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Samen Haibun  -

dansend waterbed 

de kikker kust de reiger

mis nu mijn massa

“Panta rei”, zei Heraclitus al: “We leven in een cellensoep.” 

Annemiek en ik, wij lagen samen te filosoferen in ons 

waterbed.

“Elk leven heeft een duur en verandert dan in iets anders”: 

zeiden de Veda’s. 

“Maar wie zal je herkennen, kent de krachten en de 

anderen, die je lief hebt, er komen er steeds bij?”; 

schommelden we elkaar in slaap. 

Onze Prins, die prachtige Siamese kat ligt achter de 

schoorsteen, in z’n tenen mandje en in het asiel en dat ook 

nog tegelijkertijd.  Achteraf, ja, die wetenschap… 

‘The state of the art’, de geneeskunst is niet exact. Wie 

heeft de genen van die dode schoolhoofdleraar, die eens 

haar vader was, springen ze een generatie over? 

Hij oefent nog steeds invloed uit vanuit zijn graf via een 

wortel van de stamboom, met opgroeiende kinderen en 

kleinkinderen, als paddestoelen en splijtzwammen. 

De oudste zoon overleed aan tongkanker, waarom geen 

keel, darm of beenmergkanker?  Geen gen- keuze! Omdat 

hij van wodka en een pijpje teveel hield?  

Waar zit je zwakste punt, het zwak, zwakker, zwakst weten 

we pas later, als het arme kalf verdronken is.
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Haar moeder, die toch ooit lerares was en in de 

dienstbaarheid de vrouwelijk lijn ver-,verder-, en 

voortdroeg. Ze gleed rustig terug in de kindsheid in de 

schoot van een gelovig dorp, bij de familie van de buren, 

tot ze uit dat ouderwedse leven gerukt werd en opgesloten 

in een modern gesloten verzorgingstehuis. door het tijdelijk 

personeelslid van een postkamer, de jongste zoon, die zij 

zelf had gedragen. Moeder Anna was panikeus, zwak en  

ziekjes, maar zwak zijn we dat niet allemaal als we over 

moeten gaan naar een volgend stadium?

Ik heb Annemieke eigenlijk nooit depressief gezien. Zij was 

mijn zonnetje in huis, elke keer dat ze er was. Meestal hield 

zij het gulden midd in haar in haar onbedwingbare dwang 

om te gaan zwerven. Slechts één keer hebben we samen 

enkele dure collector items, zoals die glimmend stalen van 

Gispen tafel en bureaustoel, teruggebracht naar de antiquair. 

die ons ook wel begreep. 

“Te manies …”

Anonieme Senryu :

だされた を でた に して おく さと の はは

dasareta wo   deta ni shite oku   sato no haha

daar weggestuurd

zei haar moeder die thuis zit

dat ze zelf vertrok
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                  KLADBOEK VAN ANNEMIEK I
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