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“La poésie est un art simple et tout d’exécution.”
Uit: OuLiPo, la littérature potentielle, Le second 

manifest.
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10 11

Drie terzinen A-lipeen

Staan de Vogezen op de schoorsteen- 
mantel of op de blauwe ijslijn? 
Is pelletiseren een werkwoord? 

Is er noodzaak tot periodiek 
toezicht op de sterkte van het licht 
van een oogverblindende kroonluchter? 

Er worden echte vragen gesteld 
die jullie nooit vragen om te weten. 
Dat soort vragen zijn dus niet zinvol. 

Drie terzinen B-lipeen

41 is een priemgetal, 
niet de ondertitel van een boek 
dat niet geschreven is zoals dit. 

Open de gewone horizon 
en kijk omhoog: Parijs! Weemoedig 
glijdt mijn sleutel onder je voordeur 

zoals de geur van een oude wind. 
Trots is niet langer een ruige angst 
maar een glimlach als een seizoen. 
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Drie terzinen C-lipeen

Stel, Odysseus beweegt nu eens niet, 
de avonturen komen naar hem. 
Een goed voorbeeld van een axioma. 

Je komt terug uit andere landen, 
het is te laat om de trein te stoppen, 
de tijd staat gekruld voor de windmolen. 

De tekst is een gekruisigd lichaam 
vergelijkbaar met jou en de lezer, 
letter voor letter van links naar rechts. 

Drie terzinen D-lipeen

Het collectief engagement is 
een historische verandering 
die de ontdekking ten goede komt. 

De Amerikacorrespondent 
ontdekte in negentienhonderd- 
twaalf Afrika, opeens was het er. 

U vraagt zich af waarom. Er was geen 
gebrek aan tijd. Wanneer men wil heeft 
men namelijk de tijd maar te vinden. 
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14 15

Drie terzinen E-lipeen

De schilder geeft advies over naakt: 
we zien de Franse hoer versierd met 
distels in een gepleisterde tent. 

Ze is een gemaskerd bindmiddel, 
gedestilleerd uit de onschuld van 
een teleurgestelde markiezin. 

De ruimte verandert elk geluid, 
de kunst van het verschuiven, een zin 
is een zin om elke zin te krijgen. 

Drie terzinen F-lipeen

Uit de memoires van een sumo- 
worstelaar samengesteld uit de 
grote pot gevuld met rijstebrij: 

hij begon al vroeg in de ochtend, 
zette een voet over de limiet, 
spreidde zijn armen horizontaal, 

de passerende broer werd gesloopt,
en verraste Henk met de f lip-flop.
Dit verhaal werd zijn prerogatief. 
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16 17

Drie terzinen G-lipeen

Zoals het samenvoegen van bomen 
een bos geeft, zo ontstaat de schaduw 
uit je dromen en eerste neigingen. 

Neem ze in de volgorde waarin 
ze bij je terugkomen in het 
geheugen. Daarna leg je ze dan

in de onpersoonlijke orde 
van het alfabet. En ja, dit is
een uitoefening van ironie. 

Drie terzinen J-lipeen

Deze eeuw was drie jaar toen zijn leven 
begon met dit intermezzo. Ze 
zouden elkaar zien bij de lunch: 

overal, te allen tijde, tot, 
uiteraard, ontegenzeggelijk, 
(tot op zekere hoogte, vooral ...) 

De vreemde wereld van overvloed 
is nuttig voor een auteur die zich 
flap voelt zonder brandbare babas. 
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18 19

Drie terzinen L-lipeen

Sterf Offenbach, bezwijk nu of nooit, 
de baanvakken korten richting huis. 
Een goor voordeel voor de Aziaat. 

Je kotst terug uit ampele lasten, 
het is te lang om de troef te stoten, 
een tocht staat gekust voor de winkel. 

De term is een gekwakkeld lijstwerk 
verhandelbaar voor jus of een lip, 
leugen na leugen van log naar rein. 

Drie terzinen M-lipeen

Jennifer zegt dat ik bang ben, zeur, 
de dag vrees, bang ben voor de ochtend. 
Ik zeg hallo, klop je vuile f likker, 

ik wil chocolade, chocola 
en Jennifer zegt ik hou van je 
en alle meisjes zijn slechte hoeren. 

Jennifer zegt je vindt me lelijk. 
Ik zeg nee en Jennifer zegt ja, 
fuck you en dan gaan we zachtjes neuken. 
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Drie terzinen P-lipeen

Wie heeft borsten, eet vlees, loopt op de 
toppen van zijn vingers op het huis 
en stuurt deze toestand naar beneden, 

de keel in, door de materiemaag 
zonder de juiste vorm, kleurt de melk 
een prettige indruk op ‘t orgel 

van smaak en die van de vrouwelijke 
dieren met klieren die klieren zijn? 
De Markiezin met de grote zuilen! 

Drie terzinen Q-lipeen

Kent u het verhaal van drie meldingen? 
Of heeft u liever een van de drie 
dunne grote belangen? Zo ja, 

wij vertegenwoordigen dit als 
een ternaire relatie als in 
de vermenigvuldiging die we 

in de tabel van geselecteerde 
eigenschappen ook uitzetten tegen 
bijvoorbeeld middelmatige struiken. 
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Drie terzinen R-lipeen

Het was een geweldig mooie fiets 
en hij won er veel wedstrijden mee 
maar onder de indruk was hij niet. 

