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Il y a des rêves
qui se déroulent comme
des incidents sans importance...
Uit: Les Fleurs bleues,
Raymond Queneau,
Gallimard (1965)
Woord vooraf
Ergens halverwege 2015 maakte ik een notitie naar aanleiding van een droom of,
beter gezegd, een nachtmerrie. Het was een korte notitie. Ik merkte dat ik met
behulp van deze beknopte aantekening in staat was het droombeeld volledig terug
te halen. Daarna heb ik een tijd lang mijn dromen opgeschreven. In die tijd
ben ik veel populair wetenschappelijke stukken gaan lezen over dromen. De
wetenschap ontdekt meer en meer over de werking van onze hersenen en daarmee
ook over slapen en dromen. Zo weten we tegenwoordig waarom een droom vooral
visueel is en een aaneenschakeling van willekeurige fragmenten. Waarom je je
een droom moeilijk of niet kan herinneren. Waarom er geen waarom is in dromen.
Ik ervaar mijn dromen inderdaad als een aaneenschakeling van losse beelden,
en de beschrijvingen die ik maakte bestonden uit één zin per beeld. Het werken
aan deze zinnen deed me overigens sterk denken aan het delven van regels zoals
ik dat doe met flarftechnieken en internetpagina’s.
Het duurde ongeveer een jaar voordat ik voldoende materiaal geoogst had om de
bundel samen te stellen. Een droomjaar zou je kunnen zeggen.
Dit is mijn meest intieme bundel.
Utrecht, 2017
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[

[ik]

1-1

word wakker met de smaak van ‘La vache qui rit’ in mijn mond.
laat een geel giftig slangetje in de huiskamer ontsnappen.
ontmoet iemand die 3D-schaalmodellen van auto’s spaart.
krijg mijn bestelling bier niet geplaatst bij de bar.
ben met mijn ex op zoek naar een vrije douche.
loop in de trein met een pistool in mijn zak.
en de vrouwen met de blauwe handschoenen.

9

1-2

schrik van wie er allemaal achter het bord ‘wij willen een racisme zonder racisme’ aanloopt.
scoor opmerkelijk veel en makkelijk in de halve finale van een onderling potje zaalvoetbal.
ren heen en weer tussen twee vulkaantjes die tegelijkertijd uitbarsten.
moet kiezen tussen zes aanwijzingen voor de juiste route.
sta bij het tanken bij een pomp die out of service is.
ben op een camping met mooie idyllische plaatsen.
zeg: ‘Mahler, waar hebben we het over’.
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1-3

praat met twee bevriende dichteressen over condooms zonder de geur van rubber.
ontdek dat ik bij het tanken niet met de slang bij de opening kan.
word te New York op een voetstuk geplaatst en geïnterviewd.
ga met alle aanwezige dichters uit eten bij de Chinees.
maak een wilde fietsrit tot ik bij een VR-zone kom.
ben met de leesclub van mijn vrouw op stap.
ontvlucht de receptie van een ex-bankier.
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1-4

maak een overzicht van Nederlandse ‘(B)LED’ dichters, vooral Zuid- en Noord-Holland hebben er weinig.
loop met mijn nieuwe vriendin die net kampioen is geworden door een straat met fonteindouches.
krijg de vraag van een bekend schrijver waarom ik niet drink tijdens het schrijven.
loop rond in een gemengde dierenopvang en zie een tijger een jong katje opeten.
hoor een bevriend dichter uit mijn gedichten citeren beter dan ik dat kan.
beweeg niet voldoende mee tijdens het tongen en krijg daar commentaar op.
hoor dat de Domtoren gaat sluiten.
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1-5

doe mee aan een oefenuitvaartdienst onder leiding van de vader van een oud-collega.
neem een vogeltje waar dat nog kleiner is dan een goudhaantje, dunner vooral.
betrap een Fransman met een grote neus die onder mijn auto ligt.
ontdoe me van drie huwelijksconcurrenten tijdens het dansen.
zie toe hoe een vriendin van mijn vriendin wordt afgewezen.
observeer een vrouw met het ‘limid-lady’ syndroom.
ga op vakantie met mijn zus.
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1-6

zoek een gratis fiets om het nieuwe fietspad bij het station uit te proberen.
zoek de juiste koekenpandeksel maar vind de hulpstukken van de vleesmolen.
ruim al het gevallen papier op door het in één grote envelop te schuiven.
zie mijn auto met mijn neefje achter het stuur de camping af rijden.
gooi bij het herinrichten twee boekenkasten om.
ben hulpdocent in de klas.
tank in de huiskamer.
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1-7

