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“L’idée du poème gît dans le nuage.” 
Uit: Raymond Queneau, Morale élémentaire III,3 
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1 
 
schrijf een gedichtje, 
waarom niet, hier is er één 
en dan nog eentje 
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1 
 
1.1 1.2 1.3 
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
1.10 1.11 1.12 1.13 
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1.1 schrijf 
 
de planeet roteert, 
het laatste briefje zegt het 
schrijf terug, haast je 
 
 
1.2 een 
 
in wolkensluiers 
waar het maanlicht doorheen schijnt, 
een ring ziet een zon 
 
 
1.3 gedichtje 
 
zoals de handen 
die klei op de muur leggen 
als ruw gedichtje 
 
 
1.4 waarom 
 
geen haar op je hoofd, 
laat het los om te weten, 
breek met het waarom 
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1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
 
 
1.6 hier 
 
hier vieren we feest 
als je je lichaam verlaat 
we zijn reizigers 
 
 
1.7 is 
 
God werkt hard, klaagt nooit 
hij staat voor iedereen klaar, 
is heel bescheiden 
 
 
1.8 er 
 
vermoedens van ijs 
dit keer is dat niet anders 
we gaan er op los 
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1.9 één 
 
één leuke leugen 
om de waarheid te delen 
met vele vrouwen 
 
 
1.10 en 
 
terwijl de wereld 
zich bezighield met het jaar 
en jij, wat deed jij? 
 
 
1.11 dan 
 
ik wil weten wie 
die vader ertoe drijft en 
waarom dan een knal 
 
 
1.12 nog 
 
dat iets nog niet is, 
wil niet zeggen dat het niet 
al eerder bestaat 
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1.13 eentje 
 
weinig verandert, 
niet veel over verklappen, 
eentje te ver weg 
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1.1 schrijf 
 
1.1.1 1.1.2 1.1.3 
1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.4 
1.1 1.1.8 1.1.9 1.1.10 
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1.1.1 de 
 
en voor mensen met 
psychiatrische klachten 
is er de wensput 
 
 
1.1.2 planeet 
 
er is een planeet 
ontdekt waar je ideaal 
kan leven: exit 
 
 
1.1.3 roteert 
 
als de kern roteert 
gaat de kiem ook meedraaien 
en ja, dat wil je 
 
 
1.1.4 het 
 
het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 
 



18

1.1.5 laatste 
 
ze streelt je lichaam 
als na de laatste adem 
wij zijn heengegaan 
 
 
1.1.6 briefje 
 
vandaag deden we 
een briefje in de bus bij 
de buren: ga weg 
 
 
1.1.7 zegt 
 
naar men zegt is dit 
het leven der wijzen: meer 
stilstaan als een berg 
 
 
1.1.4 het 
 
het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 
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1.1 schrijf 
 
de planeet roteert, 
het laatste briefje zegt het 
schrijf terug, haast je 
 
 
1.1.8 terug 
 
dit gaat terug op 
de verbinding tussen zee, 
zon, zand en water 
 
 
1.1.9 haast 
 
haast is een dwaling 
van de tijd en de tijd is 
een dwaling van God 
 
 
1.1.10 je 
 
een blubberige 
roze en grijze massa 
bepaalt hoe je leeft 
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1.2 een 
 
1.2.1 1.2.2 
1.2.3 1.1.4 1.2.4 1.2.5 1.2.6 
1.2 1.2.7 1.2.8 1.2 1.2.9 
 



21

1.2.1 in 
 
er worden bommen 
gegooid, soldaten schieten 
in de achtertuin 
 
 
1.2.2 wolkensluiers 
 
er is amper wind 
wat mogen we verwachten 
van wolkensluiers 
 
 
1.2.3 waar 
 
de levensvragen 
waar komen ze vandaan, waar 
gaan ze dan naartoe 
 
 
1.1.4 het 
 
het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 
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1.2.4 maanlicht 
 
oude pompoenen 
zijn bekender als maanlicht 
in een tekening 
 
 
1.2.5 doorheen 
 
je moet er doorheen, 
een hoofd vol moddersluier, 
agressief en kil 
 
 
1.2.6 schijnt 
 
het gaat goed met ons, 
naar het schijnt is dat normaal 
maar niet minder eng 
 
 
1.2 een 
 
in wolkensluiers 
waar het maanlicht doorheen schijnt, 
een ring ziet een zon 
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1.2.7 ring 
 
