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Verantwoording					

1. Het ritueel

Je vergat het ritueel
sprak met doorgestreepte stem
honingwoorden waar je zelf
al lang niets meer bij voelde
dag na dag smeerde je boter
op een galg onderwierp je een
ketting aan een kruisverhoor
stiefelde weg door ijle lucht
je had geen idee wat het betekende
mompelde iets vaags over geld als
levende have noemde de hypotheek
een kapstok en je vergat het ritueel
wat is het ritueel dan een handeling
om zin te geven en kennis te maken
je maakt graag deel uit van een kudde
maar je vergat dat ritueel al lang
dus waanzin werd chaos nieuw werd oud
rijkdom werd armoede vrijheid werd dwang.
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2. Droom

Droom voor een slapeloze nacht
de gezichten van de doden
die nog onder ons zijn
droom voor een slapeloze nacht
rouwsluier na nachtvlinder
de familie is al ontboden
het doodsgewaad is van satijn
droom voor een slapeloze nacht
de doodsprent is dan getekend
het gezicht voorgoed verstrakt
droom in een slapeloze nacht
de herinnering is straks gezegend
een louterend aura
een bron van kracht
droom voor een slapeloze nacht
een droom voor een herinnering.
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3. Klein is
groter

Als ik een zin zou mogen zeggen
die dan even mooi zou zijn als jij
zou dat dan een korte zin zijn
of een hele woordenbrij
En als ik een woord
mag verzinnen
groot of klein
dat bij jou hoort
zal ik dan niet de stilte kiezen
bang dat anders elk gevoel vermoord
als ik een letter uit mocht vinden
die zegt hoe lief jij bent voor mij
welke letter zal dat zijn?
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4. Hongerlief

Het is gemaakt van geloof
en liefde het geloof dat de
morgen niet zo slecht is of
de middag brengt geluk in
het land van de zeemeermin
een klein hofje van genot
met in ons hand de kalashnikov
van een gelukkige jeugd
sluiten we het bureau voor
cratie achter ons nemen
een morele vakantie naar
Koog aan de Zaan omdat
we een ding weten wij zijn
gemaakt van geloof en niet
van grenzen zo voeden wij
de liefde die schoonheid
dichterbij laat komen voelen
hoe die liefde honger
die honger liefde en dat
als de honger gestild
het lief nog steeds is.
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5. Hoer
Op de Spoorlaan staat
een oude hoer
zij wordt wel duurder
maar niet mooier
zij lacht ons toe
wij stoer als gluurders
zij beschouwt ons
als haar pooiers
deze dame wordt
niet graag opgeschud
een verbouwing vindt
ze best wel kut
dus kwam perron één als
plamuur al naar beneden
al dat gezeik verspilde tijd
al dat behouden voor de eeuwigheid
vraag het haar en zij
leeft liever in ‘t verleden
ze moest een facelift werd gezegd
en haar geheime opening werd
meepassant ook blootgelegd
daar mogen wij straks fietsen
met grof geweld verschaffen
we ons de toegang
de dame wordt er nu al
een beetje moe van
maar er is betaald en zij heeft niets te kiezen
als een geheime minnaar
wij waren allen in haar
voelden ons krek een winnaar
en we nemen nu wat zij niet meer
zelf aan ons geven kon
een tunnel van noord
naar zuid en omgekeerd
in de reet van een station.
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6. Ademhalen

In mijn tijd als tsunami
had ik geen troost te bieden
ik kon slechts voortrazen
vernietigen en uitwoeden
want dat was mijn aard
niet lang daarna muteerde
ik tot vogelgriep sprong
Mexicaans over van dier
naar mens ik verraadde mijn
bedoelingen al toen ik een
hand gaf en begroette met
een glimlach demoniseer mij
tot halfbakken filosoof en ik
muteer met die woorden mee
er is immers geen rede
mogelijk zonder passie
we kijken ieder naar het universum
vanuit de gevangenis van het denken
en als je ooit vrijkomt
kun je opgelicht ademhalen.
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7. Giga Bijt
Goede o/m/a Giga Bijt helpdesk u spreekt met (agent 0211)
waarmee mag ik helpen
wat leuk dat u belt het is de bedoeling dat ik in luttele momenten
al uw vragen zal beantwoorden
ik vind het fijn dat u dat zegt
hoe bedoelt u u heeft geen vertrouwen
meer in onze dienstverlening
kan ik verder nog iets voor u doen
wat vervelend voor u
bent u tevreden met mijn antwoord
wat moeten wij voor u doen om te zorgen
dat u bij ons blijft
dus als ik het goed begrijp heeft u geen
verstand meer ik concludeer hieruit dat
uw verbinding verbroken is kan ik verder
nog iets voor u doen
nee u kunt mijn baas niet spreken
als u vindt dat dat de consequentie moet zijn
dat staat in de kleine lettertjes meneer
mevrouw ieder land dat niet Nederland is
is buitenland wat wilt u nu precies dat ik voor u doe
heeft u een moment voor mij
Dank u wel voor het wachten
ja meneer (Noem Klantnaam) voor
waarheden als koeien had u 1 moeten toetsen
nee ik kan van hieruit niet zien wat u aan het doen bent
heeft u verder nog vragen voor mij
Ik begrijp u niet ik denk nog steeds dat wij
niet hetzelfde bedoelen onze backoffice kan
dit niet oplossen u moet inderdaad niets u kunt
mag ik even uitspreken u heeft een probleem
zegt u ik ook en nou ophangen kreng
heb ik uw vraag naar behoren beantwoord
ben ik nu uw vriend
op deze toon gaan wij het gesprek niet voortzetten
dat heb ik al gezegd meneer kijk maar in de kleine
lettertjes mevrouw nou nee een doodswens heb ik niet echt
wat zegt u waar kan ik het insteken
ik ga de verbinding nu verbreken
een goede dagdeel meneer en mevrouw (Naam).
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8. Het eeuwig
vrouwelijke

