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Architypes?
Sinds Plato verwijzen ‘archetypes’ in de filosofie naar gemeenschappelijke overeenkomsten van
waargenomen persoonlijkheden of types.
‘Archetype’ verwijst naar een generieke versie van een persoonlijkheid. Het concept van
psychologische aspecten van ‘archetypes’ werd besproken door de Zwitserse psychiater Carl
Jung, C. 1919.
In het psychologische kader van Jungs archetypes duidt hij op aangeboren, universele
prototypes die gebruikt kunnen worden om waarnemingen te interpreteren. Een groep van
herinneringen en interpretaties in verband met een ‘archetype’ is een complexe associatie, [bijv.
een moedercomplex in verband met de ‘moeder’ archetype]. Jung behandelt ‘archetypes’ als
psychologische ‘organen’, analoog aan fysieke, in zoverre dat beide morfologische constructies
zijn die ontstaan door evolutie.

'Elkeen [ een verborgen agenda ]'
is een subjectief onderzoek, een verzameling van dagdagelijkse observaties die mensen toont
met een onuitgesproken emotioneel verlangen. De kunstenaar peilt naar een ‘geheim’ dat ze in
zich dragen. Hij geeft hen een emotionele kwaliteit die hij intuitief ervaart en die zij zelf lijken te
willen ontkennen.
Stefaan van Biesen wil hun kwetsbaarheid zichtbaar maken zonder hen in hun intergriteit aan
te tasten. De kunstenaar is geïnteresseerd in het ‘verborgene’, wat niet wordt toe vertrouwd aan
anderen over persoonlijkheid, verlangens en wat hen als onzichtbare kracht drijft in het
dagelijks leven.

Het toont de schoonheid binnen iedere voorbijganger.
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oh yes, I'm sure my life was
well within its usual frame
the day before you came
the day before you came
Abba
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Metro Parijs
We kennen elkaar nooit
We kennen alleen het beeld van iemand
berustend op een waan
en wie weet wie we zijn?
Ik ken alleen het beeld van een man aan een tafel
Een vrouw die luistert naar een kind
Een landschap dat me ontsnapt aan het venster van een trein.
Ik ken niet veel
Ik wacht nog steeds op de juiste woorden
onmachtig dit leven te benoemen
in haar milde schijn
Maar in de gloed van een vaas violette rozen
In de blik van een gehaaste passant
In wegkijkende ogen
Staar ik onwetend de wereld in
Als iemand die nog nooit eerder is aangeraakt
voor wie schoonheid zich stilletjes aan openbaart
Wie zal het begrijpen?
Wie zal het zeggen?
Wat deze ochtend anders dan de andere maakt?
Lichamen die zich zwijgend wiegen in hun vale lijf
Spiegelende dolers in het beademde glas
We zijn vele gezichten tezamen
In krant of verdriet gehuld
En we verzinnen eindeloos verhalen
in de schijn van een schichtige blik
Je kon haar aanspreken
Je kon haar ogen lezen
Wie zal het zeggen?
Er blijft alleen dat wegende gevoel
van iets onherroepelijk voorbij
een gemis
ja die nooit genomen kans
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Ooit waren we onderweg en doolden door steden,
wij nomaden van een nieuwe tijd.
We leefden ons leven in metropolen die ons onderdak gaven.
En we wisten: dit is niet voor eeuwig.
We leefden met beelden van onafscheidelijke landschappen,
van onvergetelijke woorden,
van gebaren die de betekenis van ons dolen versluierden.
Wij, zijn nu thuisgekomen in een niemandsland.
Een plekje aarde dat is omzoomd door de macht van woorden.
Dit is ons land, onze wortels die wij vonden in dit land tussen twee werelden.
Binnen deze grenzen zijn we vinders van onze identiteit, zijn er geen grenzen.
Grenzeloosheid was ons ooit gegeven, telkens weer ontnomen.
Om dit leven te bevatten gaven we het land een naam, omzoomde randen.
Deelden we de grond die niet de onze was.
Ontmoetingen werden gedeeld, gedachten werden overgenomen,
overtuigingen aangenomen.
Het afbakenen was een bescherming voor de droom der dromen.
Alleen in onze gedachten leeft een wind van alle tijden.
Een fluisterend weten dat de mens zijn oorsprong niet verliest.
Een kooi is maar een kooi als je aanvaard dat je bent gekooid.
Dit is het oude land waar wij onderdanen van zijn.
Dit is de Enclave van de Verbeelding, ons Thuisland.
We zijn als gras dat onverzettelijk uit betonnen tegels groeit
en zich richt naar de wereld.
Als onkruid dat zich had vastgezogen
aan het sompige vocht van moeder aarde.
Wij verklaren dit land als onze enclave en willen dit met u delen.
Wees u bewust van haar aanwezigheid.
Laat het een steun zijn voor lange dagen zonder vreugde,
wetende dat ergens in deze stad het ‘willen’ leeft
als een hunkerend verlangen om zich aan ons te tonen.
Leef en weet dat ergens in de eindeloosheid van ons denken
er een plaats is die ons doet dolen.
Een plek waar de liefde waakt voor zijn demonen.
Hier begint onze reis, vanuit de navel richting oorsprong.
‘Virgin–origin in reverse’.
Dit is onze haven, ons huis waar we wisten thuis te komen.
Niet in steen maar in woorden wil ik wonen.
‘‘de Enclave van de Verbeelding’ WIT interventie I.
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Silhouet
Op de plaveien van haar geliefde metropool
Dronk zij van eeuwenoude fonteinen
Die geen dorst ooit nog lessen kon
Want in haar hoofd zwierven schaduwen
Die spraken van klaterend water
Schimmen die ooit geliefden waren
Zo zag zij de stad haar vele gezichten
Anoniem als haar bewoners
De veelheid aan werelden binnen een enkele oogopslag.
Een plein dat zich vulde met stemmen
Die de wind meenam op zijn lange reis
En ze vroeg zich af wie van hen ooit nog weer zou komen
Wie nog zou kunnen vertellen over hoe het was toen die ene dag?
Over haar ontembare dromen
Die de nacht haar ontnam.
Een klank die versmolt tot raadselachtig zoemen
Een som die uitkwam op een herkenbaar getal
En in de massa werd alles stil en zacht
Leek tijd eeuwig bevroren
Omdat ze wist
Dat tussen de toon en kracht van woorden
De hare een van de vele ongrijpbare was.
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Niemand
metamorfosis