de ring rond dit vuur 
is legendarisch, een mist 
vol idealen 
 
 
1.2.8 ziet 
 
mijn vagina ziet 
eruit als natte knoflook 
met een velletje 
 
 
1.2 een 
 
in wolkensluiers 
waar het maanlicht doorheen schijnt, 
een ring ziet een zon 
 
 
1.2.9 zon 
 
mijn grootste angst is 
dat de zon een knipoog geeft, 
in lachen uitbarst 
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1.3 gedichtje 
 
1.3.1 1.1.1 1.3.2 
1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.1.1 1.3.6 1.3.7 
1.3.8 1.3.9 1.3 
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1.3.1 zoals 
 
het is gek zoals 
het loopt, kies ik een route, 
is het pad anders 
 
 
1.1.1 de 
 
en voor mensen met 
psychiatrische klachten 
is er de wensput 
 
 
1.3.2 handen 
 
eczeem komt veel voor 
op de handen, het wordt ook 
handeczeem genoemd 
 
 
1.3.3 die 
 
een man die verder 
wil komen in het leven, 
zegt ja tegen slaan 
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1.3.4 klei 
 
klei is eigenlijk 
zand, maar jonger en mooier, 
heeft iets om het lijf 
 
 
1.3.5 op 
 
op zoek naar lijken 
verdelen asfaltplukkers 
onderling de weg 
 
 
1.1.1 de 
 
en voor mensen met 
psychiatrische klachten 
is er de wensput 
 
 
1.3.6 muur 
 
de mens is geen muur 
maar een voorwerp van liefde, 
een dag op aarde 
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1.3.7 leggen 
 
bommetjes leggen, 
tegeltjes draaien, klikken, 
spelletjes spelen 
 
 
1.3.8 als 
 
kijk, zo leven wij, 
als vakantie fietsen we 
de Mont Ventoux op 
 
 
1.3.9 ruw 
 
ruw is een ode 
aan bijna alle vormen 
van zintuiglijkheid 
 
 
1.3 gedichtje 
 
zoals de handen 
die klei op de muur leggen 
als ruw gedichtje 
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1.4 waarom 
 
1.4.1 1.4.2 1.3.5 1.1.10 1.4.3 
1.4.4 1.1.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 
1.4.9 1.4.10 1.1.4 1.4 
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1.4.1 geen 
 
ook geen zin in seks? 
wie droomt er niet van, alleen 
liggen, uit elkaar 
 
 
1.4.2 haar 
 
zwarte Sjaan uit 
Amsterdam is verslaafd aan 
de stank van haar gat 
 
 
1.3.5 op 
 
op zoek naar lijken 
verdelen asfaltplukkers 
onderling de weg 
 
 
1.1.10 je 
 
een blubberige 
roze en grijze massa 
bepaalt hoe je leeft 
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1.4.3 hoofd 
 
je gooit een pak melk 
over je hoofd leeg, filmt het 
en noemt het milking 
 
 
1.4.4 laat 
 
ik zie de mens als 
een open systeem, laat hem 
niet zoals hij is 
 
 
1.1.4 het 
 
het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 
 
 
1.4.5 los 
 
los een conflict op 
en je krijgt gratis advies, 
consumptiebonnen 
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1.4.6 om 
 
zonde van het geld, 
maar ook zonde van de tijd 
om het te eten 
 
 
1.4.7 te 
 
achter de balie 
staan we u gratis te woord 
niet als we lopen 
 
 
1.4.8 weten 
 
wij weten dat je 
net zo goed bij de pakken 
neer kunt gaan zitten 
 
 
1.4.9 breek 
 
help de kuikentjes 
naar de vrijheid, breek hun ei 
en geef ze vleugels 
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1.4.10 met 
 
meedoen begint met 
het spreken van de taal, dan 
ben je verstaanbaar 
 
 
1.1.4 het 
 
het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 
 
 
1.4 waarom 
 
geen haar op je hoofd, 
laat het los om te weten, 
breek met het waarom 
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1.5 niet 
 
