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I would like to write a book which would drive men mad,  

which  would be like  an open door leading them  where  

they would never have consented to go, in short, a door  

that opens onto reality. 

 

Antonin Artaud, Selected Writings 
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Voorwoord  

Of het nu gaat om gedichten of om beelden, ervaringsgenoten ontdekken geeft zin aan het 

delen van gedachten. Zo bracht mijn debuut  hoofd vol poppetjes hart vol gaten mij prompt in 

contact met dichter-tekenaar Raoul Ottenburgs. Deze toevallige ontmoeting bleek achteraf 

voorbestemd. Zonder Raoul Ottenburgs was vers gevist een dichtbundel. Nu ligt er hier het 

geïllustreerde samenspel van twee gelijkgestemde denkers. Dat de gedachten hetzelfde zijn, 

neemt evenwel niet weg dat de uitdrukkingsvormen compleet anders zijn. Wij zijn alvast 

opgetogen over de kruisbestuiving tussen de tekeningen en haiku’s van ottenburgs en de 

gedichten van ca1000. Dit unieke creatieproces is voor ons beiden voor herhaling vatbaar. 

We wensen de lezer evenredig veel leesplezier. 

Met vers gevist nemen wij ons voor om naast geestverwanten zo veel mogelijk andere lezers 

te raken. Hiermee komen we bij het oorspronkelijke doel van deze uitgave. Wie mij kent, 

weet dat ik in alles rekening houd met de dieren en hun natuurlijke leefomgeving. 

Vegetarisme en adopties van asieldieren zijn mijn passieve acties. Met het uitgeven van 

deze bundel geschreven en getekende poëzie mik ik met hulp van Raoul Ottenburgs op een 

groter voordeel voor méér dieren. De opbrengst van ons boek gaat integraal naar het welzijn 

van dieren. Het is een bescheiden manier om iets terug te doen voor zij die zoveel wijsheid 

brengen en vooral heel veel mensen goesting in het leven doen krijgen.  

Ik wil de wereld zien veranderen in een plek waar dieren behandeld worden met de liefde die 

hen toekomt. De mentaliteitswijziging die bij een steeds grotere groep mensen op gang 

komt, wil ik mee voeden. Alle ideeën in deze maatschappelijke kentering, wil ik mee 

waarmaken, op de barricades als het moet, met zachte creativiteit als het kan. Mijn beperkte 

fysiek houdt me dan ook geenszins tegen om met volle overgave mijn gedachten in de strijd 

te werpen. Mede dankzij de bijdrage van dichter-tekenaar Raoul Ottenburgs brengt vers 

gevist het broodnodige geld in het laatje van organisaties die de slag voor de dieren met lijf 

en leden voeren. In dezelfde context dank ik alle mensen die mij helder naar het leven laten 

kijken en die mij leren handelen vanuit mijn eigen inzichten, waarden en keuzes, in het 

bijzonder Paul Geusens en Tom Dreesen.  

Anne Van Der Maren van Spaanse Honden in Nood, Katrien Goetschalckx van Van de 

Maanwacht, Daniel Maya van SOS Steungroep Dieren in Nood en Nadine Thijs van All In 

One Dogs vermeld ik om hun enthousiasmerende inzet voor de dieren. Kris Fastré van Oren 

Gespitst ben ik erkentelijk omdat hij mij geleerd heeft hoe hondjes communiceren. Het team 

van dierenartsenpraktijk Brands kan ik niet genoeg bedanken om hun levensreddende 

interventies telkens wanneer het mis dreigt te gaan. Met een nadrukkelijke blaf groet Camille 

haar wandelmaten Kiki, Ella, Wendy en Davy, alsook haar doggysitters Paula, Willy en 

Anneleen. We vergeten ook niet de postbodes die altijd met de glimlach het zware lekkers 

van zooplus aandragen. Mijn petje gaat af voor al de (vrijwillige) medewerkers in 

dierenasielen en dierenrechtenorganisaties. Ik ben enorm trots op mijn echtgenoot Stefan 

die omwille van zijn morele besef het bracht van fervent vleeseter tot flexitariër. Tot slot toont 

Laura Straver van EN& vegan schoenen dat verantwoorde keuzes en mode perfect samen 

gaan, niet onbelangrijk om de vele fashionista’s onder ons over de vegan streep te halen.   

