
# 23 | leegte. Raus magazine is niet geniaal. Dát is juist het geniale aan Raus.



Raus magazine is een initiatief van Hugo de Haas van Dorsser (www.kvhw.nl) in samenwerking met Julia Kaiser (www.kvhw.nl), Jorg de Vries Humèl  
(www.jorgdvh.wordpress.com) en Asher Hazelaar (www.pulsontwerp.nl)

Raus komt vrij onregelmatig uit. Volg Raus ook op www.rausmagazine.wordpress.com. We won’t tell you the trick but you can ask us to.
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VOLLEDIG

Een heel magazine 
over niets. Heerlijk! 

Want de leegte is 
rijk. Ongelofelijk 
rijk. Volledig ook. 
En zó geschakeerd 

dat de volte er méér 
dan jaloers op kan zijn. 

Hoogste tijd voor Raus 
magazine. Over leegte.
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Op het onzichtbare raak je nooit uitgekeken. 

BILLY 
REVERSED

begin bij einde

eindig bij begin

weg 

lawaai

kleur

gereed zo klaar maar 

hoeveel te veel 

is veel te veel 

mij liever niets dan 

iets graag 

met zonder alles wel

zoveel ballast

nee damn 

want heel onnodig dus

eerst anker punt los nu

twee mensen nodig nu

staand neerleggen

achter want weg 

vouw terug dan 

geheel op zij zij

heel alleen nu

vier keer los hier

is vier keer los daar

zes van die weg  

en zes van die weg

rechts om 

is geen links om

vier van zus nog 

en vier van zo nog 

is alles los

heel apart los 

vier keer los van die

nog vier keer los van die 

zes keer zus nog

en zes keer zo nog

en die losse nog

nu terug nu
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Het is altijd even zoeken naar het einde van de wereld.

mEt zOnDER ALLES

stilte 

hoogte 

maal

stilte 

breedte 

maal

stilte 

diepte 

is

stilte 

inhoud
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Degene die u probeert te bellen neemt nu niet op. Probeert u het later nog eens. 6



HEt unIVERSum BEVInDt zIcH Op één mILLImEtER VAn OnzE HuID.
(Lieke Marsman)  
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Veruit het meeste is niets, komt nergens 
vandaan, gaat voortdurend nergens heen, 
en bevindt zich intussen overal tegelijk.
Tot zover de essentie.

En dan de rest, wij, verdwaald stof 
dat zichzelf in een hoek van deze holte 
verzamelde, opviel, bedacht, meent, 
waant en weldra weer wegzuigen zal.

niets is 
Pas iets 
aLs Het 
gevreesD 
kan 
wOrDen

8



scale to fit. Fit to scale.

mEVROuW BAL IS mEnEER BAL.

Dit is de ijskast van meneer Bal (87). Want zo heet de 

koelkast bij die generatie. meneer Bal woont op zichzelf 

en krijgt elke dag tafeltje dekje. Want je moet goed eten. 
De ijskast staat best vol. Want iets weggooien doe je 

niet. niels (29), de fotograaf, werkt ook een aantal uren 
per week als thuishulp. De eerste keer werd hij naar 

mevrouw Bal gestuurd, maar het is meneer Bal.

9 magazine # 23 | leegte



vrille. schitterend woord voor tolvlucht. en voor duikeling door de lucht. 
Zeg maar zoals een snipper. 10



niks is mooier dan dat.

pLEIDOOI VAn nIKS

Horror vacui.

Niks is alles. Niks gaat het maken. Sterker nog: niks maakt het al. En niemand die het ziet. Niks wordt verguisd. 
Schappen moeten vol. Stoelen gevuld, stilte vervangen door daden of woorden die daar op lijken. 

Wees wijzer. Waardeer niks! Het bestaan van niks staat trouwens al lang ter discussie. In de Middeleeuwen durfden ze 
zelfs te denken dat niks niet bestaat. De natuur heeft niks op met niks, was de gedachte. Horror vacui, de vrees voor de 
leegte. Immers: een braakliggend stuk grond is binnen de kortste keren begroeid en als je een lege vaas uitschudt valt 
de lucht er niet uit. Maar sinds de 17e eeuw weten we gelukkig beter. Het vacuüm bestaat. Het vacuüm is een heerlijke 
toestand van niks. 

