Gedichten en verhalen van leden van Taalpodium, voorgedragen op
de Open Monumentendagen op 14 en 15 september 2013

IN HET KADER VAN DE VREDE VAN UTRECHT 1713

MACHT & PRACHT

Locaties en tijden van de optredens door 11 Taalpodium-dichters in het kader van de
Open Monumentendagen 2013 over "Macht en Pracht".

Zaterdag 14 september 2013
Villa Bloemenheuvel, Utrechtseweg 89, Zeist:
Dichters:
Leo Mesman, Catharina Boer
Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47, Zeist:
Dichters:
Huub van Doorn, Paul van Leeuwenkamp
Belgenmonument, Belgenlaan 9, Amersfoort:
Dichters:
Paul Mercken, Erika de Stercke
Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist:
Dichters:
Henjo Hekman, Jolies Heij

Zondag 15 september 2013
Landgoed Dijnselburg, Amersfoortseweg, 10, Zeist:
Dichters:
Paul van Leeuwenkamp, Erika de Stercke
Belgenmonument, Belgenlaan 9, Amersfoort:
Dichters:
Paul Mercken, Leo Mesman
Du Moulinkazerne, Amersfoortseweg 80, Soesterberg:
Dichter:
Henjo Hekman
Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Dichter:
Jolies Heij
Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist:
Dichters:
Marlies Souren, Hanneke Verbeek, Guido van Spellen

Hierna volgen de bijdragen van de Taalpodiumleden in de volgorde van dit schema

foto frontpagina: Het Belgenmonument in Amersfoort (Geerten van Gelder)

zaterdag 14 september
VILLA BLOEMENHEUVEL ZEIST
Macht en Pracht in Villa Bloemenheuvel Zeist
Macht heeft om te pralen schoonheid nodig
Maar mist daartoe vaak zelf de kracht
Want wie wil heersen, kent heel andere kunsten
Dan wie geduldig op de Muze wacht
Dus zochten hof en kunst elkaar in vroeger tijden
En vonden hovenier en bouwheer hun emplooi
Zo zoeken ook vandaag de nieuwe rijken
Naar wie hun leven edel maken kan en mooi
Er staat een Huis in Zeist met strenge ramen
Het draagt een naam die andere beelden wekt
Wie het betreedt zal echter snel beamen
Dat hier de vlag toch wel de lading dekt
Want menig bloempatroon siert er de materialen
Het is al weelde en schoonheid wat men ziet
Maar wie genietend ronddwaalt door de zalen
Vindt toch hier de grootste rijkdom niet
Je moet daarvoor het zolderruim opzoeken
Waar ooit Jan Ruijs zijn schatkamer begon
Met uitgelezen stoffen in de boeken
Vind je ergens rijker keus onder de zon?
Men kan er fluwelen koningslelies strelen
Door Franse maîtres geweven met fijn draad
Villa Bloemenheuvel zal geen mens vervelen
Die oude vormen graag opnieuw herleven laat
Leo Mesman

Op de stoffenzolder van Ruys
Uw huis is toe aan een nieuwe stoffering?
Dan bent u hier op het juiste adres!
Bij ons kunt u kiezen uit de fijnste stoffen.
Wat dacht u bijvoorbeeld van:
ciré, lamé, lancé, natté,
moiré, piqué, bouclé, frotté,
ratiné, imprimé, faconné, mouliné,
pointillé, pongé, rayé of plissé?
Of dacht u eerder aan:
chine, popeline, gabardine,
grenadine, messaline, mousseline,
florentine, bengaline, eoline,
tricotine, zibeline, salamine?
We hebben natuurlijk ook nog:
bombazijn, satijn, ratijn,
tabijn, fustein, levantijn,
linon, avignon, chiffon,
creton en chevron.
Eventueel hebben we
voor u een stofje van:
velours, grège, serge,
prunel, pluche, calicot,
cheviot, chenille of
pied de poule.
Om u niet verder te vermoeien met de Franse taal
noem ik ook nog even:
wol, taf, fulp, krip, paan, sits,
brokaat, damast, fluweel, tartan,
trijp, zijde, batik, kamgaren,
twill, batist, floers, katoen,
linnen, luster, madras, mohair,
peking, kasjmier, organza,
astrakan, tweed, velvet,
corduroy, alcantara
en het vertrouwde ribfluweel.
O u bent er al uit?
U wilt alles, stoelen, vloeren, ramen,
gestoffeerd hebben met trevira?
Heel handig en verstandig,
vooral als er pyromanen in de buurt zijn!
Er is alleen één probleem:
Met trevira werken wij niet in dit huis!
Leo Mesman

Villa Bloemenheuvel Zeist
Verweesd, maar verheven nog
staat ze daar, wat bleker ook
en haar verhaal kwijt.
Soms droomt ze onrustig
van klaterend water in een rondom
slingerende tuin in vele kleuren
van ceders, rododendrons, rozenbeemden
in zonlicht dat nog door haar geloken ogen
drong over haar keizerlijk interieur.
Vreemd die echo uit een vorig leven,
te bedenken wie wij beiden waren,
hier waar wij dezelfde beelden spiegelen
die diep in ons herboren lijken.
Misschien was ik Mevrouw, schrijdend
in lange rok en hoed met linten of
dat kind van oude foto dat bloemen
durfde te plukken uit haar hof.

Catharina Boer

De Butler van Villa Bloemenheuvel

Ruim tweehonderd jaar runt hij het binnen
van dit buiten, brengt wijn op zilveren blad,
beschut planten in de serre tegen winter
en kent de weg hier als zichzelf, zelfs
door verdwenen deuren, geweken wanden.
In jas met zwaluwstaart gaat hij me voor,
gebaart: ‘door kamers van dit huis in neoklassiek, empire of art deco -nu van de
firma Ruijs- reist u door de tijd waarvoor
ik verantwoordelijk blijf, begrijpt u.
Kijk, stijlvolle tapijten uit het Oosten,
Frans behang en Engelse gordijnen.
Dit is mijn leven dat voert als draad in
verende kleden geweven onder mijn voet’.
Weer gaat hij verder, ik groet even.
Hij buigt en wuift met elegante hand,
stuift dan naar servies- of linnenkast,
haast zich op de trap en rent de tijd
vooruit. Er is nog eeuwen werk te doen,
hij is me steeds te vlug af.