1.5.1 1.5.2 
1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5 
1.3.5 1.1.1 1.5.9 1.5.10 1.5.11 
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1.5.1 welke 
 
welke eigenschap 
past jou het best? de uitslag 
is nog niet binnen 
 
 
1.5.2 antwoorden 
 
het primaire doel 
is om antwoorden om te 
zetten in twijfels 
 
 
1.5.3 gaf 
 
aan haar gaf hij een 
corrigerend tikje, de 
harige vriendin 
 
 
1.5.4 ze 
 
mannen willen seks 
op Valentijnsdag, je kunt 
ze altijd bellen 
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1.5.5 me 
 
je hoeft niet op zoek 
het spijt me dat ik besta 
pak de auto maar 
 
 
1.5.6 tot 
 
thuis plannen maken, 
op reis gaan, van deur tot deur, 
f lessen wijn open 
 
 
1.5.7 nu 
 
het groen langs de weg, 
de markt voor pluimveerechten, 
ja, het moet echt nu 
 
 
1.5.8 toe 
 
snij de lente-ui, 
verhit olie in de wok, 
voeg de snippers toe 
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1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
 
 
1.3.5 op 
 
op zoek naar lijken 
verdelen asfaltplukkers 
onderling de weg 
 
 
1.1.1 de 
 
en voor mensen met 
psychiatrische klachten 
is er de wensput 
 
 
1.5.9 vraag 
 
stel aan je vader 
de vraag waarom hij zo zeurt, 
dat weet-ie echt niet 
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1.5.10 wie 
 
wie wil er nou niet 
gelukkig zijn, gelukkig 
zijn het er maar twee 
 
 
1.5.11 ik 
 
vragen waar je van 
wakker kunt liggen, waarom 
ik niet mag liegen 
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1.6 hier 
 
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 
1.3.8 1.1.10 1.1.10 1.6.4 1.6.5 
1.6.2 1.6.6 1.6.7 
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1.6 hier 
 
hier vieren we feest 
als je je lichaam verlaat 
we zijn reizigers 
 
 
1.6.1 vieren 
 
we zijn allemaal 
weleens de weg kwijt, dat kan 
ook met z’n vieren 
 
 
1.6.2 we 
 
vandaag villen we 
een wolf en trekken meteen 
de nieuwe jas aan 
 
 
1.6.3 feest 
 
het idee van een 
onbepaald aantal mensen 
maakt het nog geen feest 
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1.3.8 als 
 
kijk, zo leven wij, 
als vakantie fietsen we 
de Mont Ventoux op 
 
 
1.1.10 je 
 
een blubberige 
roze en grijze massa 
bepaalt hoe je leeft 
 
 
1.1.10 je 
 
een blubberige 
roze en grijze massa 
bepaalt hoe je leeft 
 
 
1.6.4 lichaam 
 
een verkoold lichaam 
is, onder invloed van drank, 
op zoek naar zijn doel 
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1.6.5 verlaat 
 
een verlaat verslag 
toen ik stierf was mijn eerste 
reactie: hè, hè 
 
 
1.6.2 we 
 
vandaag villen we 
een wolf en trekken meteen 
de nieuwe jas aan 
 
 
1.6.6 zijn 
 
cultuur! het is echt 
niets anders dan het zijn van 
een stacaravan 
 
 
1.6.7 reizigers 
 
dit lezen op een 
winternacht, als reizigers, 
samen in één boek 
 
 



42

1.7 is 
 
1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 
1.7.6 1.7.7 1.7.8 1.7.9 1.7.10 
1.7 1.7.11 1.7.12 
 