I.
Niemand kent mij
en niemand zegt wie ik ben.
We kennen alleen het beeld dat we van iemand hebben.
Zo leven we in de waan van wat en wie we zijn.
En zo worden we benoemd door anderen
Onwetend wie en wat we zijn.
Ik zeg je te kennen
Maar weet dat ik maar een deel van je ken en ben.
Wij zijn die duizenden anderen
Die eindeloze metamorfoses te saam.
En we luisteren naar een naam
die we blindelings herkennen
En die we de onze noemen.
Iemand die onze haren streelt
en ons liefdevol niet weet te kennen.
Vreemd hoe die naam eens gekregen
als een schaduw bij ons ging horen
als een confirmatie van een bestaan.
Een gift, een wereld ontloken,
verwekt, verwelkt, vergeten
Een naklank
bij het uitspreken gestorven
een trillend nest van verwachting
en dromen.
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II.
Ik ken alleen de uren waarin ik in oude spiegels kijk
iemand vreemd eindelijk in de ogen kijk.
Maar ik weet niet echt uit te leggen
hoe ik mijn leven verwijl of bewandel.
Ik weet niets.
niets
Ik ken alleen wat anderen mij vertellen
Over mij [of hoe ik ben].
Ik ken alleen de stem van haar
Die me vraagt dicht bij te zijn
Wiens huid ik voel in afwezigheid
Die me weet te tonen wat mildheid is
Een schaduw lichtend langs de muur
Een onpeilbare lach van zij die zwijgt
Zachte wind die mijn haren streelt
en me steeds weet te vinden.

Maken we ons leven niet tot een soort van geloof?
Overtuigd van hoe we zijn en wat we denken?
Gerustgesteld door dezelfde rituelen
begrensd door ras, norm en mening?
Gevangen in eigen blik zien we niet
het andere in ons
dat wat niet zichtbaar is
gekoesterde blindheid
die herkenning veinst?
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III.
Ik ben de bewoner van 14 b
Zwijger van beroep, nomade in maatpak
Die je ’s morgens minzaam begroet
Met een verlegen lacht in zijn jas.
Ik toon me als een toevertrouwd beeld
De reistas, mijn krant, het koekje bij de thee.
De heerlijke sluier van middelmaat
Die telkens als een spiegel tegen de vloer van tijd
Versplinterd van me glijdt.
Speel ik mezelf, de iemand van mijn leven?
Of onzegbaar vermomd als mijzelf
Gezegend met de vloek van vele levens?
Verdwijnend tussen ontelbare zelven
In een stroom van lichamen die vloeit
Door straten van de veelzamen in deze stad?
Als een wolk van jagende voorjaarsvissen
In het blauw van een hemelse zee
Overtuigd een eenmaal te zijn
Een soeverein denker
Het credo van individuele vrijheid
En toch: een ontheemd dier
wat rest is louter waan
Het bekende verstoken in oude regels
Volgzaam in hun cadans van tijd
Juist, de kudde hoort een te zijn.
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VI.
Ach, ben ik niet onontkoombaar mezelf?
Wachtend in een kamer
wonend in een lichaam
Mijn enige woonst, mijn geaderd huis
waar ik mij diep geborgen voel
Waar ik anderen laat thuis komen
[Zij die ik liefheb]
[Die me niet weten te zeggen waarom]
Maar die in mijn kleurloze ogen
Een glanzen van liefde zien die zwijgt?

