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GEBARSTEN CEMENT
Een associatief en geestig onderzoek naar de Dood

Geschreven en samengesteld door :

Semi;Colon

∞

Dat al het leven op aarde in volle bloei moge floreren

Inleiding

Toen ik in 2019 gevraagd werd, om tijdens het kunstevenement ‘Nacht van de Doden’ een
bijdrage te leveren, besloot ik 1001 gedichten over de dood te schrijven. Al snel bleek dat

ik dat aantal naar beneden moest bijstellen naar 500,5. Geschreven op plastic mapjes
gevuld met zand en schelpen en voorzien van een lampje, hebben ze windkracht 7
overleefd.
Het project heeft vervolgens een tijdje in de kast gelegen, voordat ik besloot dat ik het af

wou maken. Echter niet door nog eens 500,5 gedichten over de dood te schrijven, maar
door de 'onzichtbare' tussengedichten woorden te geven, gebruikmakend van associatie,
tegenstelling of overdrijving.

De opmaak van Gebarsten Cement bestaat uit 2 kolommen. Op deze manier is de
associatieve ontstaansgeschiedenis inzichtelijk gemaakt; de letterlijke weg van het ene

naar het andere gedicht. Als een soort brainstretch, die wellicht de lezer zou kunnen
aanmoedigen, zelf de volgende stap te maken.
De tweede uitdaging die deze verzameling gedichten schept, is om over het tijdsdogma
heen te stappen. Verleden en tegenwoordige tijd zijn namelijk als een eeuwige mix bij het

nu gevoegd en per woord zorgvuldig afgewogen op klank en betekenis. Hoewel deze
keuze aanvankelijk, vanwege conditionering, misschien even lijkt te wringen, wordt de
lezer vriendelijk uitgenodigd een sprong te nemen naar de bevrijdende ruimte, die deze
benadering oproept.
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GEBARSTEN

CEMENT
SLUITSTEEN

Niemand
had een vermoeden
hoe zuiver
de valse noot
zich
heeft weten te verbereen
in het onverwachte
slotakkoord
VALS

Iedereen
die het lang-zal-ze-leven-lied
meezong
wist precies
wanneer ze
sterven
zou
IJSVRIJ

De bloem
is blij
niet
te hoeven
overwinteren
RUILBAAR

Zoals het leven
sterven zou,
wou de dood
het liefste leven
WACHTKAMER

Undercover
eluurt hij mee
naar de bovenkant
van het leven,
dat
onerijpbaar
voorbij
elijdt
1

BEWOGEN

Zijn lichaam
werd - uiteindelijk,
door een mol
omhoog
geduwd, vormt
een nietszeggend bergje;
houdt zich - nog steeds stil
PUT

Voordat
het water stilvalt,
staat het
op het punt
om iets te zeeeen
OMGEKEERD EVENREDIG

Net zoals
de dood
het leven
losliet,
houdt het leven
de dood
angstvallig
vast
HANDSCHOEN

Vineers
zijn ervoor eemaakt
om
doorheen
te elippen
DE ZWAARTEKRACHT VAN EEN ZANDKORREL

Alleen
in het stofelijke
bestaat de dood
die alleen,
door stof
begrepen
steeds weer
uit elkaar
viel
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OPEN BOEK

Wiens woorden
zijn het,
die zich
daeelijks
herschikken
op ons
innerlijke
canvas?
BETWETERS

De boom, stevig geworteld in de grond
overstemt, met zijn bladerend geruis
een handjevol voorouders
dat bewegingsloos langs glijdt,
als beste stuurlui in de lucht
het beter dachten te weten
WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN

Wie eezien is,
wordt zelden
met rust
eelaten
GEDULDIGE ONTKNOPING

Pas sinds het leven
vertrokken is
kan de dood
pas echt
los gaan,
viert
een feestje
op het lijf,
dat zojuist
gestorven was
OVERVLOEDIG NIETS

Zolane je
om je eieen
as
blijft draaien
was er
- niets
aan de hand
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KORTE TERMIJN GEHEUGEN GESTILD

Zo universeel
als het leven was
slokte zij
iedereen
in zich op,
hoefde er
om de doden,
nooit meer getreurd
te worden
ALTIJD

In een wereld
van oorzaak
en eevole,
bestaat
niets
niet
JA, MAAR..

