot de conclusie dat hij met zijn hele reis 
niets is opgeschoten. Dat het zoeken voor niets is geweest. 

 

Voor NIETS. Misschien is dát het antwoord, denkt hij: Ik heb NIETS gevonden.  

En hij gaat liggen op de grond. Hij staart naar boven: 

 

Ik lig op de grond. 

Wat is het? Nacht. 

Wat willen de dingen? Dansen. 

Ze dansen. 

De maan. De sterren. De horizon. De grond. 

Elke zandkorrel, elk stofje danst. 

Ze verheugen zich. 

Waarom? 

Op dit ogenblik. Op nu. 

De wind steekt dansend op. 

Het is koud. De kou danst. De duisternis danst. 

Maar ik dans niet. 

Ik kan niet dansen. 

Ik verheug me op vroeger, op later, op ooit en op eens, 

maar nooit op nu. 

Ik lig op de grond. 

Ik grom. 

(ik kan dus wel grommen). 

 

Groeten, Frederique 
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BRIEF 3  Het einde van je gedachten 
 

Tobias, 

 

Eerst wilde ik in plaats van brieven aan jou te schrijven, brieven aan de poëzie zelf schrijven, vanuit het voorgevoel 

dat ik over hem/haar heb. Als brieven aan een onbekende vriend. Dit zou de eerste brief aan hem/haar zijn: 
 

Vriend, 

 

Ik weet dat je bestaat. En dat je mijn vriend bent zodra ik luister en je versta. Ik weet dat je op anderen momenten nog 

steeds mijn vriend bent, als ik niet luister en je niet versta. 

Je hebt me vaak overeind geholpen toen ik gevallen was, gebotst tegen de rand van mijn gedachten, waar ik niet meer 

verder kon. Dan kwam jij aangelopen en hielp me overeind, deed je een dansje voor me op straat. 

 

Mijn leven tot nu toe lijkt te bestaan uit de momenten dat ik me jou herinner en alle anderen momenten, dat ik je 

vergeten ben. De momenten dat ik me jou herinner en we hand in hand gaan, als goede vrienden, zijn eenvoudig. De 

andere momenten zijn dat niet. Voel ik aldoor iets wringen op de achtergrond, waarvan ik me niet kan herinneren waar 

het vandaan komt, omdat ik me niet herinner dat ik je vergeten ben.  

 

Soms herinner ik me dat ik je vergeten ben en zoek ik je op plekken waar ik je eerder vond: in namen die ik je eerder 

gaf, in de boeken vol namen die anderen je gaven. Ik zoek je door jou te noemen, anderen te vertellen hoe geweldig je 

bent. Hoe gelukkig ik weet dat ik eigenlijk ben, met jou. Ik zoek je door te wensen dat ik kon reizen, zoek door te 

wachten. Zoek door te willen schrijven wie  en waar ik denk dat je bent. Tevergeefs. 

 

Ik weet dat je er altijd bent, dichter bij me dan ik durf te denken. Jij hebt evenzoveel namen als er namen zijn.  

En ik probeer me dát te herinneren, ik probeer me te herinneren dat ik je niet hoef zoeken, omdat je er al bent. En dat 

zelfs pijn een van de namen is die we aan jou hebben gegeven.  

Er is niets dat jij niet bent, ik probeer me dat te herinneren. 

 

Fr. 

 

Het einde van je gedachten is misschien net als stilte, als de woestijn, het diepste punt in de zee, het donkerste deel 

van de nacht, het onderste punt in je ademhaling: Een 0-punt. 

En waar je tot de ontdekking komt: Er is hier helemaal NIETS. 

 

Misschien voel je je dan ellendig en kan het je NIETS meer schelen wat er met je gebeurt. 

 

Groetjes, Frederique 
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BRIEF 33  ALLES vinden 
 

Tobias, dit is voorlopig de laatste brief. 

 

De Mier ligt nog steeds op de grond en hij voelt zich ellendig. Het kan hem niets meer schelen wat er met hem 

gebeurt. 

 

Dan de Mor, een ander dier uit de verhalen van Toon Tellegen. In het boek ‘De ontdekking van de Honing’ komt de 

Mor, die op zoek is naar de Honing omdat hij vermoedt dat alles wat lekker is bij hem vandaan komt, ook in de 

woestijn terecht. Ook hij ligt op den duur op de grond en op een gegeven moment komt dan, midden in de nacht, de 
Honing zelf naar hem toe gelopen en danst met hem.  