sluit de deur om het martelen van de broer van een dichteres niet te hoeven horen.
word door een bevriend dichteres aangesproken op mijn te tolerante procesbeleid.
doe in plaats van suiker per ongeluk bouillonpoeder in mijn koffie.
sleutel aan mijn fiets geholpen door de beroemde schrijver.
verdwaal in het werkgebouw op zoek naar de lunch.
steek bij de Seine de boulevard verkeerd over.
verongeluk op de anticyclische dubbelrotonde.
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2-1

zie een helikopter vertrekken met de tas van een collega aan boord.
check de supermarché op een plek om te kunnen gokken.
speel een tafeltennisdubbel met als inzet baanbehoud.
rij op de motor door de suburbs van een Franse stad.
weiger een gratis boek bij de publieke uitdeling.
kies voor de vis in het bedrijfsrestaurant.
leg de driehoek van de strategie uit.
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2-2

herken de Italiaanse schrijver die met zijn blote handen een grote slang beetpakt.
zet mijn tent op in de tuin van de tandarts en ga naar de Tour kijken.
probeer met een bevriend dichter een nieuw systeem uit voor de stad.
gebruik een 17e-eeuws portret als startpunt voor de requirements.
val van twee hoog naar beneden als ik niet oplet met pissen.
en mijn met naald en draad dichtgenaaide mond.
weet m’n mooie vrouw boven.
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2-3

heb een teek, oranje als een lieveheersbeestje, groot als een Smartie, op mijn bovenbeen.
volg de instructies van de schoonmaakster op.
loop de rondwandeling in beide richtingen.
eet kersen tijdens een hardlooppauze.
gebruik de bundel als handleiding.
sta in de lift met mijn mentrix.
kijk op de Mexicaanse lijst.
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2-4

laad als Duitse commandant mijn tank op het verkeerde moment uit aan de Franse kust.
krijg van de voetbaltrainer commentaar of ik nog iets aan die slechte adem ga doen.
vergaar veel punten door het aapje te laten basketballen in de bolle kamer.
zie artsen voor de operatie de eigen genitaliën verdoven met koude lucht.
raak mijn net gekochte CD kwijt aan een zakkenroller.
moet verzamelen bij bushalte 27 richting Nieuwegein.
assisteer de groep bij een cursus wijn kopen.
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2-5

beslis dat een hardloopwedstrijd op een ondergelopen parcours doorgaat.
deel als scheidsrechter in een inhaalwedstrijd veel kaarten uit.
heb een dochter die de Grote Lier van Orpheus vertaalt.
weet welke ploegen de komende WK-finale gaan spelen.
krijg bericht dat mijn schoonzus is overleden.
struikel over een losliggende bezem.
hoor de kastanjes.
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2-6

krijg een mandje met kleine chocoladebroodjes om te verdelen.
lig in een wei met witte opgefokte paarden.
heb ruzie met mijn vrouw over een ingooi.
leg uit waarom ik eerder naar huis moet.
loop op een pad vol fossielen.
vind bij niemand gehoor.
verlies mijn baan.
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2-7

bekijk met mijn zwager een halfpipedemonstratie van een blauwe vélocipède.
kijk bij de buren in de keuken nu hun buitenmuur is weggeregend.
heb een fiets die net niet duur genoeg is om gratis te stallen.
open de deur en zie mijn laatste flirt voor mijn neus staan.
wil om hulp roepen maar krijg mijn mond niet open.
krijg een zak fruit cadeau van mijn schoonmoeder.
pleeg zelfmoord met een mes.
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3-1

zie een bekend tennisser een hamstringblessure veinzen om na twee games de strijd te staken.
woon met een neefje en acht andere jongens op kamers bij een PvdA-lid in Amsterdam.
krijg van een Belgische vriend een plastic tas met drie kleine katjes er in.
breng eindelijk de nacht door met de dichteres met de zachte huid.
rij over de ondergelopen parkeerplaatsen van de Uithof.
fiets in vijf dagen van Isfahan naar Utrecht.
moet me inschrijven in kamer 118.
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3-2

krijg van een bevriend kunstenaar het advies om met mijn poëzie op te treden voor hoeren.
deel mijn smaak over een tv-serie met de mooiste vrouw in deze kustplaats.
bezorg als tussenstation de cello bij een vriendin van mijn vrouw.
ontbijt met een vriendin in Frankrijk in een eenvoudig pension.
bezoek met familie een museum in Amersfoort.
zit in de bioscoop met een handbalvriendin.
heb eendenkuikens in de tuin.
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3-3

