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III. 

PALETTE 
 

1. 

Ervoor 

 

Daar komen we niet binnen. 

Ik kom daar binnen. 

Echt? 

Tuurlijk, kom. 

 

 

2. 

Aan de deur 

 

17 gulden alsjeblieft. 

Voor alletwee? 

Nee, voor een. Voor alletwee 33 alsjeblieft. 

33? 

Ja, precies. 

Alstublieft. 

Stempel? 

Ach neu. 

Veel plezier. 

Dank je wel. 

 

 

3. 

erin 

 

Dat ging snel. 

En nu? 

Beetje vol. 

Is toch leuk. 

 

We wilden 

ons smerig maken, 

bij het schilderen, 

we wilden de laatsten zijn. 

 

Ik wees in mijn toespraak 

op de betekenis van dit ceremonieel. 

 

 

4. 

wall of words 

 

Te dol, zo vol. Zo veel, zo licht. Beklad met mij, bekrast heel heet. De wijde teksten, klein 

gemaakt, de hoge liederen afgestemd. Nu helemaal ingepakt, schoon gemaakt, bedauwd. 

Weet niet, hoe verkeerd, hoe weinig zonder. Weet alleen de kleur en de warme jas. Weet 

jouw vraag, tegen het einde, en niet de barst in de helderheid, de verschuiving. We lopen 
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even, we liggen, we droomden, drinken, deden. De stenen aan de stevige muur, de ogen, 

staal, en hard ook de gezichten, ergens te hard. Komt hierheen, hij, ook zij, in haar 

braakbal, naar het tapijt, aan het touw. Wijkt uit naar het zachtere van de vloeistof, pakt 

naast zich de stille huid, bouwt beeld en vorm uit plastiline. De strijd vermoeien, kwalijke 

zaken uitwissen. De glans afwassen met bedroefde zorgen, de koppigheid kapot maken en 

de strengheid opwekken, het zo opgewekte weg verstoppen, dan helemaal dood maken en 

afhandelen. Nu oud kreupelhout erover uitspreiden, en met het Spijtig, helemaal dor, in de 

herfst, verbinden. We lopen naar achter, lopen naar voor, we praten, drinken, dansen, 

lachen. Muziek in het enge dak, aan het brein van licht voorzien, eerst rond, terug, nu weer 

voor. Jij moet volgens het oordeel van je slechtheid, moment. Ik kan, mij ontbreekt, ik 

moet in mildheid. De ernstige spreekt van het vorige, de andere zoals daarnet, en van 

achteren een golf waanzin. Niet veel, doe weg. Alleen dat jij mij, wij elkaar, toen het. Het 

zou dan, ook mee moeten, ook dat van jou, en als ik merk, een kleine, weet niet, hoe wij, 

ook zij al, wij ook, in het vroegere omwikkeld zijn. Al zo iets als, en dan? Vertrouwd 

toezicht, onbeschermd. 

 

 

5. 

let the bass kick 

 

boem 

tja boem 

tja boem tja 

boem 

 

begrijp het 

 

tja boemtja 

boem boem 

boem 

tja boem 

 

precies 

 

da boem 

tja boem 

tjaboem tja 

boem 

 

leuk 

wel ergens of niet? 

wel 

 

6. 

De dansvloer 

 

aangegrepen en vol verlangen 

afgeranseld, afgerost, afgetuigd 

in wind gehuld 

de reet voorbij 

de maan beloofd 
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gesloten 

hier open 

daar naar binnen 

nu eruit 

 

in wee 

aan ach 

van louter au 

ach wat 

 

overgeleverd, vastbesloten 

afgeranseld, afgerost 

ontzettend ge- 

weet ik al, genoeg zo 

 

 

7. 

Aan de bar 

 

We praten over 

techniek, grafiek, bouw. 

Concept van concretisering. 

Kritiek op politiek. 

De grootte, welke taal, welke betekenis. 

Debat, discussie. Methodestrijd. 

Geschilderde woorden, van welke kleur, welk schrift. 