Catharina Boer

WITTE KERKJE ZEIST (HUIS TER HEIDE)

Honderdvijftig jaar in steen gevat
op onvruchtbare grond tot stand gekomen
Steen voor steen en mens voor mens
pleisterplaats voor reizigers en zoekenden
Huys ter Heyde aan de smalspoorlijn
en de stoomtram die van Utrecht kwam
Een verlangen van vele jaren vervuld
des zondags over het kerkpad tussen de bomen
De eerste steen gelegd in juni 1858
tegeltjeswijsheid vertelt het moment
(Clara van Assisi) “in de knop de bloem al zien, in de rups de vlinder.”
bij Koninklijk besluit erkend
Het klokje van Hemony A.D. 1659
“Prijst gij knechten de Heer
Prijst de naam van de Heer”
Eerste dienst door J.J. Bos 1860
Verse gemeenteleden worden gevoed
op elke eerste dag van de week
Huur van zitplaatsen ruim 1 gulden
aan de zijkant 3 gulden in het jaar
De koster luidde de klok
de collectezakjes bleken te licht
Daarom mannen- en vrouwenbanken
en, als men niets gaf, vrij achterin
Met een ornament van grenen
het klavier van zacht eiken
en de boventonen van ebbenhout
Het Adema-orgel uit 1904
Dan bommenregen in de oorlog laat
het Witte Kerkje niet ongemoeid
Kogels en bommen angst die groeit
een voltreffer in september 44
Het herstelwerk kan beginnen
het orgel wordt herplaatst
Ook het klokje zal weer luiden
over Gods huis wordt gewaakt
Nu honderdvijftig jaren later
staat u hier in dit monument
Uit levensverhalen en gebeden
verrijst de toekomst aan de einder
Huub van Doorn

Bij Het Witte Kerkje
Dit gebouw als levend organisme
hoeveel voeten hebben hier gestaan?
Hoe spreken deze muren
wat hebben de vensters gezien?
Honderdvijftig jaar geleden
niets anders dan zand
En de paarse gloed van heide
Bakstenen omhelzen de hoeksteen
gelegd door Pieter Hendrik de la Court
Pleister op gebroken muren
huis van water en cement
altaar stoelen banken
kroonluchters en vensters
Ligt het aan de regen dat we schuilen
stoelen aaneen schuiven dicht bij elkaar
of ontvluchten we de waan van de dag?
Dankbaarheid voedt de ziel
een boterham met zoete aardbeien
Lucas 17:21b uit de Statenbijbel
De koster strooit zand op het pad
zodat de gelovigen geen botten breken
Tel je zegeningen zegt de predikant
dit gebouw als levend organisme
Elke morgen onderzoeken
of het Woord is geland
Huub van Doorn

Het Witte Kerkje ligt aan de Amerfoortseweg, de N237, waarover het autoverkeer zich haast naar Utrecht, Soesterberg of
Amersfoort. Komende uit de richting Utrecht is er geen directe afslag naar het Witte Kerkje en daarom sturen (sommige)
navigatiesystemen je ogenschijnlijk eerst verkeerd en geven dan aan dat je moet omkeren.
Het Witte Kerkje heeft een eigen predikant, maar nodigt vaak gastpredikanten uit. In 2013 was prof. mr. Bas de Gaay Fortman een
van de gastpredikanten.

Keer om indien mogelijk
Naar deze plek ga ik altijd
verkeerd: keer om indien mogelijk
zegt de vrouw die mij richting geeft.
Aan de rand van alle markten
luidt hier de klok bescheiden
ondanks galmgaten, opvallend wit en
neobarok verbouwde toren staat deze kerk
aan de kant, kijkt van achter groen naar
het naar de toekomst gaan, een
oude man in de disco van het heden.
Hier voert bejaarde politiek het woord;
eens progressief spreekt de spreker
met snor en alle titels van leven
nog altijd zijn oude geloof. Hier is
een ingang voor rolstoel en rollator.
Naar deze plek ga ik – ooit
katholiek – altijd verkeerd. Maar
als je van de andere kant komt is dat
anders, dan ga je de weg van je jeugd.
En ook zonder Tom Tom ga je niet fout.
Paul van Leeuwenkamp

Behalve bij de diensten op zondag, het jaarlijkse monumentenweekend en de culturele activiteiten die er worden georganiseerd, is
Het Witte Kerkje altijd gesloten.

Dan verdwijnt er niets
Mijn dochter vertrekt naar
het land van de doden, het land
van zonnegod en gebalsemde
heersers getekend in hiëroglief.
Haar gate is open, ik kan gaan
naar Het Witte Kerkje met
waterstaat, rondboog en neobarok
in mijn hoofd, orgel van Adema en klok
van Hemony; geen piramide en ook
geen moskee maar een zaalkerk
met gesloten deuren; dat is veiliger
want dan verdwijnt er niets.
Terwijl ik in cirkels dicht komt er
een man op motor. Hij stopt en slaat
met zijn helm op mijn gaan gaande.
Is hij een man van God die waakt
over zijn kerk? Ben ik verdacht?
Ik vraag het niet. Ik vertrek.
Paul van Leeuwenkamp

In 1856 stelde de classis tien redenen op waarom er bij Huis ter Heide een Hervormde kerk moest komen. Het volgende geeft deze
redenen bijna letterlijk weer.

Deze kerk moet
Deze kerk moet. Ik geef u de redenen
doorslaggevend als tien geboden.
Zonder deze kerk zijn honderden zielen
van godsdienstoefening verstoken.
Zij wonen te ver van andere godshuizen.
Uitgestrektheid maakt pastoraal werk
hier moeilijk, terwijl juist hier, hier
in Huis ter Heide, de mensen arbeiden
en dus makkelijk verwilderen.
En voor soldaten moet een kerk nabij.
Burgerinitiatief zamelde duizenden in.
Het koningshuis ondersteunt van harte.
Echt, protestantse kerken bouwen
in afgelegen buurten is groot van belang
want pauperisme moet worden voorkomen.
En bovendien, de katholieken, minder
in getal, hebben al een kerk en pastoor.
Deze kerk moet, ik gaf u de redenen
uit 1856 als tien geboden, ook voor nu.
Paul van Leeuwenkamp

Het Witte Kerkje is een gemeentelijk monument klasse A.
n 1856 stelde de classis tien redenen op waarom er bij Huis ter Heide een Hervormde kerk moest komen. Het volgende geeft deze
redenen bijna letterlijk weer..