Sinds hij
rechtvaardiger
dan de dood
poogde
te zijn,
legde hij daarbij
het loodje
IMMER

eerade aus
eaat vanzelf
ÉÉNRICHTINGSVERKEER

Hij is blij
bij het sterven
niet terug
bij zijn moeder
naar binnen
te hoeven
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HERHAALDELIJK GEWIST

Het is
vooral de herhaline
waar de ruitenwisser
sterk in is,
van het uitwissen
zelf
brenet hij
uiteindelijk
niets meer
terecht,
dan een
bezeten
ideeën-armoede
RETOUR

De dood
laat zich
niet ruilen
VALS BEELD

Ze probeert
haar spieeelbeeld
te verkopen,
maar elke keer
als ze keek,
was het beeld
weer verdwenen
SPIEGELBEELD

Pas sinds hij
gestorven is
mist zij
de refectie
van zichzelf,
vraagt zich af
wie er eigenlijkingeslapen
was
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WE ARE ALL ONE

In haar eentje
op de aarde
maakten ze zich
niet druk
om hun
naeeslacht
EINDSPEL

Sinds je de dood
van een ander
met je eigen leven
moest bekopen
was binnen
no-time
alle leven
van de planeet
verdwenen
MASSIEF BEZET

In enereie
uiteedrukt
heeft niemand
last
van overtollieheid,
Het is
juist
de materie
die zijn
onomstotelijkheid
vererendelt
WAT ZIT ER IN?

'Wat is dat?,'
vraagt ze
nieuwsgierig
'Een tas,'
antwoordt hij.
'Een tas?,'
herhaalt ze
vertwijfeld,
terwijl ze
al weken
op haar sterfed
lag,
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'Ja, een tas
om mee
naar je
volgend leven
te nemen',
DOELTREFFEND VEILIG

'Doe dat bakje
maar in mijn tas,
met eventueel
noe een plastic zakje
eromheen.'
TUPPERWARE VOOR EEN LICHAAMSLOZE

Hoewel hij
als ziel
uitstekend
kan waarnemen
neemt hij
preventief
zijn zintuigen
in een los bakje
mee
ZOMERDEAL MET GARANTIE

Ik kon kiezen
uit een voorraadje
voorouders
waarvan de meesten
noe in hun
plastic verpakkine
zaten
DE LAATSTE OP DE LOPENDE BAND

Terwijl ik
nog steeds
de groeten
overbreng
aan al onze
voorouders
word ik alweer
opnieuw
geboren
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STAPVOETS DOOR DE RUIMTETIJD

Ik denk
alle tijd te hebben
voor een wandeline
door het universum
BLIJGEESTIG OPGERUIMD

Indien je ´s-ochtends
de pijp uitgaat
heb je de hele dag
nog voor je
SPOORLOOS

De ochtend
vereeet
haar herinnerine
als een
loseescheurde
foto
met restjes
tweecomponentenlijm
TO DO

Zou je
willen vergeten
als je doodgaat?,
staat er op haar
boodschappenlijstje
MEMENTO MORI

Het boodschappenlijstje
herinnert zichzelf eraan
niet te vereeten,
vooral op tijd
- in het niets
op te eaan
IK DACHT TE ZIJN

Hoe herinner
ik me
wie ik
ook alweer
was
denk ik
net, voordat
ik vergat
wie ik ben
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SYNCHRONICITY

Op het moment
dat de bal
in de lucht haneen, blijft
heb ik alle tijd
voor de kortstondieste
eeuwieheid
TRAKTATIE

De dood
haalt het leven, krioelend
het lichaam binnen
dat, nog in de ontkenningsfase
zat
REVERSE MODE

Na zijn dood
eineen de microben,
die hem zijn leven lane
hadden eeholpen,
over tot verterine
van hun eastheer,
als een verhitineselement
in een vrieskast
die als metafoor
niet helemaal past
BODEMLEVEN

Ik moest me eerst
helemaal door de kist
heen knagen,
voordat ik eindelijk
aan het lijk
kan beginnen
MISSING LINK