Iedere nieuwe dag is jezelf creëren
Opstaan en verder gaan
Leven en tijdloos aanwezig zijn
ontwakend met een gevoel van eeuwigheid.
Eilanden op drift naar elkaar
Tektonisch schurend langs elkaar
Biotopen van wassende tederheid
Velden vol heimwee vliedend
mateloos verlangend.
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V.
Zo zie je hoe ik mijn dagen slijt
tussen hier, daar en elders
Wispelturig met twijfelen
Gekneld tussen willen en weten
Ontroerd door een kommerloos vinden
Bedroefd door onbenoembare schoonheid
Geboren in een zee van ademloosheid
En in stilte hoor ik mezelf
Vragen wie je dacht te kennen?:
een huis met vele kamers
Waarin ik argeloos in verdwaal
steeds nieuwe dingen me omringen
Die me rijker maken
zonder enige vorm van bezit
Ik ken de kamers van mijn hart
Tweeledigheid is mij niet vreemd
Ik ken als geen ander mezelf niet.
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Les amants du thé
Zoals zij haar handen
Om het porselein van dromen sluit
Met een glimlach
Een ganse wereld omwikkelt
Zo zie ik haar kijken
Naar het frêle water
doordrongen van kleur
Dampend
Uit een hete tas
aanzwellend loof
Onbeschrijfbaar
Blozend
Water ogend
Onaards een traan van geur
Alsof het de smaak van maneschijn betrof
De gloed van jasmijn in een midzomernacht
De parelende dauw op eeuwig groene bergen
Schuilend in een geneveld landschap
Met einders die onmerkbaar vervagen
In een meanderend blauw
Als een bedelmonnik in maatpak
Een huiverende zwerver
Kijkt hij haar aan
En brengt zijn lippen tot aan de rand
Van haar onpeilbaar verlangen
In een kopje thee
Spiegelt zich onzichtbaar
De onmeetbaarheid van haar blik
Een gebaar als uitdijend universum
Een ruiker aroma’s
Die zich opent in haar zwijgen
En elke slok is een herkenning
Van het mysterie dat zij is