Naast de vele dierenvrienden, mensen die ik al dan niet vernoemd heb, denk ik speciaal aan 

degenen die onbegrensd en onvoorwaardelijk liefde geven en goed doen, de dieren zelf. Ik 

draag mijn bundel vers gevist op aan alle dieren. Mijn huidige huisgenoten op vier voeten 



 
 

Belienda, Pim, Marva en Camille geef ik een liefdevolle aai over hun bol voor al wat zij elk op 

geheel eigen wijze voor mij betekenen. Mijn auteursnaam verwijst niet enkel naar Camille. 

Wat ik in de naam ca1000 lees, herken ik in elk van hen. Ik vertel meer over de verschillende 

betekenissen van mijn pseudoniem in de inleiding op de volgende bladzijden.  

Tot slot en niet in het minst, om ons project te laten slagen, hebben wij bijzondere mensen 

zoals jij nodig, beste lezer en dierenvriend. Dit boek ligt voor je omdat jij er bent voor de 

dieren. Merci daarvoor! Heb je ons boek vers gevist nog niet gekregen? Wacht niet langer 

om de dieren te steunen, kijk snel op www.ca1000.be en ontdek hoe je je eigen exemplaar 

van vers gevist van de hand van Raoul Ottenburgs en ca1000 bekomt. Doneren of 

adopteren, welke manier van steunen je ook kiest, voor elke wilde en minder wilde 

weldoener voorspellen wij een grote portie dierengeluk. Het leesplezier krijg je er als 

extraatje bij.  

Dieren komen steevast in wonderlijke, soms bizarre en helaas vaak tragische situaties 

terecht. In vers gevist bekijken wij, ottenburgs en ca1000, de wereld vanuit het perspectief 

van de dieren. Vers gevist bestaat uit twee delen. In het eerste deel vers camille  kijken we 

naar bull terriër Camille en haar vrienden. Grappige, vrolijke en eigenaardige taferelen zijn er 

in overvloed. Op elke pagina pogen we te “raisonneren” zoals de dieren. In het tweede deel 

vers beest bepaalt de mens de omstandigheden voor de dieren. Toch reikhalzen wij tegelijk 

voorzichtig naar een wereld die zich terecht en bovendien gewettigd beschaafd mag 

noemen. Dat de tot nog toe heersende logica van de mens ook in dit tweede deel onmogelijk 

stand houdt, zal de lezer niet verbazen.  

Aan iedereen die vers gevist krijgt, in naam van de dieren, van harte dank je wel! Denk en 

voel tijdens en vooral na het lezen mee met de dieren, alle dieren, de zeldzame en de veel 

voorkomende, de echte en de fabelachtige, de opvallende en de onopgemerkte, de bizarre 

en de alledaagse, de fortuinlijke en de beklagenswaardige. Aarzel niet om vervolgens een 

reactie te laten op www.ca1000.be.  

                    ca1000 
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Camille en ca1000 

De keuze van mijn auteursnaam heeft alles te maken met symboliek en verbeelding. Dat ik 

mijn naam aan de jongste en meest eigenzinnige van mijn huisgenoten ontleen, zegt niets 

over hoeveel ik van elk van hen houd of over wat ieder voor mij betekent. Wat ik in de naam 

ca1000 lees, herken ik trouwens bij elk van mijn viervoeters. Welke boodschappen er 

verscholen zitten in mijn nieuwe naam, doe ik hierna graag uit de doeken. Het zijn mooie 

anekdotes die ik jou als dierenvriend graag als toemaatje bij vers gevist serveer. Geniet 

ervan! 

Op 19 maart 2016 brengt Sky zeven kleine pupjes op de wereld. Camille verlaat als laatste 

het Nederlandse nest en komt bij ons wonen. Deze bull terriër is niet mijn eerste 

dierenvriend. Vele poezen, een valkparkiet en een Spaanse podenco zijn haar voor gegaan. 

Het zijn allemaal weesjes, op één of andere manier achtergelaten. Camille is dat niet.  

Dit hondje is de vrolijkheid zelve. Zonder bagage komt ze naar ons, uitbundig en speels. De 

naam van dit pupje is snel gekozen. Net als de gelijknamige veldbloem is Camille vrij en 

ongemoeid in haar doen en laten. Zij dubt niet over hoe anderen over haar denken. Vind je 

haar mooi of lelijk, ben je bang of juist gecharmeerd door haar, het maakt haar echt niets uit. 