Niks is onzeker. Daar houden mensen niet van.

Voor de goede orde: het is trouwens niet de natuur die bang is voor niks maar de mens zélf. De mens heeft niks op 
met niks. En dat is kennelijk al zo sinds de Middeleeuwen. Niks is onzeker. En daar houden mensen niet van. Daarom 
duurde het ook een hele poos voordat de nul werd uitgevonden. Maar uiteindelijk konden we er toch niet omheen… 
Gelukkig!

En het mooie is: niks is overal. Zelfs in dingen die we leuk vinden.
Neem gatenkaas, een bros-reepje of zo’n lekkere volle suikerspin. Stuk voor stuk versnaperingen die voornamelijk uit 
niks bestaan. Juist niks maakt ze onweerstaanbaar lekker.

Of wat dacht je praatprogramma’s als Pauw & Witteman,  De Wereld Draait Door en Uitgesproken? Ook die bestaan 
vooral uit niks. Holle frases en hooguit wat luchtverplaatsing. Niks tot vrijwel niks. Zalig! 

Vergeet mediteren. 

We kunnen eenvoudigweg niet zonder niks. Zonder niks wordt het niks! Wat is een moeilijk gesprek zonder 
veelbetekende stiltes? Een muziekstuk zonder stilte? Of een proefballonnetje zonder lucht? Niks is noodzakelijk. De 
bouwstenen van alles, de atomen, bestaan vooral uit niks. Je hebt het proton in het midden en het elektron dat daar met 
ijzingwekkende snelheid omheen jakkert. Twee deeltjes die net zover uit elkaar liggen als Amsterdam en laten we zeggen 
Nijmegen. En wat daartussen zit? Niks. Nou ja, hooguit vrijwel niets. Waarmee ik maar wil zeggen: alle dingen die uit 
atomen bestaan, zoals suikerspinnen en mensen, bestaan vooral uit niks.

Niks bestaat. Niks is lekker. Niks is nuttig en niks is noodzakelijk. Dat lijkt me inmiddels volledig duidelijk. Maar 
hoe geef je niks de juiste plek in je leven? Vergeet mediteren en staak het streven naar een woning zonder troep. Het 
mediterende brein doet niet niks. En een woning blijft niet leeg, huizen hebben namelijk standaard last van horror vacui. 

Het is simpeler. Las minstens een keer per dag een veelbetekende stilte in als je praat of zeg een keer helemaal niks als 
iemand je iets vraagt. Eet een bros of een suikerspin. Tel atomen in plaats van schapen. Niks is mooier…

11 magazine # 23 | leegte



SOmmIGE DInGEn EInDIGEn zOnDER EInDE. 
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nOtuLEn VAKmAGAzInE BOuW En HOut

Algemene zaken:

Ebbe Loonstra: We hebben een speciale poleneditie gemaakt en die is heel goed 
ontvangen.
Fokje Lienen: Is het niet beter om deze special pool & Keet te noemen? Omdat het toch 
een ander segment van de doelgroep aanspreekt?
Ebbe Loonstra:  nee, lijkt me geen goed plan.
  
Personeelszaken:

Ebbe Loonstra gaat per 1 maart weg.
Ebbe Loonstra: Ik vertrek per 1 maart.
Fokje Lienen: Waar ga je heen?
Ebbe Loonstra: Dit is nog onbekend

3. Plus en minpunten uit Bouw&Hout nummer 3 van 2010. 
…
- Ik ben erg enthousiast over het coverartikel over ruzie in de bouwkeet. Leuk en 
actueel. Je hoort het veel om je heen. Veel collega’s krijgen er mee te maken, maar 
komen er zelf niet uit.  Verder vond ik het interview met de stukadoor przemek Bvladic. 