 

En terwijl ze dansten legde de Honing alles uit aan de Mor wat de Mor over hem wilde weten, en nog veel meer.  

 

Als je aan de rand van je gedachten komt, tref je daar NIETS aan. En NIETS lijkt eerst leeg, hij lijkt hetzelfde als 

nergens. Maar dan komt hij op je af en zie je dat hij in plaats van leeg vol is. En dat nergens veranderd in hier en 

NIETS verandert in NU.  

 

In de dierenverhalen van Toon Tellegen wilt de Mus de andere dieren altijd lessen geven: 

  

De Mor kwam langs het grote zwarte bord van de Mus.  

Hij bleef staan en las: NIETS IS TOCH MOOI.   Zo zo, dacht hij. 

 

 

Ik denk dat NIETS vriendelijk is. Als een grote, vriendelijke reus. En kalm is hij denk ik  
en dat hij  het allermeest van        D            n                                                                                                                                                                                     

                                                                    a             s     e 

                                                                                                 n           met ALLES houdt. 

 

En ik denk dat de Mor als een deeltje was en de Honing als een golf. 

En dat de één niet de ànder werd, maar BEIDEN bestonden en samen dansten.  

BESTAAN én niet BESTAAN. 

 

En de Mier was nog steeds de Mier, was nog steeds IETS, maar ook: 

 

Alles is in mij, dacht de Mier. De hele wereld, de eekhoorn, de olifant, alle bomen, struiken, de oceaan, de sterren, 

de zon, de woestijn, alle zandkorrels, de lucht, het is allemaal binnen in mij. En nog veel meer. Al mijn 

herinneringen, alle geuren, alle woorden, alles wat ik kan en doe: Achterover leunen, opstaan, opsnuiven, aarzelen. 

Hij zat midden in de woestijn. De zon ging onder. Gaat onder in mij, dacht de Mier. 

In de verte trilde de lucht boven de kale horizon.  

Trilt in mij.. 

 

Maar ook was hij ALLES.  

en ALLES en NIETS dansten. 

 

En ze dansten en dansten en dansten… 

 

en dansten… 

 

en dansten… 

 

en dansten…  

 

(En alle namen waren één. Universum betekent: In één richting.) 

 
en    d 

              a                      s 

 
                      n                           e         n 

                                              t 

 

                                                 
                                                                           En plotseling vroeg NIETS/ALLES zich af: Hoe dans ik eigenlijk?  
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BRIEF 0.1 Conclusie  

 
Aan een oudere 

 

Tobias en iedereen die las, 

 

Deze scriptie is nu klaar, alle woorden zijn gelezen. Nu kunnen ze weer vergeten worden en zoals bloemen doen 

vergaan en kan er iets opnieuw beginnen.  

 

Het portretje op de voorkant vond ik als ansichtkaart in een boekwinkel. Later vond ik dit gedicht: 

 

Bij een jongensportret door Jan Mankes. 

 

Op diepen, nachtehemel-blauwen grond 

Bleekt als een zieke bloem het ijl profiel 

Boven het grijze van den smallen kiel. 

Hoe zijn deez trekken triest en ongezond: 

  

De vroegwijze oogen, waar geen licht in viel, 

Dit strakke, wassen voorhoofd onder 't blond 

De teedre haren - de nerveuze mond - 

Te broos dit lichaam voor de vreezge ziel... 

  

Want hij behoort tot hen, die immer achter 

Blijven; die enkel in zich zelve praten, 

Maar in het leven vreemd zijn en gering; 

  

Tot hen, die heel jong heengaan, zwijgend, zachter 

Dan bloemen neigen - en den menschen laten 

Bijna geen leed, maar veel verwondering. 

 

P. Otten. 

 

Sommigen kinderen schrikken ergens van en als ze groot zijn blijven ze op hun hoede voor die schrik. Maar die 

kinderen, die misschien verdrietig zijn, hebben ook een soort geluk denk ik. Want als je een scheur in je jas hebt, 

dan is er al een opening. 

Ik denk niet dat Tobias een verdrietig kind was. Een kind zou zichzelf trouwens niet verdrietig noemen, kinderen 

doen het geloof ik met wat er is en geven hun leven geen naam. 
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Iets kan beginnen als je besluit iets te zien en het een naam te geven, er een jas voor te maken. 