Monument
Iets van algemeen belang wegens
schoonheid, wetenschap of cultuurhistorisch, zeker vijftig jaar oud,
dat door ons beschermd wordt
bij monde van Beatrix “bij de gratie
Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.”
Alleen dan vallend onder de wet van
1988, ook getekend door Brinkman
Nijpels en Korthals Altes, alleen
dan Rijksmonument en van ons allen.
Wij, u en ik, hebben er ruim 62.000.
Deze kerk is oud genoeg en toch niet
Rijks, maar wel Monument, want
er is ook provinciaal en gemeentelijk
niet de wet van Beatrix,
die het van ons allen maakt
maar een besluit van gedeputeerden
burgemeesters, wethouders.
Daarvan zijn er 40.000, het merendeel
dus van hen, zij die in het noorden wonen
of in het zuiden, ver weg of dichterbij, maar
niet van ons. Van ons in Zeist zijn er
maar zo’n 500, niet onder de wet.
Paul van Leeuwenkamp

Ga naar Het Witte Kerkje
Ga naar het park van Blooker,
in cacao voorloper van cup of soup,
het park waar de fontein klatert als
een doop, waar paarden geen voer
maar liefde willen, geliefden hun fiets
en grote bomen schaduw leggen op
het gras. Het park met een uitlaatplaats zonder opruimplicht.
Loop langs het nieuwe Zandbergen
waar eksters protesteren tegen wat wij
niet zien. Loop dan Huis ter Heide uit
langs de vrouw met fiere borsten
in brons verstijfd, langs de provinciale weg
de bushalte van de Dolderseweg.
Dan staat het daar, wit als onbeschreven
het Witte Kerkje van de Hervormden.
Eerste steen gelegd op 17 junij 1858
door een peuter van 3. Dat moet
een leugen zijn, want een peuter kan
zo’n zware steen niet tillen, en
hoe kun je leggen wat je niet getild hebt.
Het werd voltooid in 1860.
Een aankondigingenbord geeft de diensten
en alle namen van belang, een foto
van de grote trots, een orgel uit 1904
de “Wijk Wijzer” met iedereen van 75 plus.
De kaarsen zijn nu elektronisch en
de regenpijp zichtbaar onlangs vernieuwd.
De kerk is gesloten, maar troost u,
de McDonald op de andere hoek is open.
Op dit moment is het verlaten, het geloof is
donker achter glas, de hemelse tonen
een schim. Alleen geraniums geven wat kleur.
De toren vangt nog zon, het kruis in top,
de auto’s rijden richting stad, een wandelaar
sjokt tegendraads de andere kant op.
Paul van Leeuwenkamp

BELGENMONUMENT AMERSFOORT
Belgenmonument
In de geschiedenisboeken, pagina's, pijnlijke
over ontberingen en leed
Het thuisland was ver weg, in dromen vocht
het denken tegen de oprukkende duisternis
De krachten, uitgedund gescheurd hielden
zich omvallend recht aan de hoop, de hoop
op heldere tijden, aan iets dat toekomst gaf

Erika de Stercke

Het Belgenmonument: het verhaal van een nakomeling van een uitgeweken familie
Welkom op het Belgenmonument hier op de Amersfoortse Berg, het in omvang grootste monument in
Nederland, ik meen ongeveer 2,5 ha. Het is door België geschonken aan Nederland ter herinnering aan de
internering van gevluchte militairen tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918), toen Nederland een
neutraal land was, dank zij de verwantschap van de Duitse keizer aan koningin Wilhelmina (die trouwens
niets van hem moest hebben). Naar schatting waren dat ongeveer 30.000 geïnterneerde militairen naast
ongeveer 1 miljoen burgers.
Mijn moeder, Annie Jeurissen, behoorde tot een van die gevluchte families en mijn optreden hier is een
uiting van dankbaarheid voor de opvang van Belgische burgervluchtelingen in die tijd. Zij was toen 9 jaar.
Mijn grootvader, tevens mijn peter, Henri Jeurissen, had zich met zijn gezin zoals dat in de documenten
heette ‘onttrokken aan den vijand’ – hij was uitgeweken naar Maastricht – en kreeg een half ‘traktement’ d.i.
salaris van de regering achter de IJzer. Hij was namelijk postmeester, zeg maar directeur van een
rijkspostkantoor. Mijn moeder liep school bij was ze altijd noemde ‘de rijke zusters van het arme kind
Jezus.’ Haar oudste broer Leon vocht als sergeant aan de IJzer maar wist via Noord-Brabant, ik meen
Bergen op Zoom, te ontvluchten en werd tijdelijk geïnterneerd, maar mocht zich snel bij zijn vader voegen.
Doordat hij gedeserteerd was kon hij na de oorlog enige tijd niet naar België terugkeren. Hij besloot in
Nederland te blijven en werd procuratiehouder van de Nederlandse Bank te Kerkrade. Hij trouwde
tweemaal met een ‘Hollandse’, mijn tantes Agnes geboren Absil (in 1919) en weduwnaar geworden Bertha
geboren Handels. Hij was lid van talrijke atletiek- en sportverenigingen, hetgeen zijn ondergang werd. De
laatste 20 jaar van zijn leven heb ik hem namelijk nooit nuchter gezien. Maar zijn talrijk nageslacht, dat dit
euvel niet deelde, de Jeurissen, zijn in Nederlands Limburg bekend als sportverslaggevers en
sporthistorici, twee drie generaties lang.
Mijn grootvader keerde na de oorlog terug naar zijn post in Bilzen, waar mijn moeder, Anneke van de Post,
enkele jaren later kennis kreeg aan de schrijnwerker Dolf van Naatje (Leonard) van Lenske (Laurens) van
Naatje, mijn vader.
In tegenstelling tot mijn grootvader bleef zijn neef Alfons Jeurissen, een niet onverdienstelijke schrijver van
streekromans, die een standbeeld heeft in het Belgische Hasselt, onder de Duitse bezetting werkzaam als
douaneambtenaar te Antwerpen en werd zelfs enkele maanden voor het einde van de oorlog benoemd tot
bibliothecaris van het ministerie van Financiën te Brussel. Hetgeen hem na de oorlog niet in dank werd
afgenomen. Beschuldigd van activistische sympathieën, werd hij ontslagen als staatsambtenaar zonder
recht op pensioen en kende een hongerjaar, waardoor zijn gezondheid werd geknakt en hij longtering
kreeg, waaraan hij in 1925 overleed. So it goes.
Mijn gedicht maakte ik ter nagedachtenis van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut, auteur van
Slachthuis vijf, ook een aanklacht tegen de oorlog, die op 11 november 2012 – gedenkdag van het einde
van de eerste wereldoorlog – 90 had moeten worden.
Paul Mercken

11 november erwt
Het is oorlog
Het is altijd ergens oorlog
En vaak ook nog elders
Elders is ergens anders
In het kwadraat
En ook is het
Waar het geen oorlog is
Nog niet altijd vrede
So it goes
Daarom is mijn hart een erwt
Dit is een erwt
•
Dit is geen erwt
Het is een getekende erwt
Of beter
Het is een afbeelding van een erwt
Het is geen erwt
Want het smaakt niet als een erwt
En het is ook niet groen
Wat is groen
En gaat op en neer?
En wat is grijs
En gaat op en neer?
Dit gaat ook op en neer
Als je dit boek in een lift legt
Na veertien dagen
Is de kleur nog hetzelfde
Het gaat ook op en neer
Als je zelf in de lift stapt
En op en neer gaat
Met het boek
In je hand
Mijn erwt zinkt
Mijn erwt
Zinkt me in de schoenen
Het zinkt me in de schoenen
Omdat het ALTIJD
ERGENS
GEEN VREDE IS
Paul Mercken

Haiku (op locatie gemaakt)
de vredesduif dreigt
opnieuw haar olijftakje
kwijt te geraken
Paul Mercken

SLOT ZEIST
Drijven op poëzie

als u vanaf Slot Zeist
naar het andere einde
van de Slotlaan loopt
staat u
ter hoogte van de Steynlaan
twee meter hoger
het is uitgerekend:
stel dat
de dijk van de Lek doorbreekt
en
het water komt een meter hoger
hoe ziet het er
bij het Slot dan uit?
of
twee meter hoger
drie meter
vier…
als ten slotte het water
rond de dakrand kabbelt
en
ik deze woorden watertrappelend declameer
drijft u hier dan ook
voor mijn poëzie?