Geeft toch een beeld van zo iemand. En hoe hij met specie omgaat.  (Vonne ter Lind)
- mee eens, vond interview met Bvladic ook goed, vooral omdat de uitkomsten per 
saldo positief zijn.(Jekker palsma)

Dieptepunten nr. 8:

- Ik vond dat interview juist nogal simplistisch. Er werden enorme hoeveelheden 
specie genoemd, één levensjaar is zoveel specie. naar individuele situaties wordt 
niet gekeken. Het is wel erg virtueel. Ik had het gevoel ‘dit had ik zelf ook kunnen 
bedenken.’Voor mij had het diepgaander gemogen. (Henno Driessen)
- Het is een verhaal over macro-economie, gericht op de immigrant, dan krijg je dit 
soort getallen. (Jekker palsma)
- Hij staat aan de zijlijn te schreeuwen over specie, maar ik vind geen commentaar van 
de mensen die dat aangaat. zou mooi zijn als er wat meer discussie was met mensen 
uit het veld. (Vonne ter Lind)

- Laten zien dat een werknemer 30 paar witte sokken heeft. moet dat erin? (Fokje 
Lienen)
 - Is wel een stukje human interest. (Ebbe Loonstra)

Mijn huis

- De man in de rubriek mijn Huis heeft geen huis. Vind ik een dieptepunt (Fokje Lienen)
Ebbe Loonstra: Hier zijn ook 25 brieven op binnengekomen.
marga Bavelaar-tersteeg: toch wordt deze rubriek heel veel gelezen, zowel door 
werknemers als door werkgevers. Het maakt wel iets los.

Bouw&Hout algemeen Hoogte- en dieptepunten

Ik vind het jammer dat twee heel sterke rubrieken de zwart Geld en Illegaal helemaal 
achterin staan, pas na de rubriek Bouwpraatjes. Ik denk dan dat het blad al afgelopen 
is en vergeet ze bijna te lezen, terwijl het heel leuke stukken zijn. (marga Bavelaar-
tersteeg)
Ik vergeet deze rubrieken nooit, want zoek ze echt op om te gaan lezen. (Fokje Lienen)
Ebbo Loonstra: Lezers geven aan dat de artikelen goed zijn, maar dat er vaak nodeloos 
veel foto’s van illegalen in staan. Wat vinden jullie?
unaniem: niet storend.

Rubrieken
Nieuwe rubiek: Houtworm II

Jekker palsma: We krijgen er een nieuwe pagina bij: Houtworm II. Daar komen items in 
die we in andere rubrieken niet kwijt kunnen, maar wel afwijkend zijn. In feite dezelfde 
rubriek als Houtworm I, alleen dan net even anders.
Fokje Lienen: Loop je dan niet het risico dat mensen deze nieuwtjes al gelezen hebben?

Beton maakt 
ongelofelijk 
veel los 
Aanwezig:  Fokje Lienen, Vonne ter Lind, marga Bavelaar-tersteeg, Jekker palsma, Henno Driessen.
Voorzitter:  Ebbe Loonstra
Notulist:  Remmert Kampbaas

Bestaat er ook een half gat? Of is élk gat een héél gat? 14



Leve de niet-plek!

Ebbo Loonstra: Dat risico is inderdaad groter, daar moeten we ons terdege van bewust 
zijn.

Column Uitvoerder

- De column moet meer over houtrecreatie gaan. Inhoudelijk gaat het nu niet over de 
houtrecreactie, maar over bouwplaatsen. Het lijkt mij interessant om meer te horen 
over de ervaringen als houtrecreant. Wat doet hij? Wat zijn er voor klachten?  (Vonne 
ter Lind)
- Je kunt de column interactiever maken door lezers aan het woord te laten over 
houtrecreatie en de uitvoerder daarop te laten reageren (Jekker palsma)
- Dat is een optie. (Ebbo Loonstra)
- Willen we nog meer weten over de uitvoerder, bijvoorbeeld link naar zijn cV? (marga 
Bavelaar- tersteeg)
- nee. (Ebbo Loonstra)