moet aangeven wanneer we nou eens een échte Chinese database gaan gebruiken.
sta er bij wanneer een peuter geschept wordt en meters door de lucht vliegt.
vervang mezelf op een evenement waarvoor ik me had afgemeld.
kijk hoe een oud-collega van een rots te pletter valt.
neem samen met oud-collega’s de ijzeren weg.
heb een nieuwe vriendin sinds het festival.
trek baantjes in een luchtzwembad.
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3-4

eet met mijn vrouw en een MS-patiënte voor hun Franse les begint.
beantwoord de laatste vraag met ‘ogham’ en win de pubquiz.
klim samen met jou via het prikkeldraad het weiland uit.
converteer muziekbestanden van een oud apparaat.
word bereden door een roodharige krullenbol.
loop langs de Italiaanse kust naar beneden.
ruik de geur van vers gebakken brood.
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3-5

kijk naar de afbeelding van een bevriend dichter als Batman met een te groot geslacht.
bedank een vriendin voor het vervoeren van mijn vader in een kruiwagen.
vlieg met een paraglider over Parijs tijdens de lichtshow.
hoor hoe een dochter schaamteloos om opslag vraagt.
help een oud-studiegenootje de lucht in.
haal bier voor het eten.
zit bij een project.
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3-6

film de buuf in haar zomerjurk en zie in de lens dat ze te weinig aan heeft als ze bukt.
maak met een collega lobbymateriaal voor het EK in Frankrijk.
laat aan mijn visite het huis van de architect zien.
lees het kompas af samen met de gelauwerde dichter.
zoek sprookjes uit als voorbeeld voor de verkoop.
woon een opera bij in een grote sanitaire ruimte.
ontmoet een meisje met een blauwleren rok.
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3-7

loop met schoenen aan sneller over de zandweg dan jij met blote voeten.
treed met een koorzangeres aan de hand dansend de klas binnen.
lees in de caravan stellingen over het huwelijk.
zit met collega’s in de trein naar Nijmegen.
sta op een balkon en kijk naar de kroning.
kijk naar de dichters die zwemles krijgen.
word aangerand.
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4-1

zie hoe iemand op de parkeerplaats legguards aantrekt en het veld betreedt.
ben de enige van de groep die altijd op tijd voor het ontbijt is.
word gevraagd als coach voor een groep dichters uit Vught.
richt de ontwikkelomgeving in voor een poëziewedstrijd.
moet van een bevriend dichteres een zwembad afhuren.
ontvang een envelop vol met theezakjes.
ben de dactylusdokter.
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4-2

nodig de aanvoerder van het Duitse voetbalteam uit voor de kick-off van een Indiase sportgebeurtenis.
leg het tafelkleed na het uitkloppen terug op de oude lange tafel.
laat de vader van een vriendin een zilveren bestekdoos zien.
zie een kudde paarden een leeuw het prikkeldraad in jagen.
geef een PowerPointpresentatie over antieke uurwerken.
wil aan de andere kant van de grens plassen.
krijg een levend krabbetje toegeworpen.
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4-3

lever gratis informatie over persoon XXXX0001 want zo staat het in de wet.
organiseer een competitie flipperen op verzoek van een bevriend dichter.
zie bij terugkomst van een feest dat alle fietsen gemolesteerd zijn.
bezoek Tours en ontmoet daar een klasgenote van de middelbare.
ben derde in het dictee met drieëntwintig fouten.
pak twee kratjes bier.
en de krokodil.
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4-4

adviseer een fietspad aan te leggen langs de weg tussen twee metrostations.
raak een kind van een neefje kwijt op de monumentale trap.
zit met vijf anderen aan tafel in een huis in Frankrijk.
maak gebruik van mijn Iphone voor videoarbitrage.
neem een incident waar bij de wisselpaal.
krijg een cadeau van mijn baas.
graaf een vijver uit.
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4-5

praat met een voormalig werkgever over het verschil tussen plaatijs en aardappelijs.
zie de dochter van een oud-collega sensueel op het aanrecht dansen.
hou een staatssecretaris in bedwang die met een pistool zwaait.
zit naast een oud-eurocommissaris ter promotie van een stad.
zie de buurvrouw in de weer met luiers verschonen.
ontmoet een oud-collega in een werfkelder.
vergrendel de deur tegen ongenode gasten.
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4-6

zie dat de therapeute een mooie bos schaamhaar heeft voordat ze haar broek recht trekt.
koop een sneldicht bij een bevriend kunstenaar om zijn zoontjes niet teleur te stellen.
verlaat na twee nummers het optreden van Green Day.
parkeer de auto midden op het festivalterrein.
koop een fles goede wijn in Overvecht.
eet een croissantje met slagroom.
tennis met een collega.
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4-7