Computer, val, hond, de achtergrond 

van de boze broeken. 

De nieuwe beelden morgen. 

Hoe Groot en Klein, door ruimte voor seks. 

Aan in de van, ook tenslotte die. 

Hoe die betreedt, waardoor wie. Wat zo precies 

dat hem dan aan. Verwonding, aan geweld. Idee. 

Vlucht, verlangen. Kinderen, staat. De diepte 

vlak en plat te houden, nog te leren. 

 

En wanneer is afgestomptheid een effect, 

wanneer alleen bankroet? Wanneer krijgt vorst scepsis gelijk, 

en wanneer het lichteffect van neonkleuren? 

We praten over vragen en de toespraak, 

die zich zo motoriseert. Misschien al verkeerd. 

We zijn niet heel precies, dat staat vast. 

Het gaat om een proberen, door te tasten en te verwerpen, 

om toekomstdaden op het moment van het heden. 

Om iets dus, wat hoe komt, wanneer we ons 

zo en zo in die richting openen. 
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8. 

achter 

 

zullen we nog wat nemen? 

wat hebben we dan nog zoal? 

alles eigenlijk 

echt waar? 

ja 

aha 

en nu? 

wat vind jij dan? 

geen idee 

hoe voel jij je dan zo? 

hja, tja, weet niet 

laten we eens daar naar achteren gaan 

goed idee 

 

 

9. 

De plee 

 

maar ik ben helemaal niet echt 

verliefd op hem 

ik vind hem gewoon lief 

en hij voelt lekker aan 

eerst beetje kijken 

dan beetje kussen en 

en dan zien we wel 

of het dat oplevert 

en waar het op uit loopt 

misschien ben je toch 

ook alleen maar een beetje geil op iets 

dat zou toch ook heel leuk zijn 

of niet? 

 

Laboratorium, testpersoon, proefopbouw 

het ex-experiment, met prikkeling en 

in de hemel, kat, speelgoed, vrouw 

 

wat hoe? 

wat bedoel je, waar? 

ik kom zo meteen 

ga maar vast 

ik ben al helemaal nat 
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10. 

op de grond 

 

peuken en as 

troep en beton 

schoenen en laarzen 

voeten en vrouwen 

 

mannen en benen 

broek in hemd 

haren in broek 

losjes de last 

 

nog eens opnieuw 

prima, precies 

 

wat zei je, hoe? 

zo boos? 

niet boos 

 

zolen en leer 

techno en zweep 

drugs en lakschoen 

stuur me 

ik buk je 

 

geef eens de coke 

wil je al gaan? 

laten we hier blowen 

heb jij nog 'n pil 

 

Peter en Peter 

met Gabi, Yasmin 

die slet van gisteren 

die was pas geil 

 

nog wat? 

hoezo dan? 

tot kijk maar weer 

tot morgen 

 

opstaan 

opstaan en gaan 

logisch, natuurlijk, kom zo meteen 

 

maar wij niet 

wij toch nog niet 

wat zei je? 

hoe zei je, waar? 

wat 

of wat? 
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nog eentje bouwen 

en dan aan de bar 

 

 

11. 

De muur 

 

En hij ziet voor zich, nog nooit geschilderd, zo vaak gezien al, een beeld van deze 

verbinding in beweging, schaduwrijk, donker, toch volledig helder. Hoe de structuur vorm 

krijgt. Een verband en iets een beetje naakt. Een oog en een blik. Denkbeeld van een 

begeerte. De tanden, de lippen, de kleuren erbij, gedacht alleen de kleuren, woordeloos 

eerst, in woorden gedacht al de woorden erbij. Gevoel voor verhouding, afstand en 

gekunsteldheid, gespiegeld in de oogopslag, in de beweging van haar hand. De hals als een 

zie mij, de rook ook niet zonder. Het trillen, de trots, de regels van het spel. Begrijp 't niet, 

begrijp het. Ik zou, als maar. Hij zou kunnen. Ik wil niet, ik weet niet. Ik moet zo, in haar. 