21

22

23

Komeling
Geest verlangt naar lichaam
Naar thuiskomen in jezelf
Een weten dat niet wetend is
Een wens dromend mens te zijn
In een stad die met je meekwam
Sinds de eerste dag
je hier bent gekomen
Geest verlangt naar lijfelijkheid
Naar een zacht strelende hand
Die je huid opspant en huiveren doet
Je verkrampt in vloed
In laaiende drift
uitdijende centrische golven
Ik ben een wisselend landschap
Ontelbaar mijn gedaanten
Een uitstrekkend grenzeloos glooien
Een denken dat voelt en vloeit
in een meervoud van taal
niets is wat ik niet ben
[en wat ik ben is niet geweten…]
Geest verlangt naar lichaam
vol onvermogen louter geest te zijn
gewild, gekooid of reddeloos ontheemd:
eindelijk een plaats
om een leven lang in te wonen
in de droom die met je meekwam
dat sinds de eerste dag
je hier bent gekomen
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Blinde
Met je wit tikkende flinterdunne stok
tast je de hele wereld af
jij, dierbare dienaar der voorzichtigheid
en je schrijft in wijde kringen onzichtbaar
als een stotterende vuur
een zin van twijfel langzaam voor je uit
zoekend in je stille luisterende stap
met een oor op de wereld
bega je schoorvoetend
[bijna onhoorbaar ademend]
[Fluisterend hees]
de gestolde huid van de stad
verweerd door achteloos gehaast
van haveloze burgers
omringt door een zee van vluchtende eilanden
baan jij je weg in een schemerend bestaan.
Jij, keizer der verwondering
Wie weet wat jij niet ziet?
Wie hoort wat jij niet weet?
Wie is blinder
dan hij door kijken verblind?
Zijn we niet allen een blindemanstok
Die angstvallig voor ons uitschuift?
Een attribuut dat ons kwetsbaar tasten toont?
Een vraag die we steeds voor ons uitschuiven
Omdat een antwoord
nooit of nooit troost.
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Archè
Ze zei:
leef uw vragen
leef uw antwoorden
Leef alles te leven
Leef uw liefde niet als man
maar als mens
Draag uw Zijn niet als waarheid
Maar als doler
Weet dat elke brug die je nadert
Naar je toe komt.
Dat elk woord dat valt
Nooit kan verwoorden
Wat en wie je bent
Want in ieder zit een ander verscholen
In elke adem een nieuwe zin
Verlangend naar het vreugdevolle onvermogen
Te begrijpen wat een uur zou zijn
Zonder dit aflatend dromen
Zonder de illusie van onvoltooide tijd.
Benoem me niet met woorden
Hou me vast met hongerige ogen
Hou mijn ziel tegen de schelp van je oren
in waarachtige stilte
met mateloze tederheid
met het dier van onmeetbaar verlangen
in jou
jij, mens die je bent
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Bewoner van steden
Steden die zich nestelen in je diepste zijn. Ik ben er een bewoner van. Hier in dit huis, op
deze plaats, in deze kamer: reis ik. In gedachten wandel ik voortdurend over oude
pleinen, verstil ik onder arcaden, verdwaal ik in nauwe steegjes, staar uit ramen in naar
boenwas geurende paleizen.
Ik ken deze steden als een vreemd raadsel. Ze ontglippen mij telkens ik hen meen te
kennen. Ze zijn een deel geworden van mij. Ze zijn als een fantoompijn die ik niet meer
wil of kan missen. Ze zijn een lange paragraaf geworden van mijn levensboek, een
bladzijde die nimmer wordt omgedraaid. Een ‘carnet de voyage’, ‘perdu’ wellicht maar
tegelijkertijd iets dat onmogelijk te vergeten is zonder jezelf en je verleden pijn te doen.
Ik adem hun adem en telkens weer loop ik door hun eindeloze straten, hoor ik mijn stap
op de kale steen, luister ik naar de stem die me vrede geeft.
Als een oude geliefde die onvoorwaardelijk op je wacht, als een getemde sirene die naar
jouw woorden tracht, zo voel ik mij als gast verwacht in het grote huis van urbane
weemoed. Ik sluit de ogen en zie, ik wrijf met een mijmerende hand, over een vergeelde
foto en voel de bries van verre winden over mijn huid die de geur van jonge bloesems in
besloten tuinen en parken van de oude binnenstad, aan mijn trouwe tafel brengt. Mijn
ogen worden blind door het witte licht op de grote rivier, tintelende zonnevlekken als
zilvergoud op de golven van de grote stroom die de stad bevrucht met ontelbare
verhalen.
Hier hoor ik de stem van Joseph Beuys, dwaalt nog de schim van Petrarca, tekent Dürer
een reisgenoot, een portret van een vreemde die men in zichzelf herkent, steeds
onderweg. En de ontelbare levens die ooit spraken van passie en schoonheid, van liefde
en verlangen, van tederheid en leed, lossen op in de ijle lucht tussen fontein en patio. En
in hun onnavolgbaar spoor werden wij lotgenoten.
De steden zijn nooit ver weg, ze zijn steeds hier en nu, ze zijn een lichaam, levende
organismen die jouw onderdak en toevlucht zijn. In hen ben jij geboren, kind van
eeuwen oud.
Ooit ben je hen ontvlucht omdat je was uitverkoren, omdat wat dierbaar is een last kan
zijn voor jaren lang. En in je vluchten ben je onmerkbaar dichter gekomen, zonder het
zelf te zien of te weten wat. Je was een van hen, je was een bij uit het nest van dromen.
De oude vrouw heeft je zien gaan en komen en je was mooi als een bruid met haar frêle,
zomerse lach.
En nu sta je met je koffer vol kwetsbare liefde, je lichaam getekend door een
onuitdoofbaar vuur, in het station van aangestranden, zonen en dochters uit oude
huizen die nieuwe beloften maken voor de tijd die rest.
Deze steden keer op keer weer te bezoeken, is niet langer een ijle koorts van
betrachting. Niet dat ik ben vergeten, niet dat ik ben uitgeblust, maar ik koester hun
bakers van beelden zo innig dat ik als een reiziger in tijd en ruimte, in hen ben. Ik zoek
niet meer naar het zoeken. Het vinden is in mij op de weg naar hen.
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De dag voor je kwam
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