Henjo Hekman

Kleine kroniek van het Zeister Slot
Laat u door open slotarmen verwelkomen
lustoord van een kindertijd
waar meisjes van ruisende jurken dromen
jongens van het geheven zwaard in de strijd
waar zij prinsen op katakloppende paarden
die bij bosjes aan haar voeten neervallen
hij het hoorngeschal het vermaarde
de roem op het slagveld kan horen schallen
of zich als een vorst laten bedienen
waar zij haar knipmessende livreien behoedt
waar geheime romances welig ontkiemen
het slot lijkt als een snoepgoedhuisje zo zoet.
Maar de werkelijkheid is minder versierd
noch zijn helden ongenaakbaar dood
er zijn ook plekken waar de wind giert
en de allerliefste lafaard houdt zich groot.
Er was eens een graaf met te veel geld
liever dan plat op z’n kant moest het rollen
zo is het verhaal vliegensvlug verteld
en kunnen we fluks door de geschiedenis heen scrollen.
Zijn spilzieke zoon verloor de heerlijkheid
en verkocht die aan een Amsterdamse ijzerhandelaar
deze werd tot vrijheer van Zeist gewijd
schonk toen de hernhutters dit mooie exemplaar.
Zij verbouwden het tot santenkraam:
bakkerij, knopenfabriek, zilversmederij, blikslagerij
zo verwierf Zeist wereldfaam
alle wegen leidden naar deze negorij.
Hier liet Tsaar Alexander de paarden uit
hier sliep Napoleons lief in een hemelbed
hier zocht Casanova een adellijke bruid
hier heeft menig edelman zijn voetstap gezet.
Toen waren er plots te veel passanten
het slot een opslagplaats van menselijk verval
maar de gemeente wist van wanten
behoedde het voor afbraak, trok het uit het dal
tot de Ortskommandantur het bezette
het woonde uit, het werd veronachtzaamd
er was die brand omdat soldaten niet opletten
ze versliepen zich rechtop staand.
Daarop kwamen de Canadese poolberen
de slechteriken en snoodaards werden berecht
het slot mocht als tribunaal fungeren
zo werd menige grens verlegd.

Ook voor nooddruftigen was het een thuis
zij die vluchtten voor het water, zij die zonder haard
anderen gingen onder in het zeegedruis
zo was het slot ineens een vesting waard.
Toen al het geraas eindelijk was verstomd
was het tijd voor verstilling en restauratie
de seizoenen hadden te veel verwond
huis en tuin te veel van zijn vroegere gratie.
Nu is er weer iets van de lommerrijke luister
een welkom om in te verdwalen
de oren gespitst naar het bomengefluister
want zij lispelen de aloude verhalen.
Maar beter nog dan al die fraaie historie
is het om door de fantasie te reizen
om iets op te snuiven van victorie
jezelf koning keizer admiraal te prijzen.

Jolies Heij

zondag 15 september

LANDGOED DIJNSELBURG ZEIST (HUIS TER HEIDE)

Utrechtse Heuvelrug

Groen nestelt zich langs beken
en paden op de heuvelruggen
verlangt om in weelderigheid te
worden gezien
Kinderen spelen en fietsen
weten dat ze daar nog kind
kunnen zijn naast boeken, tv
computers, hun ogen kijken
naar regenboogkleuren
Landhuizen prijken op de kaart
de duinen zijn nooit ver weg
grafheuvels zwijgen als wandelaars
lawaaierig of ingetogen langs komen
de heuvelrug, in weer en wind
geeft vaart aan het leven dat
een mens zo lief is

Erika de Stercke

Landgoed Dijnselburg werd vanaf 1792 bewoond door de familie Nepveu. Later er anderen als mr. M.J. Ridder Pauw van
Wieldrecht en J.H.J. Baron van Boetzelaer. In 1946 werd het gekocht door het Aartsbisdom Utrecht. In 1951 werd tegen het
landhuis een philosophicum gebouwd, de filosofische en theologische vooropleiding voor het groot seminarie.

Philosophicum
Hier werd in 1951 een deel van
het grootseminarie gebouwd
als in vroeger tijden een kerk
of kapel op heidense tempel.
Ooit lustoord, plaats van
plezier en lichte zeden
in het keurslijf van
oude adel of nieuwe rijken
waar geparfumeerd
de kaalheid van eigen haar
door pruik verborgen
in koetsen werd voorgereden
liep na de wereldbrand
plots een nieuwe priester
met het hoofd in de wolken,
de zoveelste exoot in dit park.
Maar al voor marktwerking
iPhone of Duurzaam Ondernemen
trok de macht van concreter bezit
gelovigen weg van na de dood.
Het kapitaal slonk, als de aanwas
van nieuw bloed. Het gebouw
werd verlaten en de stilte dwong
tot andere gedachten.
Paul van Leeuwenkamp

Landgoed Dijnselburg kan gerekend worden tot de Stichtse Lustwarande, een reeks buitenplaatsen en landgoederen aan de
zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug, ook wel lustoorden genoemd. Het landgoed toont op diverse plaatsen manieren
dat er inkomsten moesten zijn om de gebouwen en het park te bekostigen: er is zand afgegraven, gebruikt voor bijvoorbeeld het
aanleggen van wegen, plaatsen die later tot maïsakker werden, en er zijn stukken productiebos, zowel met dennen als met beuken.
Dichter bij de gebouwen ligt het beukenlaantje, bedoeld om ontspannen te wandelen zonder last te hebben van de zon. Van de zon
wordt je bruin, net als de landarbeiders, en die indruk wil je als hoogstaande burger natuurlijk niet wekken.
Tegenwoordig kunnen we ons de noodzakelijke kosten voor beheer en onderhoud van de buitenplaatsen niet meer veroorloven, en
dat is ook bij Landgoed Dijnselburg te zien.