43

1.7.1 God 
 
na negen maanden 
stond er een engel van God 
op de parkeerplaats 
 
 
1.7.2 werkt 
 
arbeid adelt is 
het spreekwoord en dat klopt want 
armoede werkt niet 
 
 
1.7.3 hard 
 
een meisje mag zo 
hard als ze kan aan de slag 
met haar rechterhand 
 
 
1.7.4 klaagt 
 
een man klaagt zijn vrouw 
aan om de smerige spruit: 
die is niet voor mij 
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1.7.5 nooit 
 
waarom eet je en 
waarom eet je vaak te véél 
en waarom nooit thuis 
 
 
1.7.6 hij 
 
precies om vijf uur 
ontdeed hij de klokken van 
hun lange jassen 
 
 
1.7.7 staat 
 
beste bezoeker 
van de staat, de staat heet u 
van harte welkom 
 
 
1.7.8 voor 
 
ze zaagden me nog 
even goed door voor ze me 
naar huis lieten gaan 
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1.7.9 iedereen 
 
iedereen leest dit: 
jong en groot, klein en arm, rijk 
en vrouw, man en oud 
 
 
1.7.10 klaar 
 
klaarkomen, kwam klaar, 
klaargekomen, klasse 4, 
volledig werkwoord 
 
 
1.7 is 
 
God werkt hard, klaagt nooit 
hij staat voor iedereen klaar, 
is heel bescheiden 
 
 
1.7.11 heel 
 
sinds de dood van poes 
ben ik in wiskunde heel 
slecht, dat is logisch 
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1.7.12 bescheiden 
 
in een klein vierkant 
zaaltje, voor een handjevol 
bescheiden mensen 
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1.8 er 
 
1.8.1 1.8.2 1.8.3 
1.8.4 1.8.5 1.7 1.8.6 1.5 1.8.7 
1.6.2 1.8.8 1.8 1.3.5 1.4.5 
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1.8.1 vermoedens 
 
jouw vermoedens dat 
de schutter op het gala 
in seks handelde 
 
 
1.8.2 van 
 
ik was zwanger van 
de dood en hij ook van mij 
hij ging dood in mij 
 
 
1.8.3 ijs 
 
het is eigenlijk 
niet in één woord samen te 
vatten: ijs is feest 
 
 
1.8.4 dit 
 
verveling is kut 
dit doe ik er aan: eten 
met een koningskind 
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1.8.5 keer 
 
drie keer langer dan 
zeven keer zo normaal als 
vier keer gezakt voor 
 
 
1.7 is 
 
God werkt hard, klaagt nooit 
hij staat voor iedereen klaar, 
is heel bescheiden 
 
 
1.8.6 dat 
 
hoe zorg je ervoor 
dat we ons niet verliezen 
in hoerenlopen 
 
 
1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
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1.8.7 anders 
 
zij maakt zich anders 
sterk voor een veel betere 
kwaliteit rundvlees 
 
 
1.6.2 we 
 
vandaag villen we 
een wolf en trekken meteen 
de nieuwe jas aan 
 
 
1.8.8 gaan 
 
de marine is 
een onderdeel dat er voor 
zorgt dat we doodgaan 
 
 
1.8 er 
 
vermoedens van ijs 
dit keer is dat niet anders 
we gaan er op los 
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1.3.5 op 
 
op zoek naar lijken 
verdelen asfaltplukkers 
onderling de weg 
 
 
1.4.5 los 
 
los een conflict op 
en je krijgt gratis advies, 
consumptiebonnen 
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1.9 één 
 
1.9 1.9.1 1.9.2 
1.4.6 1.1.1 1.9.3 1.4.7 1.9.4 
1.4.10 1.9.5 1.9.6 
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1.9 één 
 
één leuke leugen 
om de waarheid te delen 
met vele vrouwen 
 
 
1.9.1 leuke 
 
ik zoek een leuke 
kapper met een papegaai, 
het liefst een blauwe 
 
 
1.9.2 leugen 
 
het herkennen van 
een leugen is goed aan te  
leren voor mannen 
 
 
1.4.6 om 
 
zonde van het geld, 
maar ook zonde van de tijd 
om het te eten 
 



54

1.1.1 de 
 
en voor mensen met 
psychiatrische klachten 
is er de wensput 
 
 
1.9.3 waarheid 
 
de waarheid heeft slechts 
één gezicht, en dat is dat 
van de riviergod 
 
 
1.4.7 te 
 
achter de balie 
staan we u gratis te woord 
niet als we lopen 
 
 
1.9.4 delen 
 
de haakjes delen 
we met een kapotte man 
in de badkamer 
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1.4.10 met 
 
meedoen begint met 
het spreken van de taal, dan 
ben je verstaanbaar 
 
 
1.9.5 vele 
 
er worden vele 
leugens verteld over de 
twee dennenbomen 
 
 
1.9.6 vrouwen 
 
vrouwen die veel fruit 
eten, hebben meer kans om 
zwanger te raken 
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1.10 en 
 