Wacht even, opnieuw, nog een keer concreet. De muur met de schaduwen, abstracte dingen 

gemengd. Het mengsel heel echt, het echte normaal. De daad en het plan, het lichaam, de 

bedoeling. Wat ziet men van het plan? Hoe liet je de bedoeling zien? Het ritme is 

verbroken, breekt in het hoofd, de sound stoort het breken, wil logica en lied. Het wippen, 

het ritme, abstract een: ja wat? De correspondenties, en die verhalen, dat moet toch te doen 

zijn, in één beeld. En steeds: en dan? Juist ja, precies. Wat dan? Dat daar natuurlijk, dan 

dit. Hij ziet dat daar voor zich, precies. 

 

 

12. 

Daarnaast 

 

Waarschuwen, Smeken, Wachten, Vrezen 

Smachten, Twijfelen, Kijken, Hopen 

 

belasten 

melancholie 

medelijden 

schuld 

 

armoede, uitsluiting, laagheid 

in de vrieskou, bij het afval 

de oud-ijzerman 

jij hebt met je oude losheid 

 

ik ga, neem, wilde, ging 

wij zijn van het maar helemaal hersteld 

wij zijn ook die, zij niet die, ach? 

 

al dansen, drinken, drinken, bier 

dus laat dat zachtjes, in die auto, dat 

idee 

maatschappij 

bar 

bank 
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structuur 

gebouw 

sculptuur 

bouw 

 

droefenis, leegte, lezen, angst 

bedrinkt, bezingt, beglimlacht, lacht 

gedanst, verteld, met zijn vieren, betracht 

bedrinken, drinken, dansen, bier 

en schoonheid, weide, sterren, stier 

 

met jou 

naar mij 

naar jou naar jou 

 

 

13. 

Gastenlijst 

 

DE JONGE 

DE OUDE 

DE MIDDELSTE MAN 

 

HET LIEVE MUISJE 

HET WILDE HAASJE 

HET RUIGE KATJE 

 

DE HEILIGE JOHANNES 

DE ENGELSE BOBBY 

HET DIERTJE VAN STOF 

 

SCHRIJVER 

SCHILDER 

MUSICUS 

 

PERS 

GELD 

PUBLIEK 

 

HET HOOGGERECHTSHOF 

DE JONGSTE DAG 

HET VONNIS 

 

WERELD 

HEELAL 

KOSMOS 
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14. 

wie niets wordt 

wordt waard 

 

gezang van kommer 

gebed aan de nacht 

gebukt in de jaren 

droefheid doordacht 

 

vergaan 

dichtgehangen 

verstoort 

en met snaren bespannen 

 

misgelopen jouw kleine 

gezongen vertrouwd 

 

nu ze 

nog nooit de 

we wilden nog eens 

 

wat al ervaren is 

ook niet erg 

wat al gedaan is 

ook leuk 

 

we gaan 

geroepen 

we draaien ons om 

 

gezang 

aan de nacht 

gebruld 

tegen kommer 

 

gezopen ook 

meteen ook 

 

hoe ze zo waren met haren 

ervaren ze zo 

 

 

15. 

Deur 

 

sorry, alleen stamgasten vandaag 

Wagner mijn naam 

maakt niet uit 

ik ben aangekondigd 

waar? 

hier 
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aha 

kunt u eens kijken? 

hoe was de naam? 

Wagner 

Wagner? 

ja 

spijt me, staat er niet op 

 

dat bestaat niet 

 

hoezo? 

ik denk, dat ik daar sta 

weet u, dat denken er veel 

maar u staat hier niet 

 

dat kan niet 

 

toch is het zo 

wilt u nu alstublieft 

ruimte maken voor de kassa? 

zodat de mensen naar binnen kunnen 

allemaal stamgasten? 

of wat? 

als u het precies wilt weten 

Meneer? 

Wagner 

Wagner, ik ga van u over mijn nek 

en daarom blijft u gewoon buiten 

 

dat zult u berouwen 

 