Het beukenlaantje
Laten wij zijn als deze beuken,
niet als de beuken verderop
die op ruime afstand van elkaar
in de rij van productie staan.
Kom dichter bij elkaar, stel je open
en wees bewust dat wij wortelen
in dezelfde grond, dat onze wortels
door elkaar lopen, elkaar raken.
Laten wij zelf een vrijerslaantje zijn
voor vrijer in woord en gebaar
en vrijen met genegenheid en respect
ruimer maken dan alleen maar lust.
Laten wij de “hoogstaande lieden”
aan wie dit land werd verdeeld
in oude Amsterdamse roeden
monumentaal overtreffen en
die na ons komen beschermen tegen
de alles verbrandende zon van het einde
tegen het zomaar laten versloffen
het verval dat u zult zien.
Paul van Leeuwenkamp

Op het landgoed Dijnselburg komen er uiteraard ook vele soorten mossen voor, waaronder het sterrenmos.

Sterrenmos
Het is geen dikkopmos, geen kantmos
al dan niet gedrongen, geen klauwtjesmos
purpersteeltje, ruig haarmos of zandhaar.
En het is zeker geen korstmos als rendiermos
bekermos, groen noch rood, vingermos, dooiermos, schildmos, boom- of steenkorstmos
Sommige zeggen dat gewoon haarmos het is
een afgedaalde schaduwminnende bedekker
van grond en aard, maar dat is het niet,
evenmin als het kussentjesmos, dat
op zure grond in bosplantengemeenschap
met de grove den het mosbos vormt.
Het is gewoon sterrenmos, “Swan's-neck
thyme-moss, Schwanenhals-Sternmoos”, van
rood en ongezoomd sterrenmos een zus, familie
van koepelmos en boogsterrenmos, peermos
zwartsteel- en viltsterrenmos. Allemaal
bladmossen, mossen, landplanten, planten
het leven dat volgens sommigen in kometen
van de sterren kwam en hier evolueerde
tot aap en mens en buizerdmos, duizendpootmos
dwergmos, eekhoorntjesmos, kaboutermos
schans- en glansmos… uiteindelijk staat het
allemaal op een Nederlandse Rode Lijst.
Paul van Leeuwenkamp

De kapel van het landgoed Dijnselburg is niet in gebruik en voor publiek gesloten, in tegenstelling tot de kerken in zuidelijke landen
als Spanje.

Hier is niet hier
Dit gedicht schrijf ik hier in Spanje
maar wel nadat ik hier rondliep,
langs dit landhuis uit 1883 in
neorenaissancestijl, het aangebouwde
seminarie in Delftse Schoolstijl en
deze kapel in de vorm van
een vroegchristelijke basiliek.
Een buitenplaats met een speciaal
voor kardinaal Alfrink gebouwde villa.
Hier in Palamos toont de kerk open het
altaarstuk van Isaac Vermey Hermes,
“a native of Utrecht (Netherlands)”.
Hier kniel ik voor het verleden, steekt
mijn dochter een kaars op. Hier worden
de bloemen vervangen en valt het licht
door glas in lood naar binnen.
Allemaal nadat ik hier was, waar
wetenschap in de mal van oud geloof
als nieuw een plaats zoekt, GeoVitaal
van aardstralen genezen tot ECC,
een metafysische en spirituele beweging
die mensen vrij wil maken, waar
advies wordt gegeven, terwijl
directiechauffeurs hun masterclasses volgen
en ELS effectief het leiderschap steunt.
Maar hier is de kerk gesloten en
komen wij niet verder dan de buitenkant.
Hier dolen wij door het park, door budget
verwilderd. Dus ga ik hier in Palamos
weer terug naar het zachte bed in mijn hotel
en weet ik niet wat hier binnen is.
Ja, u hoort het goed, ik vloog
naar huis met dit protest.
Paul van Leeuwenkamp

Wanneer wij lopen door het
bos van landgoed Dijnselburg
op zoek naar woord en zin
begint het te regenen.
De poëzie is vandaag grijs
en nat, wat ik noteerde wordt
een onleesbare vlek. Ideeën
worden door de wereld
snel weer uitgewist.
Paul van Leeuwenkamp

BELGENMONUMENT AMERSFOORT
Elke dag weer

Elke dag weer worden er mensen verraden.
Elke dag weer wordt onschuld vermoord.
Elke dag weer gebeuren er dingen op aarde
Die men in geen duizend boeken kan beschrijven.
Elke dag weer vragen mensen zich af:
Waarom moest mij dit overkomen?
Elke dag weer laat ook geluk zich ervaren.
Maar daarvoor volstaat:
Een pen, een stukje papier
En een enkel vers.