Te spreken over
hoe de godin
verdreven werd
is verder dan het
eerste woord er zij
gaan moeder natuur
is behoud het zit meer
in de diepte beweegt
niet met de snelheid
van google van oppervlak
naar oppervlak te spreken
over dat eeuwig vrouwelijke
is niet heel makkelijk omdat
het ook in mezelf zit zich
niet druk maakt over
man of vrouw een geven
dat geen nemen vereist
een taal die alle woorden
gratis uitdeelt en zo een
weg plaveit uit klanken
die weg desnoods uithakt
met een beitel te spreken
over de godin die in ieders
hart is die je uiterlijk enkel
nog aan kettinkjes ziet
het eeuwig vrouwelijke
dat we niet meer aanbidden
zodra we overtuigd zijn
het woord is god
taal is man.
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9. De liefde
begonnen

Zij is de maagd die schichtig
naar haar slipje graait ze is
voorlopig nog de kuisheid
even voor eeuwen en
ze gaat pas naakt
als al haar angst
is overwonnen
de liefde begonnen
ze is een oud meisje
en elke groef op haar
gelaat kan een straat
zijn ze glimlacht over
de Paleisring met ogen
als twee kerken
de liefde werkend
zij is wij wij waren haar
en jaar na jaar voelden we ons bijzonder
we pleegden nieuwbouw met botox
maakten van een centrum een rotonde
dat heeft ons aanzicht niet geschaad
en toch geschonden
de liefde verbonden
wij zijn de moeder in wier
gezicht staat geschreven
dat ze leven heeft gegeven
aan velen die kan nemen
en nog beter kan delen
de liefde ontketend.
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Verantwoording.
Met zingen is de liefde begonnen is het
thema van gedichtenweek 2015. En 2015
is het jaar waarin het 20 jaar geleden
is, dat mijn eerste dichtbundel ‘De Zeisloper’ verscheen. Een jubileumjaar dus.
In dit jaar wil ik alles waar ik de afge
lopen 20 jaar mee bezig geweest ben:
poëzie, muziek en beeldende kunst,
nog een keer tot leven brengen. En
aangezien het thema van gedichtenweek
zich daarvoor uitstekend leent, begin ik
mijn jubileum met de combinatie poëzie
en muziek.
‘De liefde begonnen’ is een verzameling
van oud en nieuw werk. Veel van de
oudere gedichten in deze bundel breng
ik nog regelmatig op de diverse podia.
Het gedicht ‘De liefde begonnen’ schreef
ik in opdracht van het Cultureel Café
Tilburg in januari 2015.
De muziek nam ik in november,
december 2014 en januari 2015 thuis
op, waarbij ik in veel gevallen zelf
alle instrumenten inspeelde en/of
programmeerde. Om het niet helemaal
een product van met-elkaar-pratendecomputertjes te laten worden, haalde
ik ook een paar keer zo’n echte levende muzikant in huis. En dat was fijn.
Vandaar dat Jeroen Geurts akoestische
gitaar speelt op ‘Hongerlief’, ‘Adem
halen’ en ‘Het eeuwig vrouwelijke’.
De Meandertaler-sessies met Levi van
Huygevoort leverden uiteindelijk op de
laatste nipper de mooiste versie op van
‘De liefde begonnen’.
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‘De liefde begonnen’ wordt u als gratis
download aangeboden door Martin Beversluis
en uitgeverij teleXpress.
Vormgeving 	
		
Eindredactie 	
Redactie 	
		
Dankjewel 	
		
		
		

Evelien van Breemen 
www.blikvorm.nl
Ingrid Luycks
Pepijn Lemmens, Esther Bruls, 	
Wibo Kosters
Ernest Potters, Ingrid Luycks, 	
Esther Bruls, Pepijn Lemmens, 	
Evelien van Breemen, 
Wibo Kosters, Daan Taks, 	
Jeroen Geurts, 
Levi van Huygevoort en 
Tom Pijnenburg.
Productie
Martin Beversluis
Opgenomen in Martinland
Tom Pijnenburg maakte de video bij ‘Hoer’.
www.gilaworks.nl
www.beversluis.com
www.telexpress.nl
www.facebook.com/martin.beversluis
twitter: @Martin_B013
Tilburg, gedichtenweek 2015.

ISBN: 978-90-76937-46-8
PUBLISHED BY teleXpress 2015.