Column Benno Room

- prima betoog (Jekker palsma)
- meestal ben ik het niet met hem eens. Denk vaak: Ik zal je kop eens verbouwen of je 
benen uit je romp trekken. (Fokje Lienen)
- Lijkt mij interessant om de polen meer te betrekken in deze columns. mensen die 
slechte ervaringen hebben en vervolgens tijden op een huis moesten wachten. (Jekker 
palsma)
- zijn betoog over de houtverwerking vind ik sterk, vooral het feit dat er weinig van 
terecht komt. (Vonne ter Lind)
- Ebbo Loonstra: Van die hele zeikpagina willen wij eigenlijk af, zodat we meer tijd voor 
ons zelf over houden.

Praktijkpraat

Deze rubriek bestaat uit hout, beton en staal
Ebbo Loonstra: Deze drie onderdelen zullen voortaan niet meer verschijnen. 

Brievenrubriek

- zijn dit eigenlijk echte vragen van lezers? (Jekker palsma)
- nee nooit, daar kunnen we niet aan beginnen (Ebbo Loonstra)

Fotowedstrijd

uitslag fotowedstrijd een goed item: misschien leuk om de winnaar van de 
fotowedstrijd ook te interviewen en een toelichting te laten geven op de foto die hij 
heeft gemaakt. (Vonne ter Lind)
Henno Driessen: Dat valt soms erg tegen. We spraken een keer een winnaar en hij had 
de foto per ongeluk gemaakt.
De titel van onze special Levensstijl riep bij veel lezers irritatie op, om die reden heet 
deze special nu Lifestyle. 

- Het artikel over de eco-graafmachine sprak me wel aan, maar ik miste een essentieel 
punt. Er is niet bij stilgestaan dat waterstof heel explosief is. Dit is juist het grote 
probleem van de eco-graafmachine.  Daar las ik niets over. (Jekker palsma)

Beton telt 

marga Bavelaar-tersteeg: Beton telt beslaat vijf pagina’s met betonvaria.
- Wel oppassen voor propperig effect. (Henno Driessen) 
- Het betonportret is nu beter, uitgebreider. (Vonne ter Lind)
maar betonportret heeft nu juist minder ruimte gekregen. (marga Bavelaar-tersteeg)
- Ik bekijk betonpagina’s alleen als het mijn eigen beton betreft. (Fokje Lienen)
marga Bavelaar-tersteeg: zouden mensen die minder geïnteresseerd zijn in beton het 
ook lezen?
- Betonrubriek is alleen interessant als je wat  met beton hebt. (Henno Driessen)
- ‘mijn beton’ vind ik wel heel leuk. (Vonne ter Lind)
- Die rubriek gaan we juist afschaffen, omdat het zo moeilijk is om kandidaten te 
vinden. (marga Bavelaar-tersteeg)

Rondvraag

Jekker palsma: Handhaven we de huidige pagina-indeling?
Ebbo Loonstra: Lijkt me geen reden tot wijziging.
Jekker palsma: prima.
Vonne ter Lind: Kunnen we volgende keer naambordjes maken?
Ebbo Loonstra: maar we kennen elkaar toch?
Vonne ter Lind: toch lijkt het mij voor het overzicht effectiever.

Actielijst

Ebbo Loonstra stelt volgende datum vergadering vast op 6 oktober 2011.

15 magazine # 23 | leegte



Het is nog vroeg. vroeger is welhaast onmogelijk. 

Eén van de mooiste teksten die ik ken over het 

grote niets is die van Hagar Peeters in Heb ik je lief: 

Heb ik je lief zozeer dat er een gat

in mij groeit waarin alleen jij past

en dat mijn liefde dan slinkt en jij stikt

heb ik je lief dat mijn omarmen van zee

jou niet tillen kan en jij vedrinkt

heb ik je lief dat mijn mond de jouwe vindt

als het donker is en zich vergist

heb ik je lief omdat het mooi klinkt?