stoot bij het afstappen van een ladder een doos met spijkertjes om in het tapijt.
woon een massaviering van de protestantse kerk bij op de Grebbeberg.
laat van grote hoogte een paraplu loodrecht naar beneden vallen.
bezoek Parijs, koop wat boeken en raak onderweg een kind kwijt.
verbaas me over de schoonmaakactiviteit van twee dichteressen.
steek met twee meisjes schuin over naar het station.
blijf achter om binnen een week te sterven.
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5-1

observeer hoe de man naast mij aan tafel worstelt met de overgang.
doe nog snel even boodschappen voor de winkels dichtgaan.
en mijn zwager die trots zijn nieuwe stripdas showt.
word bijgepraat door de vader van de jubilaris.
zing de Marseillaise mee op een feest.
zie een zeehond zwemmen in ’t IJ.
ga zwemmend terug naar huis.
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5-2

wacht op een collega tot hij klaar is met het doorzoeken van een container op volle flesjes.
zie toe hoe de fietsenmaker het fietsstuur vastzet.
reken architectuur af bij de kassa van de Jumbo.
wijs de avances van de buurvrouw af.
ben lid van het Leidsch rugbyteam.
speel cricket in een restaurant.
heb zin in een zak drop.
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5-3

heb zogenaamd een herdenkingssteen gevonden van de 100ste Ronde van Vlaanderen.
maak de vissoep af door de bouillon over de kop van een zeewolf te schenken.
hoor een kennis beweren dat hij handen heeft geschud met een blauwborst.
krijg op de hotelkamer geen toegang tot intimiteit bij een vriendin.
kijk naar een nieuw spectaculair balspel in de gymzaal.
nuttig een biermaaltijd en drink daar een tonic bij.
plaats een mooie steen in het frame van de motor.
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5-4

vertrouw de welzijnswerker niet die zich om het jonge meisje bekommert.
ontvang gratis kaartjes voor een literair evenement in Parijs.
laat een giftig slangetje uit mijn handen ontsnappen.
ben mijn jas kwijt op het jubileumfeest.
vertel een collega over mijn ziekte.
koop een bundel van een collega.
plas in de plasbak.
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5-5

rij vanaf het vakantieadres terug in een 2CV met het stuur aan de rechterkant.
wacht bij het CBR tot ze alledrie hun rijbewijs hebben opgehaald.
betrap mijn vriendin in bed met een ander en loop huilend weg.
rij met een voor een bruiloft afgehuurde tram door Parijs.
eet de laatste zelfgemaakte maaltijd met tomatensaus.
fotografeer een molen die verlicht wordt.
drink een beker melk op IJsland.
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5-6

kom op mijn oude middelbare school een speelster tegen die ik wel eens fluit.
loop door een weiland om samen met collega’s riet te gaan snijden.
neem uitgebreid kennis van de stadspromotie van Leuven.
ga het casino in om mijn loten te verzilveren.
drink een biertje met een bevriend dichter.
zit met een Canadese hond op de bank.
badminton met een oude vriend.
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5-7

accepteer het snel even uit de tuin geplukte bosje bloemen niet als excuses.
klim over een hek in de uiterwaard om mijn tocht te kunnen vervolgen.
kijk hoe de schapen uit zee één voor één het strand oplopen.
zie mijn auto met iemand anders achter het stuur wegrijden.
gids een Ambonees door de verbouwing van het huis.
maak het uit met mijn schoonzus.
ben een lijk in de kelderbox.
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6-1

hoor een vriendin ‘lang zal ie leven’ op een kazoo spelen met lucht uit haar kut.
vier het einde van carnaval met de vaste groep vrienden en oud-collega’s.
zie een groene specht een koperwiek verjagen.
stap onder de douche met een fles Andy.
word beoordeeld als casustype 47.
krijg een dildo aangeboden.
trap vuurwerk uit.
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6-2

keur gedichten op toelating tot het stelsel omdat een collega het laat afweten.
zet koffie voor twee vriendinnen.
maak brood van rogge en komijn.
buig me over de Indiase versie.
heb vertraging met de trein.
voel me als een zandplaat.
eet vis, drink wijn.
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6-3

participeer in een Duitstalige workshop over Eenzame Uitvaart.
probeer haar over te halen om voor ons te komen werken.
en mijn schoonmoeder op een tractor.
zie een cirlgors een kleibad nemen.
doe de lichten van de gymzaal uit.
zie de bus van de halte wegrijden.
loop het verleden tegemoet.
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6-4