Net als de kamille met haar verschillende gedaantes, is Camille  veelzijdig en puur. Ik leer 

veel van haar. Ik wil even complexloos en ongeremd zijn. Vrijheid is de essentie van mijn 

publicaties. Als ik mij durf tonen, als jij mijn poëzie leest, dan kan ik niet anders dan mezelf 

zijn en blijven. Ik ben dan wie ik ben, niet langer een kameleon maar wel een kamille, 

onbevangen als mijn bull terriër vriend Camille. Mijn pseudoniem is bij deze dan ook 

geboren. Mijn gedichten geef ik uit onder de naam ca1000.  

Mijn verklankte naam heeft aan de natuur verscheidene van haar inhouden te danken. Ik heb 

het hierna achtereenvolgens over bescherming, verbondenheid, kracht en uniciteit. Het zijn 

vier eigenschappen die de bloem met de naam kamille in zich draagt. Ik herken ze alle vier in 

mijn vriend bull terriër Camille. Het zijn dezelfde dimensies waar ik met heel mijn hart naar 

verlang en met alles wat in mij zit, nastreef.  

Ik begin met de eigenschap “bescherming”. De bloemblaadjes van de kamille lijken zich sterk 

te maken dat zij de stengel beschutten. Het zijn net kleine parapluutjes. Die omgebogen 

blaadjes doen me denken aan onze bull terriër. Bij Camille voel ik me veilig. Haar uiterlijk 

verklapt immers niet dat de angst voor haar ras onterecht is. Net als de kamilleblaadjes is zij 

zich niet bewust van haar egard.  Sterker nog, het hartje van de kamille is net een zonnetje. 

Zo ook de aard van Camille. Met haar maffe capriolen redt deze vrolijke knapperd een ieder 

op elk moment van sombere gedachten. Verder durf ik te denken dat wij samen met Camille 

de bull terriërs een beetje behoeden voor de kwalijke gevolgen van hun rasreputatie. 

Ten tweede is er het symbool van verbondenheid. De bloemblaadjes en de stengel van de 

kamille blijven altijd samen. Zo heeft ook eenzaamheid met een hond als Camille geen schijn 

van kans. Dit prachtige dier vertedert velen. Zonder het te beseffen, verenigt zij mensen en 

dieren, in het bos, op straat en eender waar. De hond als symbool van de dood zie ik in de 

link met mijn overleden grootmoeder wiens naam Kamille is. De naam van mijn hond en mijn 

pseudoniem herinneren me eraan dat ik verbonden ben met mijn familie. Ook al ken ik mijn 

oma enkel van verhalen, ik ben een deel van haar en zij van mij. 



 
 

De derde kwaliteit van de kamille is haar geneeskracht. Migraine en vermoeidheid zijn maar 

enkele kwalen die de kamille beteugelt. Gezondheid is mijn hoogste goed. Met zeer veel 

omzichtigheid ga ik er mee om. Ik zoek niet naar energie die er niet is. En geniet des te meer 

van elk stukje vitaliteit dat er is, met volle teugen. Meer nog,  lichamelijke onvolkomenheden 

zorgen voor een verscherpt waarnemen van de kleine details die het leven groot maken. Ik 

wil zijn zoals de bull terriër die weet wat ie wil en nooit opgeeft en blijft zoeken naar de weg 

die wel mogelijk is. Ik kies mede daarom ca1000 als auteursnaam, als reminder dat 

vastberadenheid een deel van de kracht is.   

Uniek zijn is het vierde kenmerk dat mijn vriend Camille met de kamille gemeen heeft. Vele 

bloemen lijken op de kamille. Doch, door de speciale geur, het holle hartje en de omgebogen 

bloemblaadjes is er geen één zoals de echte kamille. Zoals zij zich onderscheidt, zo ook is 

onze bull terriër één uit de duizend. Een pracht van een dier met haar speciale kop en haar 

komieke bully runs. Zacht van karakter en tegelijk heerlijk onstuimig. Mijn pseudoniem 

ca1000 is dan ook een ode aan dit mooie wezen dat met haar broze kracht en haar 

innemende ogen ieder hart verovert, zowel van mens als van dier. Alles lijkt mogelijk 

wanneer Camille er is, net als in een sprookje van 1000 en 1 nachten. De filmpjes van haar 

die je op youtube kan bekijken, zeggen méér dan 1000 woorden. De schrijfwijze van mijn 

auteursnaam kan bijgevolg onmogelijk anders zijn dan ca1000. 