Leo Mesman

Het Belgenmonument te Amersfoort: een monument met veel verhalen
Dit monument is een geschenk van het Belgische aan het Nederlandse volk. Een enorm geschenk mag je
wel zeggen.
Bijna honderd jaar geleden werd het steen voor steen bij elkaar gemetseld door jonge Belgische soldaten.
Ze waren, net als vele ontredderde burgers, gevlucht voor het oorlogsgeweld in hun eigen land. Eenmaal
op Nederlandse bodem, werden ze terstond ontwapend en geïnterneerd, dat wil zeggen opgesloten in
leegstaande kazernes, verspreid over het land. De meesten kwamen terecht in Amersfoort en Harderwijk.
Een aantal van de geïnterneerde soldaten werd op deze plek tewerkgesteld voor de bouw van dit enorme
monument. Dat gebeurde op Belgisch initiatief; zoals de gedenkplaat uit 1938 vermeldt: “uit dankbaarheid
voor de edelmoedige hulpvaardigheid door het Nederlandse volk in 14 – 18 bewezen aan de Belgische
uitgewekenen."
Het Belgenmonument op de Amersfoortse Berg is in mijn beleving een monument dat veel verhalen met
zich meedraagt. Om te beginnen dus het verhaal van die jonge Belgen die hier wat om handen kregen, om
aan de verveling van het krijgsgevangenen bestaan te ontsnappen. Ze moesten vooraf wel plechtig
beloven dat ze geen poging zouden wagen om zelf te ontsnappen! Dan is er het merkwaardige verhaal van
overdracht van het geschenk door Leopold III, de koning der Belgen, aan de toenmalige Nederlandse
vorstin, Wilhelmina. Die liet 20 jaar op zich wachten, vanwege de moeizame verhouding tussen twee
buurlanden in de nasleep van de eerste Wereldoorlog. Een merkwaardig geschenk, nietwaar?
Maar het belangrijkst lijken mij toch de verhalen van oorlog en vrede, die dit “Belgenmonument” al bijna
een eeuw lang vertelt aan degenen die het, doelbewust of bij toeval, komen bezoeken. Zij zullen ontdekken
dat hier de muren spreken. Zeker als ze serieus kennis willen nemen van de beelden en teksten die erop
zijn aangebracht.
Als we de Amersfoortse Berg opgaan, komen we eerst het verhaal van een oorlog tegen.
En wat voor een oorlog! De Grote Oorlog van 14 - 18, een massale en volkomen zinloze slachtpartij, die
miljoenen mensen de dood injoeg, of voor het leven verminkte. Het grote verhaal van de Grote Oorlog
omvat op zijn beurt weer vele kleine oorlogsverhalen, ontelbaar veel, als de bakstenen waaruit dit enorme
monument is opgebouwd. Het Belgenmonument is in mijn ogen geen monument van “Macht en Pracht”,
het thema van deze Monumentendag 2013, maar van Onmacht en Ontluistering. Van het grote leed dat
oorlog heet.
Maar het monument herinnert ons niet alleen aan de grote en kleine verhalen van oorlog, vernietiging,
verminking, verdrijving, vlucht en vernedering. Als we onze blik naar het bovenste bouwwerk richten, zien
we daarop het andere verhaal afgebeeld. Het verhaal van de oermenselijke hunkering naar vrede, van het
niet aflatende verlangen van ons mensen naar een vreedzaam en veilig bestaan. Met vader aan de eerlijke
arbeid in de smidse; en moeder die thuis het garen spint; en de kindertjes die vrij en blij spelen op het
boerenland, terwijl het carillon vrolijke deuntjes over hen uitstrooit.
Vrolijke deuntjes? Hoe zullen de klanken van het carillon in de oren klinken bij de mensen die, niet zo ver
hiervandaan, op ditzelfde moment in Kamp Zeist verblijven? Mensen die, net als de Belgische burgers en
soldaten honderd jaar geleden, de oorlog en ellende in hun land zijn ontvlucht en een beroep deden op
onze "edelmoedige hulpvaardigheid". Na jarenlange procedures wachten ze achter tralies op hun uitwijzing.
Ze doen dit in hetzelfde Kamp Zeist, waar in 1914 door de Nederlandse overheid met geweld een einde
werd gemaakt aan een vreedzaam protest van geïnterneerde Belgen tegen hun ondraaglijke
levensomstandigheden. Vele kampbewoners raakten daarbij gewond. En 8 mensen vonden alsnog de
dood, waaraan ze in grote nood juist meenden te zijn ontkomen. Ze liggen begraven in Harderwijk.
En toch dit enorme bakstenen teken van dankbaarheid!
Het bloedige drama in het "Interneringskamp Amersfoort – Legerplaats bij Zeist", zoals de officiële
benaming luidde, riep een storm van verontwaardiging op door heel Nederland.
Het bloedbad werd het begin van een humaner opvangbeleid. In die zin bleek het offer van de alsnog
gesneuvelde Belgen niet helemaal tevergeefs.
In onze dagen loopt nu een protestcampagne van Amnesty International, tegen inhumane kanten van het
asielbeleid in Nederland onder het motto: "Ik schaam me diep". Het lijkt erop dat deze campagne de

Nederlandse overheid onlangs bewogen heeft tot “verzachting” van het vreemdelingenbeleid. Zo blijkt de
merkwaardige geschiedenis van dit Belgenmonument,
bijna een eeuw na zijn totstandkoming, ook voor de mensen van nu nog steeds heel actueel en leerzaam.

Leo Mesman

Ik schrijf een gedicht als het mag
ik schrijf een gedicht als het mag
over honger die onze overvloed en zelfs
genoeg in een teveel doet verkeren
over geweld dat gedoemd is te falen
waar zachte krachten zullen zegevieren
over onrecht dat als een veenbrand
over de wereld waart die eens zal doven
ik schrijf een gedicht als het mag
over geloof dat bergen kan verzetten
en gletsjers doen smelten of herrijzen
over hoop die ons tegen beter weten in
blijft vergezellen en weet te beklijven
over liefde die we verlangen
en ontvangen maar ook willen geven
schrijf ik een gedicht als het mag

Leo Mesman

DU MOULINKAZERNE SOESTERBERG
Kamp bij Zeist

hoe stil moet je zijn
om ze nog te horen:
al die geluiden op de heide?
het gehinnik van Franse paarden
de bevelen van de officieren
het gezwoeg om een piramide
daarna het inslaan van de palen
voor het tentenkampement
van ons eerste koninklijke leger
het oefenen met het uitgraven
verstevigen en weer dichtgooien
van ongebruikte loopgraven
het stoomtreintje van de Genie
met piepende lorries vol wasgoed
bouwmateriaal en dekens
het gekreun van al die gevluchte
en gewonde Belgen uit een oorlog
waar we niet aan meedoen
het schrapen van Duitse troffels
wanneer de Landwirtschaft
keurig onze kazernes afbouwt
het hijsen van de vuurbal
terwijl een hagedis zich warmt
op nietgesprongen tankmunitie
de strakke pas van dienstplichtigen
richting station Amersfoort
en – vooral – richting weekend
de landende helikopter
op het verlaten exercitieterrein
tussen de zwijgzame gebouwen
twee eeuwen militaire heide:
hoe stil moet je zijn
om er nog iets van te horen?
Henjo Hekman

KAMP AMERSFOORT EN HET EREVELD
In waardigheid hersteld

Toen er nog marsen werden gelopen
en roofdieren te kijk toen het bos
nog geen schuldig landschap een boom
nog geen ladder tot in de hemel.
Wij strompelden als leprozen
het gezicht bedekt met de schubben
van de schande de laarsafdruk
van de Nazibeul op onteigende bodem.
Zo sloegen wij aan het zwerven
wandelende joden dolende spleetogen
zie hier de onderste mens
tot beest in rozentuin en barakken.
Wij verwelkten onder aarde en kalk
onze namen versleten onze botten verveld
maar wie gemist wordt ooit gevonden:
zo brengen wij oeroude grond aan land
zoals het zand dat was weggeblazen
zijn wij teruggekomen naar een plaats
om uit te rusten op het ereveld
een steen met een gezicht, een naam.

Jolies Heij

SLOT ZEIST
Tot singles altijd heersen zul
met Marieke Veringa
dapper trekken wij ten tijde'
van liefdeloosheid kloek ten strijde'
gravende door stille nachten,
nimmer wetend wat te verwachten
trekken wij al snuivend voorts,
niet bezeten door de koorts
die liefde heet, neen, wij trachten
voor eeuwig los te blijven zonder smart
ons bonzend dapper strijdend hart
te doen optrekken voor liefdeloos gebrul
als ik mijn eenzaam hart rijk'lijk vul
met ons geloof in Hoop, Vriendschap,
en Chocola tijdens ballingschap
tot singles voor altijd heersen zul
de kruisridders van eenzaamheid,
voor immer trekken wij ten strijd'!
we openen een nieuw tijdperk
de nieuwe Verlichting, sterk als een zerk
stiekem toch zoekende de wilde nachten
nimmer wetend hoelang te wachten
heten wij u welkom in onze nieuwe kerk..