Ik heb je lief omdat aarde minder doorzichtig is

dan glas, omdat regen regent uit de regen

omdat de dag volgt op de nacht omdat

je spreken kunt maar spreek me nu niet tegen.

REGEn REGEnt uIt DE REGEn.

16
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Het gebeurt dat we dingen niet zien omdat ze te groot zijn.



ALL tHAt IS EARtH HAS OncE BEEn SKY.

18



Blinding transparency.
teveel openheid leidt tot verwarring. 19 magazine # 23 | leegte



Alles is gevuld.
Alles is gevuld met 
bewustzijn, geheugen, herinnering, toekomst en creatie.
zelfs de zon maakt geluid. 
als je het maar wilt horen.
De aarde danst op het geluid van de zon.  

20



Jammer. wéér geen universele waarheid.

De eerste klokken hadden geen wijzers. Slechts bellen.

8.00: Toegangsweg naar Utrecht:
Behaaglijk schroot kruipt de stad binnen. De straatverlichting kaatst op 
metallic lak en gestylde accessoires. Wie de autoradio heeft afgestemd 
op frequentie 98.9 FM, hoort bij het NOS journaal het volgende bericht: 
“Vandaag zal de zon gedeeltelijk verduisterd worden. Bij opkomst van de zon, 
zal de maan vanaf de aarde gezien voor de zon langs bewegen. Rond 9.10 is de 
verduistering op zijn hoogtepunt. Tuin, -timmer, -en watermanagement wurmt 
zich in de stoet. De complete verhuisservice moet inhouden. Boven de file 
gaat ergens een zolderraam open. In een slaapkamer in Utrecht heeft Jos zich 
verslapen. De gordijnen worden open getrokken. Daar grijnst de nachtmerrie. 
“Schiet nou op, Jos. Ik breng Jennifer naar de crèche. Doe jij de verwarming 
laag als je weggaat?” 
9.00: De weg van de Verenigde Naties: 
Op de achterbank van een Mercedes met wit nummerbord, kijkt Jürgen zijn 
stukken nog eens na. Hij staat op de wachtlijst voor een bypass operatie, 
maar wil nog een aanzet geven voor de bouw van een extra kerncentrale in 
Nederland; Zijn laatste wapenfeit als topman bij energiegigant RWE. De auto 
mindert vaart. Jürgen kijkt verstoord op: “Stau...” Hij had beter het vliegtuig 
kunnen nemen. Op de rijbaan naast hem ziet hij een man met een boterham 
achter het stuur. Jos, baant zich al kauwend een weg door de onherbergzame 
dag. Hij speelt wat met de knoppen van de radio. “Zonsverduistering!”. 
Het raampje schuift open. Jos hangt naar buiten:  niks te beleven.  Alleen 
grijze wolken, verkeersgeronk en dieselgeur. “Scheisse” zegt Jos hardop, als 
antwoord op de grijsheid van zijn bestaan, de gore file en de Duitse Mercedes. 
Het verkeer zit nu helemaal vast. Jos ziet geen uitweg. Op het bankje van een 
tochtige bushalte zit een veertien- jarige jongen in een jas van Zeeman. Naast 
hem zijn rugtas. Met een eclipsbrilletje kijkt hij naar de plaats waar de zon 
verdwenen is achter de maan. Achter de file, onder de maan, zit een groep 
spreeuwen, bevangen door de schemering, stil in een boom.
9.10: Een sperwer grijpt in volle vlucht een spreeuw van een tak. De spreeuw 
wordt jammerend meegevoerd. De jongen op het bankje kijkt, opmerkzaam 
geworden door het geluid, naar het bosje onder de maan en ziet hoe een 
zwerm opgeschrikte vogels zich losmaakt uit het grijze silhouet. Opeens, in  
een flits, weet hij wat hij later zal gaan doen.

“Stau...”
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Laten we zeggen: verdwaalde wegwijzers. 22



    

tHE IDEA IS BEInG KILLED BY AnOtHER tHOuGHt.
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DOORnROOSJE

24



Het is niet gemakkelijk, deze wereld van gewoonten. 

uit een raam van een sprookje
zie ik je, is het waar

dat alleen een prins
jouw slaap kan beëindigen?