Na alle betekenissen die ik in mijn naam ca1000 lees, eindig ik deze inleiding met een 

bedenking over anders zijn dan anderen. Het is misschien wel het meest typerende kenmerk 

van de bull terriër dat verklaart waarom ik Camille als inspiratiebron voor mijn schuilnaam 

koos. Ik verklaar mij nader. Tegengesteld aan hun reputatie zijn bull terriërs heel sensitief. 

Deze zachte, goedhartige honden hebben nood aan liefde en genegenheid. Door hun hevig 

gedrag worden zij niet altijd juist begrepen of erger nog, zij worden gebruikt voor malafide 

doeleinden. Dat is bijzonder triest te weten dat agressie niet ligt in de natuurlijke aard van 

dieren en al helemaal niet in die van de bull terriër. Ook mensen die afwijken van het 

gangbare, worden vaak niet aanvaard om wie zij zijn. Laat de erkenning voor de eigenheid 

nu net voorwaarde zijn om vrijheid te beleven. Hoe het is om acceptatie te missen en je 

aldoor vreemd te voelen, is een rode draad in mijn gedichten. Onbevangen mezelf zijn, dat is 

waarom ik mijn gedachten deel. Ook, en vooral, wanneer taboes hierbij opengebroken 

worden.  

Er is maar één weg, dat is die van mezelf. Geen compromissen meer voor mij. Zoals mijn 

bull terriër Camille, vaar ik voortaan mijn eigen koers. Perfectie is immers voor elkeen anders 

en dus hoef ik er niet naar te streven om voor iedereen en op elk moment goed te doen. 

Liever volg ik mijn hoofd en mijn hart, elk in gelijke delen. Ik ben wie ik ben. Geen doen alsof. 

Geen schone schijn. Weg met de kameleon in mij: hier is ca1000!  

            

    ca1000 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ver-wij-zen 

Vele kunstenaars dragen mijn bewondering weg. Een alom bekend beeld, woord of zinsdeel 

uit hun werk verschijnt wel eens cursief in mijn teksten. Zo toon ik mijn erkentelijkheid voor 

wat deze romanschrijvers, dichters, songwriters, regisseurs en wetenschappers voor mij 

betekenen. Om de leeservaring en de verschijningsvorm van mijn poëzie evenwel niet te 

verstoren, plaats ik de concrete referenties niet in mijn gedichten zelf. Zonder pretentie 

verbind ik mij met één of meerdere gedachten van mijn bezielers. Zij zijn de wij in mijn       

ver-zen.  

Het ver-wij-zen, of anders gezegd de concrete elementen van gemeenschappelijkheid, duid 

ik hieronder graag specifiek en vooraf. Alle invloeden die de lezer meent te ontwaren, anders 

dan deze die ik hieronder vermeld, zijn louter toevallig en alleszins onopzettelijk. 

Met de visualisering van intonatie en de ongebruikelijke bladspiegel in sommige gedichten 

refereer ik met ontzag aan Paul van Ostaijen. De “verlettering” van de klanken van papier 

maché in moeder van papier is wellicht een overduidelijke hint. Op een dag laat god de 

hondjes in de hemel toe zingt Guido Belcanto. Het is een beeld dat ik graag gebruik. Mijn 

rijmpjes podenco hemel en toen Jezus nog een vogeltje was zijn voorbeelden in deze 

dichtbundel. De titel toen Jezus nog een vogeltje was is bovendien bij wijze van ode  een 

letterlijk citaat uit de gelijknamige liedtekst van Guido Belcanto.  

Kinderliedjes blijven ons bij. Net als sprookjes helpen zij ons om met angst en pijn om te 

gaan. Het zijn dankbare levenslessen klaar voor direct gebruik. In mijn gedicht met de titel 

producten helpt een herinnering aan het rijmpje Poesje poesje aardige kat mij om te copen 

met de schade die de mens, zonder er erg in te hebben, aanricht aan de natuur. De lezer 

herkent in podenco hemel vast ook mijn toespelingen op de kinderliedjes In het bos daar 

staat een huisje en Tien kleine negertjes. In het gedicht pim alludeer ik op Le Petit Prince 

van Aintoine de Saint-Exupéry. 