Guido van Spellen

Spillebeen
er was eens een rijksgraaf genoemd Spillebeen
in 1632 geboren als Willem en getogen in Parijs
hij hield wel van een gokje
die hij waagde in dat Franse paradijs
.. en toen zijn schuldeisers met het verkeerde been uit hun bed vielen
nam hij snel de benen naar Zeeland
hij wist een wit voetje te halen bij Prins Willem III
en schopte het, zonder al teveel voeten kussen en bedelen
tot Eerste Edele
maar met veel nam Willem zelden genoegen
en zonder blikken, blozen of zwoegen
kocht hij de ambachtsheerlijkheid Zeist
en daar verrijst, een heus Slot Zeist
alle stenen die rollen en munten die koppen snellen ten spijt
men dreef de spot met en schreef smaad over hem in zijn tijd
en in 1705 liet zelfs het leven hem koud
en zijn nazaad met een slot van schulden alleen achter
ik durf te wedden dat ze steen en been klaagden
en wel drie keer achter hun oren krabden
eer ze zelf een gokje in Parijs waagden
Guido van Spellen

Samenspraak door Marlies Souren en Hanneke Verbeek
Hanneke:
te midden van een
onafzienbaar lusthof streek
op brede vleugels
noordwaarts vliegend
de slanke reiger neer
draaiend op de lange nek
overzagen heersersogen
de weidsheid en
onmetelijke weelde van
zijn nieuwe habitat
vis genoeg in poelen
en in kreken waar
westwaarts stromend water
bos van kleigrond scheidt en
koelte wint van hitte en van kou
hier stichtte hij zijn klein
Versailles van het Noorden
waar eeuwenhoge beuken
de weg omzomen naar
dit eeuwenoud gebouw
macht en pracht
de sporen van hun voetstap
de voren van hun karrenwiel
gesleep met manden
rollen van de vaten
door modder, drek en stof
naar keukens en naar kelders
opgelost in naamloze vergankelijkheid
de rug van het aards en zwoegend volk
waarop de adel danste
zich warmde aan het vuur
van krom gehakte mannen
zich voedde met in vrouwenzweet
gebraden vlees
wie was ik hier geweest?

Marlies:
De enorme hekken zwaaiden open.
Vandaag heeft men mij gewekt, nadat ik jaren en jaren onder zeil was.
Ik dacht meteen: oh vandaag zal ik misschien ook mijn prins (let wel die van mij…) weer zien
Tussen haakjes en onder ons gezegd en gezwegen, dat gebeurde niet.
Wat is het hier veranderd:
Geen koets, maar een vreemd gemotoriseerd geval op 4 wielen hier op ons prachtige privé plein

Een sjofele werkman, op klompen in een korte broek een soort onderbroek met rafels, en een ontbloot
bovenlijf, dat hoe gespierd dan ook, mijn arme moeder, de slotvrouw, een spontane hartkwaal zou hebben
bezorgd.
De bomen ja, die zijn er nog. Ik begroet ze met vreugde. En de rozen mooier en voller zijn ze geworden, ze
zullen me weer met vreugde vervullen, met rozengeur bij maneschijn, in zwoele nachten.
En de vijver - goddank ook de vijver - lijkt mij onveranderd.
Maar wat is er veel gedruis en waar blijft mijn zuster Johanna?
Zij zou toch samen met mij weer opstaan, of wierp men haar in de kerkers of lag zij geboeid in de
schelpen- grot? Nadat zij geheel ontkleed in haar sponde was aangetroffen in de armen van (oh mijn
gevoelige natuur vind het nog steeds moeilijk hierover te reppen) ja inderdaad in de armen van mijn (!!)
geliefde.
Verdoof mijn herinnering.
Hoor de torenklok slaat drie. Johanna, kom, de tijd heeft mijn jaloezie en mijn woede uitgewist. Kom hier
met mij in de rode kamer of laten we weer samen naar mijn kleine schrijf kasteeltje gaan. Het staat er nog.
Ja Johanna! Ik zag het.
Vertel me over je plannen. Hoe graag zie ik je rokken weer bewegen op de tien treden van de trap bij ons
bordes. Hoe graag zie ik je gestalte opdoemen uit het geboomte. Je zult mijn naam noemen, Elisah zul je
zeggen, ik miste je -en in die woorden zal al je oude tederheid geborgen liggen en zal ik je vergeven. Je
mag hem voortaan hebben zal ik je zeggen:
Johanna kom en zeg me wat ik zingen zal…
Hanneke:
(Het laatste gezegd)
gestorven zing ik zachtjes
en met liefde
o, ik verlangde deel te zijn
van stilte die
mij van mezelf genas
nu ik kan zwijgen en
er niets bestaat dat
om benoemen vraagt
nu ik van licht geworden ben,
van nacht die woorden
weer heeft uitgevaagd
klinkt hoorbaar zachter
liefde door voor wie
nog wachten moet
teder, zuiver, zoveel ruimer
dan tevoor

Ach, lieve Elisah,
Al zo lang heb ik zelfs niet meer durven hopen nog ooit de stem te horen die nu tot mij komt.
Eindelijk, eindelijk ben je ontwaakt uit het diepe coma waarin je verzonk op dat moment van pure ontzetting
waarop je jouw geliefde aantrof in de armen van mij, je boezemvriendin vanaf onze vroegste kindertijd. Zo
diep verraden moet je je gevoeld hebben, dat het bewustzijn je verliet en niet meer terug keerde.
Hoe schuldig heb ik me gevoeld, die eerste verwarrende tijd, totdat ik uiteindelijk begreep dat wij beiden
misleid waren door hem, jouw geliefde en mijn verleider. Deze Prins, was hij niet een Van Lippe
Biesterfeld? Het is alles zo lang geleden dat ik het niet meer zeker weet. In elk geval weet ik nog goed hoe
zijn ogen over mijn 16-jarige gestalte gleden, hoe zijn handen mijn toen nog zo smalle leest omvatten en
zijn lippen de mijne vonden.
Hoe kon ik weten dat juist hij jouw geliefde was? Jij was immers als kind al beloofd aan de oude graaf van
Renswoude, hoe vaak heb ik je tranen niet gedroogd om deze grote beklemming, dit immense verdriet over
de sombere toekomst die je te wachten stond? Ja, zeker vertelde je me van je geliefde, maar nimmer viel