sta op een camping die buiten het seizoen vooral gebruikt wordt als parkeerplaats voor een fabriek.
schrijf met een collega het poëzieweekgeschenk.
schenk een programmamanager een glas wijn in.
loop door een tourniquet gemaakt van rietjes.
rij met vrienden langs de rivier.
bezoek Notre-Dame-de-Lorette.
geef les in architectuur.
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6-5

help een beeldhouwster overeind die gevallen was met een beeld van een jong hert in haar armen.
hoor een collega zeggen dat ze een chocoladetaart gemaakt heeft van prei en verf.
krijg een rondleiding door het betonnen karkas van het nieuwe museum.
krijg hulp van een bekende dichteres in mijn gevecht over de methode.
heb een lege weegschaal aan de auditafdeling meegegeven.
gooi een lege fles Blanquette de Limoux in de glasbak.
lig onder een vergrootglas.
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6-6

doe twee stronken witlof en één bloemkool in mijn mandje en besluit geen prei te kopen.
geef in een noodlokaal voorlichting aan accountmanagers over het vak scheikunde.
sta langs de kant van een te klein voetbalveld te vlaggen.
klauter in mijn huis naar zolder en rook daar een pijp.
ontmoet iemand met een mooier horloge.
maak beleid in een plastic bakje.
surf op sinaasappelsap.
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6-7

zie de dichter met de bête glimlach een natte krant in de shredder stoppen.
koop in een Grieks plaatsje aubergine, prei, tomaat en aardappelen.
stap gelijk met een halve schoolklas in de bus naar het station.
help al schietend mee de stad te bevrijden.
krijg vijftig euro van een Indisch iemand.
krijg een waarschuwing van een dichter.
heb nog drie maanden te leven.
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7-1

biets een sigaret en ga met twee collega’s naar het rookhok op de derde verdieping.
zie hoe een automobilist in een bocht drie fietsers tegen de stoep stukrijdt.
bespreek de organisatorische ophanging van functioneel beheer.
draag mijn fiets via de brandtrap naar beneden.
wacht in de winkel tot m’n maatpak klaar is.
loop via stepping stones het hostel binnen.
knikker de kooivechter in de Oudegracht.
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7-2

leg een oud-collega uit wat er geleerd kan worden van een Duits onderzoek.
denk: ’quod licet Iovi, non licet bovi’, en verwijder het insect.
luister in mijn tent naar de aanstormende bosbrand.
haal de sleutelbos van het rekje uit de bijkeuken.
voetbal, niet onverdienstelijk, met bierdoppen.
lees in een namenregister.
en de verpleegster.

58

7-3

loop met mijn vader in het winkelcentrum op zoek naar een kapper.
eet met mijn gezin in het campingrestaurant.
bereken het uitsterven van ijsdorpen.
open een doos met zakjes silicagel.
adviseer Chinezen over verzekeren.
red mijn dichter uit de wirwar.
weet de weg in de piramide.
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7-4

vind je terug in een provincieplaats vlak voordat je de grijze Mercedes instapt.
loop met jullie langs de plassen naar de auto en neem afscheid.
zie hoe mijn buurman zijn toelatingsexamen niet gehaald heeft.
rij langs de hei en zie een buizerd in de berm zitten.
kom te laat bij de gate, het vliegtuig vertrekt.
word door de groep beoordeeld en mag blijven.
pas op de kat van de buren.
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7-5

krijg van een toekomstig collega advies over mijn hardlooppraktijken.
schop het keffertje van de buren van dertig hoog naar beneden.
kruip op handen en voeten over het asfalt van de vluchtstrook.
speel saxofoon en jij klarinet in een band zonder leider.
kap een wilg en een den, mijn landgoed wordt weiland.
verdedig in de gymzaal het fort van de poëzie.
loop rond in een computergame.

61

7-6

sla, waar de weg een bocht maakt, rechtsaf een landweg in en rij door tot mijn vakantiewoning.
treed op en zie een dag later in een filmpje daarvan op internet dat ik weer rook.
plas in de douche en hoop dat de geur is weggespoeld voordat zij binnenstapt.
ben in Frankrijk in een rechtszaak verwikkeld met een schooljuf.
kijk uit het raam en zie twee ezels een hond uitlaten.
rij door een dal, bergen links, rivier rechts.
bestel software voor de camping.
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7-7

moet ergens over prikkeldraad klimmen om een riviertje over te steken.
ren gillend weg dat ik nog niet aan de beurt ben.
zit in de bioscoop en verander het programma.
vervang een kapotte lamp in de kelder.
neem de middelste weg op de kruising.
stap een station te vroeg uit.
zie de dood langskomen.

[Einde]
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