1.10.1 1.1.1 1.10.2 
1.10.3 1.10.4 1.4.10 1.1.4 1.10.5 
1.10 1.10.6 1.10.7 1.10.8 1.10.6 
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1.10.1 terwijl 
 
zeggen dat je er 
bijna bent terwijl je nog 
niet eens vertrokken 
 
 
1.1.1 de 
 
en voor mensen met 
psychiatrische klachten 
is er de wensput 
 
 
1.10.2 wereld 
 
of u nu verschanst 
zit in een kelder of niet, 
de wereld draait door 
 
 
1.10.3 zich 
 
een mug ontwikkelt 
zich erg snel, is in korte 
tijd immuun voor ons 
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1.10.4 bezighield 

de tweede kwestie 
die de sprekers bezighield 
was vaccinatie 

1.4.10 met 

meedoen begint met 
het spreken van de taal, dan 
ben je verstaanbaar 

1.1.4 het 

het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 

1.10.5 jaar 

niets, we wachten af, 
maakt u maar een afspraak voor 
over een half jaar 
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1.10 en 
 
terwijl de wereld 
zich bezighield met het jaar 
en jij, wat deed jij? 
 
 
1.10.6 jij 
 
jij deed wat met wie 
ik was de eerste keer ook 
zo zenuwachtig 
 
 
1.10.7 wat 
 
een wat bestaat uit 
verscheidene gebouwen 
met een verrassing 
 
 
1.10.8 deed 
 
ik deed netjes mijn 
onderzoek naar dingen die 
haar bezighouden 
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1.10.6 jij 
 
jij deed wat met wie 
ik was de eerste keer ook 
zo zenuwachtig 
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1.11 dan 
 
1.5.11 1.11.1 1.4.8 1.5.10 
1.3.3 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.10 
1.4 1.11 1.2 1.11.5 
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1.5.11 ik 
 
vragen waar je van 
wakker kunt liggen, waarom 
ik niet mag liegen 
 
 
1.11.1 wil 
 
India wil een 
planeetverkenner naar Mars 
sturen, Allah ook 
 
 
1.4.8 weten 
 
wij weten dat je 
net zo goed bij de pakken 
neer kunt gaan zitten 
 
 
1.5.10 wie 
 
wie wil er nou niet 
gelukkig zijn, gelukkig 
zijn het er maar twee 
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1.3.3 die 
 
een man die verder 
wil komen in het leven, 
zegt ja tegen slaan 
 
 
1.11.2 vader 
 
met deze prijsvraag 
maak je kans op een grote 
zak van een vader 
 
 
1.11.3 ertoe 
 
en doet het ertoe? 
dat zijn de twee vragen die 
centraal staan vandaag 
 
 
1.11.4 drijft 
 
het bedorven ei 
drijft in een pan met water 
het verse ei zinkt 
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1.10 en 
 
terwijl de wereld 
zich bezighield met het jaar 
en jij, wat deed jij? 
 
 
1.4 waarom 
 
geen haar op je hoofd, 
laat het los om te weten, 
breek met het waarom 
 
 
1.11 dan 
 
ik wil weten wie 
die vader ertoe drijft en 
waarom dan een knal 
 
 
1.2 een 
 
in wolkensluiers 
waar het maanlicht doorheen schijnt, 
een ring ziet een zon 
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1.11.5 knal 
 
rode papaver, 
boem, pats, knal, een wens gaat heel 
stil in vervulling 
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1.12 nog 
 
1.8.6 1.12.1 1.12 1.5 1.7 
1.11.1 1.5 1.12.2 1.8.6 1.1.4 1.5 
1.12.3 1.12.4 1.12.5 
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1.8.6 dat 
 
hoe zorg je ervoor 
dat we ons niet verliezen 
in hoerenlopen 
 
 
1.12.1 iets 
 
kun je iets dromen 
als een rups leren vliegen 
een vlinder zegt dag 
 
 
1.12 nog 
 
dat iets nog niet is, 
wil niet zeggen dat het niet 
al eerder bestaat 
 
 
1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
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1.7 is 
 