Stel je voor dat ik 
de lippen van je slaap 

kus.
In plaats van je wekken

slaap ik naast je.
Geloof me,
jouw slaap,

hoe lang ook,
is beter.
Eén fee

is minder erg dan talloze kwade broers.
misschien vind je me hard 

als ik je leven zonder jou rechtvaardig,
maar ik heb het meegemaakt.

Het is niet makkelijk,
deze wereld van gewoonten.

persoonlijk
sliep ik ook,

maar de kou
beet het sprookje waarin ik sliep

en vanaf dat moment
zette ik vallen voor de slaap

zonder hem te vangen.
Ik verzeker je

dat niet wakker worden uit een droom
minder erg is dan niet kunnen slapen

in een nachtmerrie.
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Dit gesprek kan worden opgenomen ter verbetering van onze service. 26



tE WEInIG DELEn LEIDt tOt nIEtS. tE VEEL DELEn LEIDt tOt nIEtS.
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tot niets meer rest van rijm en ongerijmde dooi.

Kleed jezelf in jute.SnEEuW WAS nOOIt zO VERBLInDEnD.

Grote tsjilp groet ’s morgens de dingen

Shangai World Financial center

strooit met beursberichten

vanaf de hoogste verdieping

schreeuwt iemand

in een megafoon:

Leef in armoe

Kleed jezelf in jute   

Iemand gooit met stenen naar de hemel

vijfpunters, molotovcocktails

Half vijf ’s morgens in oktober

Grote tsjilp fluit de St. Louis Blues

ontdoet zich van zijn verenpak

kobalt, onyx en smaragd

sneeuw was nooit zo verblindend

wit , wit, wit

 

Grote tsjilp groet ’s morgens de dingen

tot niets meer rest van rijm en ongerijmde

dooi vogeltje voor de poes.

magazine # 23 | leegte29



Halve lucht
twee schitterende woorden. een waarschuwing ook. Bewaarders geven ‘m. 
Om aan te geven dat de hele luchttijd er voor de helft op zit. Halve lucht.

Het splinteren van licht.

Er zijn houdingen die vragen om het splinteren van licht, het schrijnende van verf met terugwerkende kracht. Wie staat op het uiterste punt van de dra
aikolk
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 het blauw? Een schouder wrikt zich los, streept verwarring aan, wrok zoekt dieper nog een rif. Hoeveel jaren kost een zelfportret? Hoeveel gezichtsverlies?

30



wrok zoekt dieper nog een rif.

De brug tussen wrong en evenwicht.HOEVEEL JAREn KOSt EEn zELFpORtREt?
Er zijn houdingen die vragen om het splinteren van licht, het schrijnende van verf met terugwerkende kracht. Wie staat op het uiterste punt van de dra
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 het blauw? Een schouder wrikt zich los, streept verwarring aan, wrok zoekt dieper nog een rif. Hoeveel jaren kost een zelfportret? Hoeveel gezichtsverlies?

norbert de Beule dicht bij h
et werk van B

enny L
uy

ck
x.
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Het is nu kwart over voorbij. 

32



Wat is het kleinste geluid dat je ooit hebt gehoord?
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HERE IS AnOtHER tHERE.  

34



Alles sehen. nichts begreifen. 

35 magazine # 23 | leegte



GEEn tRAnEn, zEKER GEEn tRAnEn.

Ik raak je niet aan
maar ik voel jou
Ik ken je niet
maar ik zie jou
Ik voel jouw pijn daar waar het het zeerste doet
DAAR 
Die pijn die niet te omschrijven is
Die geen geluid kent
Behalve dan het vacuüm trekken ervan
En eigenlijk ook geen naam
En geen tranen, zeker geen tranen!
maar ik zie ze wel
Kijk daar gaan ze
Kijk eens achter je
zie je mij?
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niet gezocht is goed gevonden.
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