 

Een wereld kan zo beginnen, een kunstwerk kan zo beginnen. 

 

Een waarnemer is een kunstenaar. 

 

Kunst onderscheiden van iets anders is een misverstand, alles is kunst. 

 

Is de wereld, is kunst dan waarheid? 

 

Nee. 

 

Bestaat er een woord voor waarheid? 

 

Nee. 

 

Bestaat er een woord, een naam die naar de waarheid wijst? 

 

Misschien, vandaag, alleen omdat ik het schrijf,  

dat woord met die z en die glinsteringen op de e, van de zee: Poëzie. 

Poëzie hoeft niet geschreven te worden, hoeft niet gemaakt te worden, hoeft niet gezocht te worden: het is er 

al. 

 

Een gedicht is poëzie IN de poëzie. Het is een gedicht IN een gedicht. Alle dingen zijn zo, allemaal zijn ze 

klein en tegelijkertijd groot. Als een hologram. Als  fractals. 

Als een raamvertelling, wij willen immers door een raam naar buiten kijken. 

 

De ruimte tussen de allerkleinste deeltjes is een NIETS. 

NIETS bestaat dankzij ALLES en ALLES bestaat dankzij NIETS.  

Poëzie is dans van ALLES met NIETS. 

 

Het is wit en het is alle kleuren. Het is vol en leeg, tegelijk. 

Het is de open plek tussen twee woorden, gevuld met betekenis van de woorden samen. 

Het is een stilte waar alle muziek in klinkt. 

Het is een vraag en alle antwoorden in één. 

 

ALLES en NIETS  zijn één en dezelfde, een veld van mogelijkheden. 

Een zinderend, dansend veld, vol verwachting, zwanger van leven. 

 

Het begint met een wens. 
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B        d                     t                             

   e           a  n     k             
             

Stefan Papp  Voor onze ontmoeting in de trein en later gesprekken, je beschrijving van wat poëzie volgens jou is 

en het verhaal erbij, je interesse voor de scriptie, de boeken die ik van je mocht lenen. 

Kitty Donkerloot  Voor gesprekken over leven en kunst en andere landen, de prisma die je aan me leende, de foto 

van je wandkleed en alle anderen foto’s die ik mocht bekijken.  

Tom van der Zanden  Voor het praten in de theeschenkerij, het filmpje over dat tijd niet bestaat, de vraag: ‘wat 

ben ik?’, ’Siddharta’, het gedichtje dat je stuurde. 

Kenny Eberts  Voor het lesje natuurkunde over elektronen, het deeltje en de golf. 

Sjoerd Schwibettus  Voor de les waarin we met onze jassen speelden, je tip te denken in ‘krachten’ (hoe ziet de 

muziek er uit?), je beschrijving van wat poëzie is ad van de woorden  ‘ruimte’ en ‘tussen‘.  

Bart Belijerveld  Voor mij helpen de scriptie helder en concreter te krijgen. Dat ik de opdracht vrij kon 

interpreteren, voor het praten en filosoferen. 

Ruben van Domburg  Voor gesprekken, het beeld van de omgekeerde boom en de dingen omgekeerd bekijken, 

voor wat je over het heelal wist.  

Daniel & Wilfreda van Domburg Voor het vertellen over boeken als ‘Een cursus in wonderen’ en eigen 

gedachten daarbij. Daniel, dat je ooit vertelde over de nullen en éénen in een computersysteem en hoe dat op 

mannelijk en vrouwelijk lijkt. Wilfreda, voor het fragment uit het boek dat je aan het lezen was, je collages. 

Bedankt voor altijd openstaan en dat we over alles praten. 
 

B R O N N E N 

 

De meeste bronnen zijn in de brieven zelf vermeld. 

Nog niet genoemde, belangrijke bronnen: 

 

'Hallo meneer God... Met Anna' - Fynn 

'De tao van Fysica' - Fritjof Capra 

‘Een kano van papier' - Eugenlo Barba 

‘Een ongewoon gesprek met God’ - Neale Donald Walsch 

‘Het veld’ - Lynne McTaggart 

‘Dit is alles’ - Aiden Chambers 

‘De mens is niet alleen’ - Abraham Joshua 

‘Siddharta’ - Herman Hesse 
 