Alle haiku’s in deze bundel, alsook de bijhorende tekeningen, zijn van de hand van Raoul 

Ottenburgs. Beide uitingsvormen van Raoul accentueren perfect de inhoud van mijn poëzie.  

De bijdrage van Raoul Ottenburgs kan wat mij betreft onmogelijk ontbreken in vers gevist.  

 

     ca1000 
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Moi, je suis bien content d’avoir eu un ami renard… 

 

Antoine de Saint-Exupéry in Le Petit Prince 
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er zit een baby 

er zat geen baby 

in mijn buik 

er zit een baby 

in mijn bull 

altijd goed gezind 

geen echt kind 

die baby in mijn bull 

een droom 

een wens 

niet van een mens 

niet van de poes 

en toch 

iedereen houdt van haar 

als van een mensenkind 

de baby in mijn bull  

nooit mens 

ook geen kind 

dus hoe kan het anders 

man vrouw kater poes 

we zijn allemaal hondjes 

een baby in het hoofd 

niemand heeft bezwaar 

de baby is geen kind 

de baby is een bull 
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witte sokken 

wat is er witter dan wit 

het is niet  

   het linnen van weleer 

   ook niet 

de parel aan een snoer 

   het bakje van piepschuim 

   geen enkel stel tanden op tv 

   het wit van mooie ogen 

zelfs niet het witte huis 

   laat staan  

de teint  

van een spook 

de man van sneeuw 

   niets is zo wit 

   dan de sokken 

   van deze kleine poes 

   die zowaar 

denkt 

dat zij  

een tijger  

is 
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zonder hondje 

doen mensen het niet 

springen 

rennen 

rollen 

verstoppertje spelen 

theater  

dat kan ook 

hondjes uit spanje 

weten  

wat acteren is 

ze doen het overal 

maar zeker daar  

waar eten is  

hou je kopje schuin 

zet je oogjes klein 

laat ze blinken als het kan 

even knipperen werkt altijd 

steel de show 

altijd prijs 

en anders 

is er nog altijd 

het bakje van de poes 

verover het 

nu het kan 

snel 

voordat het 

leeg is 
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pim 

je laat je niet  

in woorden vatten 

mijn vriend  

in jouw huis 

kwam ik 

daar was je 

de eerste 

dag al 

niet zoals  

de vos 

en de kleine 

prins 

je staart 

trilde 

mijn hart 

ook 

wat is er te  

vatten 

jij bent  

pim 

mijn zwarte 

vriend 

slaapt  

op mij 

ik voel  

jouw ritme 

samen ademen 
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jij spint 

een heel verhaal 

ik luister 

ik hoor 

steeds minder 

slaap zacht 

stilletjes 

ga je  

even weg 

poezenzaken doen 

je maakt me 

niet wakker 

’s morgens lig je 

er altijd weer 

je wacht 

je spint 

nog steeds 

tot ik 

terug hoor 

luister 

je zegt  

me dan 

pootje op mijn voet 

wat je eten wil 
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vers gevist 

camille inspireert 

ca1000 schrijft 

ottenburgs tekent 

de lezer leest 

samen helpen 

we de dieren 

doe met ons mee 

vele tranen 

maken een zee 

paarden uit de molen 

hondjes in het gras 

kleren van katoen 

schoenen van 

kurk en ananas 

geen wol, pels of huid 

vers gevist 

geen hondshaai of tonijn 

wel een vers een rijm en een kwatrijn 

beestige gedachten 

in gedichten 

vers van ca1000 

met haiku van raoul 

samen voor de dieren 

doneer of adopteer  

andere acties kunnen ook 

dit boek krijg je als dank  

lees er alles over op www.ca1000.be 

http://www.ca1000.be/
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All great movements, it is written, go through three stages:  

ridicule, discussion, adoption. It is the realisation of this  

third stage, adoption, that requires our passion and our  

discipline, our hearts and our heads.  

The fate of animals is in our hands. 

Tom Regan  

https://www.inspiringquotes.us/author/6914-tom-regan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