God werkt hard, klaagt nooit 
hij staat voor iedereen klaar, 
is heel bescheiden 
 
 
1.11.1 wil 
 
India wil een 
planeetverkenner naar Mars 
sturen, Allah ook 
 
 
1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
 
 
1.12.2 zeggen 
 
dit wil ik zeggen 
mannen kunnen niet beffen 
alleen die kale 
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1.8.6 dat 
 
hoe zorg je ervoor 
dat we ons niet verliezen 
in hoerenlopen 
 
 
1.1.4 het 
 
het is een lidwoord, 
is een woord voor een naamwoord 
het duidt het geslacht 
 
 
1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
 
 
1.12.3 al 
 
en de beschrijving 
is ook al niet beschikbaar 
vanwege robots 
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1.12.4 eerder 
 
dit extreem tekort 
aan broccoli is hier nog 
nooit eerder vertoond 
 
 
1.12.5 bestaat 
 
er bestaat een plek 
waar God vanuit een rolstoel 
engelen treitert 
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1.13 eentje 
 
1.13.1 1.13.2 
1.5 1.13.3 1.13.4 1.13.5 
1.13 1.4.7 1.13.6 1.13.7 
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1.13.1 weinig 
 
dit boek is gemaakt 
voor weinig lezers, wie hier 
nog leest lijkt wel gek 
 
 
1.13.2 verandert 
 
angst verandert niets 
aan het verdriet van morgen 
het leven gaat door 
 
 
1.5 niet 
 
welke antwoorden 
gaf ze me tot nu toe niet 
op de vraag: wie, ik? 
 
 
1.13.3 veel 
 
ze hebben hier heel 
veel mensen die zeggen dat 
ze schadelijk zijn 
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1.13.4 over 
 
een prettig gesprek 
over doodgaan is te laat 
bij een hartstilstand 
 
 
1.13.5 verklappen 
 
man opgepakt na 
verklappen van een geheim: 
Kerstman bestaat niet 
 
 
1.13 eentje 
 
weinig verandert, 
niet veel over verklappen, 
eentje te ver weg 
 
 
1.4.7 te 
 
achter de balie 
staan we u gratis te woord 
niet als we lopen 
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1.13.6 ver 
 
de archipel met 
christenen verandert snel 
clichés zijn nooit ver 
 
 
1.13.7 weg 
 
de weg van het hart 
is een sluiproute naar de 
kapper van ons dorp 
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Nawoord

De bundel Hyperhaiku’s vindt zijn oorsprong in de nieuwe 
HTML specificatie, HTML5. Bij het lezen van een deel 
van die specificatie ontstond bij mij enige weemoed over 
de teloorgang van de begintijd van HTML. HTML, voor 
wie zich dat afvraagt, is een afspraak over de opmaak van 
een tekst voor het gebruik op internet en dan met name 
het gebruik van hyperlinks daarin. Het is die weemoed die 
mij heeft doen besluiten dat de bundel een echt boek op 
papier moest worden en geen website, wat op zich een meer 
voor de hand liggende verschijningsvorm zou zijn geweest. 
 
Los daarvan heb ik tijdens het schrijven lang nagedacht 
over het volgende: stel dat elk woord zijn eigen haiku heeft, 
zoals dat in deze bundel twee niveaus diep is uitgewerkt, 
zou het dan mogelijk zijn om alle woorden uit onze taal te 
bereiken met deze constructie? Ik ben daar niet uitgekomen. 
 
De titelloze haiku (nummer 1 c.q. de root-haiku) waar 
deze bundel mee opent is oorspronkelijk gepubliceerd in 
Voor wie men knielt en opstaat - haiku’s over beroemdheden, 
Demer Uitgeverij, België, 2011. Het is een haiku die 
is geschreven als eerbetoon aan Raymond Queneau. 
 
Bij de totstandkoming van deze bundel is dankbaar gebruik 
gemaakt van suggesties van René Baart, Ingrid Bolwijn en 
Mark van der Schaaf, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben.

 Utrecht, 2013 
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