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Voor Femke / For Femke
Twijfel nooit aan de juistheid van jouw pad
Zet iedere stap op voor jouw het juiste moment
Laat je leiden door je innerlijke stem,
met welke naam of in welke vorm dan ook deze zich laat horen
Never doubt the rightness of your path
Take every step on exactly the right time for you
Let your inner voice be your guide,
by whatever name or in whatever form she may be heard

Inleiding
Bewegend in de wereld laat ik me verrassen door wat ik
tegenkom, door wat ik zie, wat me verwondert. Ik laat me
raken en kijk wat er resoneert. Buiten wordt binnen, binnen
wordt buiten en daartussen wordt het stil. Vanuit de stilte
welt een tekst of vind ik aansluiting bij een bestaande
tekst.
Laat me je meenemen op mijn zoektocht naar mijn thuis in
deze wonderlijke wereld.

Alle foto’s en teksten © Jan Abrahim Vos tenzij anders vermeld .
De engelse teksten van mijn hand heb ik direct in het engels geschreven.

Introduction
As I move in the world, I allow myself to be surprised by
ZKDW,ÀQGZKDW,VHHDQGZKDWÀOOVPHZLWKDZH,OHW
myself be moved. I notice what resonates. At those moments,
the outside becomes the inside, the inside becomes the
outside and between the two everything is silence. Words
come to me from that silence, or I think of a piece of
prose, or poetry that I already know.
Let me take you with me in my search for my place in this
world full of wonder.

All photographs and text by Jan Abrahim Vos, unless stated otherwise.
Jan Abrahim wrote the poems in English by himself.
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English translations of the poems in Dutch can be found at
the back of the book

Hoorn, 19 09 2017

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow

…Between the potency
And the existence
Between the esssence
And the descent
Falls the Shadow
T.S. Eliot
The Hollow Men (1925)

Februarizang
De wereld is zwart en zonder zin.
Een kleed van kwaad bedekt de natte
aarde.
Uitzichtloos is het bestaan.
Is er ièts wat mijn gemoed doet
rijzen? Is er leven onder deze wolk
van zwaarte.
Ik kijk naar de stevige stam van een
knoestige plataan. Kaal en vochtig
van de vallende regen. De natte
schoonheid van de schors ontmoet mij
met verbazing. Daar tijdloos staand
in de naakte kwetsbaarheid van het
moment, gewoon hier zijnd, opent zij
een stille plek in mijn hart.
Deze boom of een andere stond hier en
staat hier en zal hier staan toen ik
er nog niet was en wanneer ik er niet
meer zal zijn.

Niets doet ertoe, we zijn slechts een
ÁXLVWHULQJLQGHZLQG
Ik wil niet meer opstaan. Ik wil niet
meer bewegen. Ik wil me vastzuigen
in de schoonheid van de plataan.
Verdwijnen in de gewoonheid van het
hier-zijn van de boom, de kou, de
regen, de lucht, de regenwolken.
Veilig wetend dat het goed is, dat er
niets hoeft te worden gedaan, dat er
niets kán worden gedaan.
Vandaag is er geen hoop, geen licht,
geen verlangen, alleen naakte
waarheid. Geen opwinding, geen extase,
geen ambitie, geen doel, alleen simpel
nu, adem, hartslag, honger, slaap.

Blijdorp Zoo, 20 09 2017

Ik droom van liefde, van een geliefde
die met me zoent, licht, pril, vol
belofte van zinvol leven.
Als ik wakker word raak ik mijn lippen
aan, die zich blij herinneren. Ik wil
niet dat het stopt.
Ik sta op en loop naar de plataan.
Ik druk mijn lippen tegen de harde
knoest. Zacht geeft ze antwoord.

Haar natte huid vormt druppels op
mijn hongerige mond. Mijn tong zoekt
nieuwsgierig een weg in de plooien van
haar bast.
Een tere streling beroert mijn hart.
Wonderlijke wereld waarin wij leven...

Bad luck day
Unhappy landing

Texel, 29 09 2017