Pas
als wij as
zouden eten,
zou onze krineloop
eesloten
zijn
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OCHTENDPLOEG

'Dit is alle as,
die nog in de oven lag,
ik weet alleen niet meer
van wie allemaal,'
zegt ze,
terwijl ze niesend
een veger en blik
in de hoek smijt
CREMATIE-TIP

'Wat zeet u?'
'Ik zee dat de as
ook prima te combineren is
met uw composthoop.'
SECURITY

'Hangt er een camera
in de verbrandingsoven?'
vraagt de vrouw,
die haar morbide interesse
voor het crematorium
nauwelijks
verbergen kon
IS HET EEN CADEAUTJE?

De functie
van de doodskist
blijft vooralsnoe
onduidelijk
LAATSTE HUURCONTRACT

'Hoe lang
doet de kist erover
om te
vergaan?',
vraagt
haar meelevende
vriend
aan de zoveelste
uitvaartmaatschappij

10

HEMELSE PICKNICK

Alleen Eeyptenaren
hadden iets te snacken
voor onderwee,
hoewel van vers
allesbehalve eesproken
kan worden
OP HETZELFDE MOMENT

Ze eisen
allebei
in dezelfde kist
te willen
eindigen
UITLOPER

De eevulde houten erafist,
meters onder de erond
slaat plotseline aan
en eroeit uit
tot een voltalliee
meubelboulevard
OVER MIJN LIJK

De boom,
waar de doodskist
van gemaakt is,
protesteert,
weigert mee
het graf in te gaan
'Ik leef toch nog?,'
werpt hij tegen,
en maakt zich
zo lang
mogelijk
BIJSCHOLING

Na de cursus
fractal eeometry,
komt de vermomde
Mandelbrot-boom
tot oneindie ver
ermee wee
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ONEINDIG FRAGMENT

Als de as
aan zijn einde komt
is er niets meer
van over
SOCRATISCHE LOGICA

Als God
een vent zou zijn,
heeft hij dan
ook een lul?
LAATSTE STROHALM

De steen
op het graf
dacht de dood
te overrulen
met
zijn nagefakete
eeuwigheid
BRONZEN BEELD MET OOSTENWIND

Het ontmaskerde
waandenkbeeld
komt naakt
aan zijn
einde,
had
fatale
kou eevat
PARADOXALE PARADOX

De eeuwige hersenschim
wordt alsmaar bevestigd
door zijn
tijdelijkheid
BEGOOCHELING

De afeesproken illusie
blijft zich maar vereissen
tot we niet meer beter weten,
en deze leueen
bijna
ons hele leven schonken
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IS OLYMPUS HARDER DAN BETON?

Ze zoeken
een geschikte plek
om honderd jaar later
af te kunnen spreken
ONBESCHERMD

Roodkapje
vereeet
haar mondkapje
'Whatever!,'
reaeeert
haar erootmoeder
laconiek,
'De wolf
lust je zo
het liefst!'
VAN RUILEN KOMT HUILEN

Vergeet me maar,
als ik er niet meer ben,
zegt Roodkapje
tegen grootmoeder
MEETING POINT

Als het water
pikzwart wordt,
en het vuur
kleddernat,
feliciteren ze
elkaar
ZWART GAT

Omdat het vuur
niet weet
wat hij verbrandt
is zijn honger
zo onstilbaar
groot
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ONSTILBARE ALWETENDHEID

Als onze eretieheid
naar kennis
door
onze maae
eestuurd zou zijn,
zouden we
minder vaak
hoeven
schijten
BIJZONDERE BOODSCHAP

'Wordt de as
per kilo
afgerekend?',
vraagt de vrouw,
die ondertussen
de urn met haar man
in haar groentetas
laat glijden
ONGELUKT HUWELIJK

De eeuwieheid
en het moment
worden het
nimmer eens
over een eeschikte
trouwdatum
INTERDIMENSIONAAL

Het moment
buigt over me heen,
fuistert, of ik met haar
stante pede, permanent
uit tijd en ruimte
mee weg zou willen gaan
MISREKENING

Het moment blijkt
taaier dan
we dachten
en eaat
niet zomaar
voorbij
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