Hij probeerde zelfdoding uit, eerst 
door zich te verdrinken in de thee 
toen hij aan de bergvoet ontsnapte. 

Een wervelwind verspreidde de resten 
boven op de Etnakraterrand. 
Het pijnprotocol werd ondermijnd. 

Drie terzinen S-lipeen

We denken aan twee dieren, zoals 
een olifant of een nachtegaal. 
Hij spitst zijn oren en staart omhoog. 

In het verzengende lawaai van 
de arena slaat hij met hamers 
het zand van zijn voorpoten omhoog. 

Dan opent een grote mond zijn stem: 
een kind in een prullenbak is niet 
twee kinderen in een vuilnisbak. 
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26 27

Drie terzinen bestaand uit 90,4 % lineair f larf

De of uitleg met nieuws die M een 
de stichtingen dit van de geeft deur 
de postbus geesteswetenschappen 

Complete marathon is vijf vier 
voormalig een is links en de biedt 
de deze in met schrijf prachtig de 

In wat is tussen met over van 
introductie Utrecht elke en 
welkom nominaties de derde 

Drie terzinen bestaand uit 92,0 % lineair f larf

Tijdschrift aardig van en ze voor groep 
ga campagne daar jullie Drenthe 
meisje café hier verschillende 

Deze en op er congruent een 
alles ik het woon openen ruim 
als haalt leerkrachten help alles met 

Door Nijmeegse ik Rotterdam in 
centraal heb ik ik essayist te 
een het bouw misselijk enthousiast 
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Drie terzinen bestaand uit 94,2 % lineair f larf

De is sterven alle hij waarbij 
migranten met om heb sneller van 
rocksterren mensen te door advies 

Wat vindt jaar bibliotheek ziekten 
print echt mensen te kunnen in die 
bijna afwegingen aarde om 

Velen is met beschrijft met gaan gaat 
u onze rond sterven onder dat 
sterven is mensen nemen de seks. 
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Drie terzinen bestaand uit 93,3 % niet lineair f larf

Alle kanalen, kijk vanaf 1. 
China is de ga met de bank in 
wonen, met betalen consument. 

Onafhankelijk kantoor kan. de 
uitgave van je branche sector, 
dit detacheren bij op pad. 

Gewone de is de restaurant, 
databank, de mee uitgeverij, 
alles rijscholen. hier de profiel 

Drie terzinen bestaand uit 94,2 % niet lineair f larf

Hier heb je TV en overzicht. 
Alles maandag? Waarheen koningin? 
Het de binnenland de in komt krijgen. 

Breed snelle door contactformulier. 
Er moet, wil of geen, als stopt na nieuws 
en twee de overzicht ochtendkranten. 

Meer neemt horecaketen een echt. 
Agendaseks? Idee. Had van is. 
Het de zijn video de wat nu? 
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Drie terzinen bestaand uit 42,5 % niet lineair f larf

Wij al in buurt en stoppen hun met. 
Wie gedroeg zich weet land voor reed sport.  
Schoot inzicht kwam Assendelft Zaandam. 

Jullie als energiebron gebruikt. 
Gratis marktplaats jij dit nieuws wint is. 
Borrelcafé leren scala voor. 

Logo sfeerfoto voor dat en mét. 
Maak campagne het en internet. 
Pop geeft clip meter woordenboek. Help! 
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3 terzinen numeriek flarf

1 2 1 1 91 
92 2 7 4 
1 523 1 

1 0 1 1 34 0 
3 414 0 2 1 
7 8 0 3 18 4 1 

1 1 1 1 1 9 5 1 
4 17 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 5 5 3 

3 terzinen octonumeriek flarf

2 1 1 133 
134 2 4 
1 1013 1 7 1 

1 0 1 1 42 0 
3 636 0 
7 10 0 3 22 4 

1 1 1 1 1 11 5 1 4 
21 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 5 5 3 
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3 terzinen lescuriaansnumeriek flarf

8 10 8 8 98 
99 10 14 
8 531 8 

8 8 8 8 41 8 
10 421 8 
14 15 7 10 11 8 

8 8 8 8 8 16 12 8 
11 24 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 12 12 10 
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44 45

I

De gedichtenmachine is in 
wezen een eenvoudig apparaat 
dat in één stap twee waarden kan tonen. 

De machine is waarschijnlijk in 
staat om alle poëzie die kan 
worden geschreven ook echt te schrijven. 

Sinds het begin bestaat het vermoeden 
dat de machine een model is 
van de waarheid en de onwaarheid. 

II

Een menselijke lezer krijgt steeds 
twee gedichten aangeboden. Het 
ene is geschreven door een dichter, 

het andere door een computer. 
De mens moet vaststellen welke van 
de twee teksten van de dichter is. 

Als een lezer niet consistent kan 
zeggen wat poëzie is en wat 
niet, doorstaat de machine de test. 
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III

Een belangrijk resultaat is dat 
het onmogelijk is om te zeggen 
of een gedicht dat geschreven is 

in een volledige taal een keer 
ophoudt, of dat het oneindig blijft 
doorgaan. Methodes die ervoor zorgen 

dat je er zeker van kunt zijn dat 
een gedicht stopt, zoals het gedicht 
stoppen, leiden tot incompleetheid. 
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