zijn naam tussen ons. Je koesterde hem als geheim aan je hart. Hij was jouw wraak op de onbarmhartige
beslissing van je vader je te bestemmen voor een rijke oude man. Verzet baatte je niet, het enige dat je kon
doen was je maagdelijkheid schenken aan je geheime geliefde.
Marlies:
gesteven protocol schuurt
als een hoge kraag
mijn hals
verstrikt in schijnbaar luchtig kant
is elke stap die ik hier zet
er een teveel
buiten jaagt de wind
in tomeloze vrijheid
door de bomen
was ik een enkel blad
dat na één zomer
om moest komen
was ik desnoods
een jong te sterven kind
dat niet meer had dan
onvervalste dromen
Hanneke:
Werden meisjes van onze stand niet allemaal als pionnen opgeofferd omwille van de zetten op het
schaakbord van de mannelijke macht?
Ook in had mijn geheime minnaar: het lot van vrouwen met een dergelijk zoet geheim is dat de man
genadeloos misbruik kan maken van haar positie.
Na het voor ons beiden zo pijnlijk en vernederend moment van onthulling, moest ik in schuld en schaamte
verder leven. In de kerker ben ik niet geworpen, ik ben zonder have en goed gevlucht en terecht gekomen
bij een eenvoudige houtvesterfamilie die mij zonder vragen opnam en aan het werk zette. Ze hadden vijf
zonen en de middelste verkoos mij tot zijn vrouw. Huwen konden we niet, maar dat was in deze
eenvoudige kringen ook niet gebruikelijk. Wel is hij mij zijn hele leven trouw gebleven, hoewel dat niet lang
was, want hij kwam om bij het kappen van een dode eik.
Jij sliep omringd door de doornenhaag, waaraan, nu je gewekt bent, zoveel rozen geuren. Nee, de prins
heeft niet op je gewacht, evenmin als op mij. Hij zal ongehinderd teruggegaan zijn naar zijn land, wellicht
ook heeft hij zijn hele leven als een Don Juan rondgetrokken om meisjesharten te stelen en vervolgens te
breken.
Jij echter bent ontwaakt en wat zal ik voor je zingen?
Breek een scherf
uit de spiegel
Behoedzaam:
Bloed uit je hart
vloeide
meer dan genoeg
De ochtend is jong
je hebt diep geslapen,
vriendin
Zijn je haren
weer blond?
Lachen je ogen

en wacht er een
kus op je mond?
Dat zou ik voor je willen zingen, liefste Elisah
Marlies:
Lieve vriendin
Wat roeren en raken mij jouw woorden tot in het diepst van mijn verouderde ziel.
Ik wil je graag een weerwoord geven en dat zal ik te zijner tijd ook doen.
Maar eerst iets anders, Johanna: weet je wat ik las in het theehuis, waar ik eerst nog een tijdje in
quarantaine moet blijven vanwege de angst voor een oude tering besmetting?
Een boek dat waarschijnlijk aan Mama toebehoorde: Les Liaisons Dangereuses.
Luister, dan lees ik je iets voor uit een brief van 1783, slechts een kleine 230 jaar geleden dus. Het is een
brief van een ridder aan jonkvrouwe Cecile Volange.
Oh, liefste Cecile, wat moet er van ons worden? Welke God zal ons bewaren voor de onheilen die ons te
wachten staan. (pagina 135) Laat de liefde ons ten minste de moed geven ze te doorstaan. Wie heeft ons
verraden? Wie verdenk jij ervan? Heb je misschien de een of andere onvoorzichtigheid begaan?
Na nog wat geneuzel over een briefje van Cecile’s moeder, vervolgt de ridder:
Lieve Cecile, kun jij je voorstellen hoe heerlijk het zou zijn wanneer wij elkaar weer zouden zien en opnieuw
konden zweren dat wij voor altijd van elkaar zullen houden? Wanneer we in elkaars ogen zouden zien en in
onze harten voelen dat die eed nooit bedrogen uit zou komen? Zou jij voor zo’n zalig ogenblik niet alle
onaangenaamheden over hebben?
O, Johanna, hoe heerlijk is dit. Hopen wij niet ooit toch ook van een minnaar of geliefde een brief zoals
deze te krijgen? En dan nog de slotzin:
Moge de zekerheid dat ik je aanbid, je ziel vertroosting schenken. Mijn hart verlangt slechts dat jij mijn
liefde het leed vergeeft, het leed dat jij hierdoor moet lijden. Vaarwel lieve Cecile, vaarwel liefste schat.
Geschreven op 9 september 1783.
Oh, mijn dierbare vriendin, zo’n brief is toch verrukkelijk? Ik zou hem meteen inlijsten en boven mijn bed
hangen als ik er zo een zou krijgen. Wat zou jij doen? En trouwens, kunnen we er niet voor zorgen alsnog -- dat wij een hedendaagse ridder doen inzien dat ook wij –hier en nu- op onze iets gevorderde leeftijd het
nog steeds waard zijn om een dergelijk pamflet van aanbidding en onvoorwaardelijke liefde te krijgen?
Kunnen we op Facebook voor de betere kringen? Of bestaat dat nog niet? Ik moet en zal bijgespijkerd
worden wat de hedendaagse mores van de hoofse liefde betreft …. Maar eerst en vooral: hoe vind je dat ik
eruit zie? Mijn haar, mijn japon, kan ik ermee door?
Hanneke:
O, je haren zijn blond
je ogen lachen, Elisah en
er wacht nog een kus op je mond
dat zou ik je zeggen, als ik nog in leven was. Van waar ik nu ben, kan ik slechts vurige wensen zenden
naar jou. Er is zoveel veranderd in de wereld, onze moeders zijn al zolang dood en met hen de
beperkingen die de standen aan de liefde oplegden.
Je bent vrij, Elisah, vrij om je hart te volgen, ook als het naar de werkman leidt met zijn gebronsde naakte
borst en sterke armen. Meer kans op duurzaam en rustig geluk, zoals ik met mijn houtvester heb mogen
ervaren.
Wellicht noemt hij je Liesje, omdat je gravinnennaam hem af zal schrikken. Hij heet wellicht gewoon Hans
of Hein en zal geen zoete woorden spreken. Maar ook niet tegen een andere vrouw en zijn handen zullen
voor je werken, zijn hart zal alleen jou toebehoren.
O, ga dan, vriendin
Zadel je ros
en vlieg door de wind
voel je hart
hoe het klopt
met het bloed

dat van jou is
hoe het heelt
tot het schrijnen
verstomt
liefste Elisah, niets wens ik vuriger dan jouw geluk, niet uit schuld, maar uit eeuwige vriendschap.
En schrijf, overal waar je bent, je verzen zullen omhoog stijgen naar waar ik op je wacht.
Johanna
Marlies:
Ik blijf hier bovengronds, (ook al blik jij reeds terug), ik blijf schrijven, dat is mijn opdracht.
Daarin ligt mijn toekomst.
Tot slot, lieve Johanna: de Macht en de Pracht
Wat heeft die ons gebracht?
Niks!
Maar toch---wat willen wij vrouwen
Zonder smachten zonder beven?
Wij willen Leven!
Leven!

