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"
	   	   	  "

Zoveel	  soorten	  van	  verdriet, 
ik	  noem	  ze	  niet.  

Maar	  één,	  het	  afstand	  doen	  en	  scheiden. 
En	  niet	  het	  snijden	  doet	  zo’n	  pijn, 

maar	  het	  afgesneden	  zijn.  
 

(M.	  Vasalis	  uit:	  SoZo	  Voce)	  

""
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A	  la	  carte	  "
Kraaien	  vreten	  	  hun	  buikjes	  
rond,	  	  aan	  het	  kadaver	  van	  een	  	  
aangereden	  eend	  	  gaat	  geen	  	  
menukaart	  vooraf	  "
palingen	  van	  de	  lucht	  zijn	  het	  
vuilnisbakkenrakkers	  in	  doodskleed	  "
dan	  volgen	  de	  eksters,	  het	  blauw	  
van	  hun	  veren	  doet	  koninklijk	  aan	  
hun	  manieren	  aan	  tafel	  echter	  
bewijzen	  	  het	  tegendeel	  "
"
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Geef	  je	  over	  "
Graaf	  maar	  naar	  het	  
onbekende,	  dieper	  dan	  jezelf	  
lang	  bent	  
op	  je	  tenen	  staand	  kijk	  je	  over	  	  
de	  rand	  "
blijkt	  het	  al	  die	  Bjd	  
aan	  je	  voeten	  te	  hebben	  gelegen	  "
klim	  	  naar	  de	  vaste	  grond	  
omhoog,	  leg	  daar	  je	  
hoofd	  zijwaarts	  neer	  "
klinkt	  het	  als	  muziek	  	  
in	  je	  oren	  of	  dendert	  het	  
in	  je	  kop	  in?	  "
grondtonen	  klinken	  op	  
terwijl	  je	  wacht	  op	  
hemelse	  melodieën	  "
kabbelende	  	  
wachtkamermuziek	  	  
hee`	  nog	  nooit	  iemand	  
verder	  geholpen	  "
"
"
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Heden	  "
Wat	  onmogelijk	  lijkt,	  
is	  het	  vullen	  van	  de	  leegte	  "
niet	  de	  leemtes	  die	  zijn	  gevallen,	  
ze	  zijn	  opgelost	  en	  verdrongen	  door	  
de	  sterke	  verhalen,	  de	  tot	  de	  verbeelding	  
sprekende	  geschiedenissen	  die	  we	  samen	  delen	  "
wat	  nu	  onmogelijk	  lijkt,	  
zal	  straks	  vergeten	  zijn	  "
samen	  kan	  ook	  alleen	  beleefd	  worden	  
zoals	  eenzaamheid	  in	  gezelschap	  soms	  de	  	  
kop	  opsteekt,	  je	  de	  sBlte	  voelt	  in	  het	  onweer,	  
’s	  nachts	  demonen	  je	  slaap	  verstoren	  met	  gehuil	  "
wat	  nu	  onmogelijk	  lijkt	  
Is	  slechts	  één	  van	  je	  opBes	  "
"
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Het	  houdt	  niet	  op	  "
De	  vragen	  kwamen	  later	  
nadat	  je	  al	  weg	  was	  
vergeten	  waren	  al	  je	  verhalen	  
en	  zelfs	  je	  stoel	  
zat	  anders	  "
het	  water	  stroomt	  	  alBjd	  
naar	  zee,	  zei	  mijn	  moeder	  
wees	  een	  berg,	  	  
schud	  het	  van	  je	  af,	  laat	  	  
het	  stromen	  "
mijn	  naZe	  voeten	  voelen	  
nog	  je	  handen,	  sBjf	  
en	  onbeholpen	  
niet	  in	  staat	  om	  de	  kilte	  
weg	  te	  nemen	  "
ik	  ben	  geen	  kind	  meer	  
niet	  meer	  nu	  
en	  antwoorden	  zijn	  slechts	  
daar	  te	  vinden	  
waar	  je	  nog	  niet	  zoekt	  "
"
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Hoe	  bewaar	  ik	  je	  in	  woorden?	  
voor	  Annemieke	  "
Zal	  ik	  je	  vergelijken	  met	  een	  zomerdag,	  een	  
sterrenhemel	  die	  me	  tussen	  mijn	  ogen	  raakt,	  
liggend	  op	  mijn	  rug,	  in	  het	  gras?	  "
de	  ijzige	  kilte	  van	  wat	  gezegd	  is	  	  
schrijf	  ik	  van	  me	  af,	  weg	  	  
in	  schijnbaar	  warme,	  rode	  inkt	  "
hoe	  grijp	  ik	  het	  nu,	  hoe	  leg	  ik	  je	  vast?	  
zodat	  later	  geen	  verleden	  Bjd	  lijkt	  "
woorden	  zijn	  slechts	  de	  voertuigen	  
van	  mijn	  gedachten	  en	  herinneringen,	  
ze	  dragen	  je	  met	  mij	  mee	  "
ze	  liggen	  dáár	  voor	  het	  grijpen	  waar	  ik	  
je	  wil	  vinden,	  waar	  je	  naar	  me	  lacht	  
zoals	  alleen	  jij	  naar	  me	  kan	  lachen	  "
"
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Kerfstok	  

In	  elke	  straat	  
van	  deze	  stad	  
woont	  er	  wel	  één	  
of	  meer	  "
ze	  vormen	  geen	  genootschap	  
kennen	  geen	  mores	  
noch	  	  
delen	  ze	  een	  voordeur	  "
de	  schaamte	  houdt	  hen	  
binnenshuis,	  hun	  daden	  in	  de	  schaduw	  
van	  het	  verleden,	  weggestopt	  in	  diepe	  laden	  
achter	  bank	  dikke	  kluisdeuren	  "
elke	  referenBe	  aan	  de	  gebeurtenissen	  
van	  toen,	  kan	  onherstelbare	  
schade	  toebrengen	  aan	  
de	  geestelijke	  gezondheid	  """
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Koppijn	  17.30	  uur	  
.	  
Bruutgebekte	  kleuter	  denkt	  zich	  
baas	  van	  de	  speelplaats	  
drie	  verdiepingen	  lager	  
.	  
goedlachse,	  alles	  met	  de	  mantel	  der	  moederliefde	  
bedekkende,	  verwekster	  van	  het	  kleine	  monster	  
staat	  schaapachBg	  lachend	  het	  geblaat	  van	  
dummkopf	  junior	  aan	  te	  gapen	  
.	  
een	  emmer	  koud	  water	  maar	  vooral	  de	  twijfel	  aan	  het	  doelwit	  
staat	  nog	  tussen	  droom	  en	  de	  rechtvaardigheid	  van	  
de	  daad.	  Helaas	  rinkelen	  de	  ramen	  in	  het	  huis	  van	  
de	  opvoeder	  in	  mij,	  nog	  na	  van	  het	  sluiten	  
.	  
koel	  ik	  mijn	  polsen	  in	  het	  water	  der	  wrake	  """
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Net	  als	  in	  de	  film	  
.	  
De	  lach	  hangt	  aan	  de	  kont	  en	  
op	  de	  schelmentronie	  van	  de	  
acBeheldin,	  zij	  kent	  geen	  bloed	  
laat	  kneuzingen	  niet	  toe	  in	  haar	  
.	  
overigens	  frêle	  lichaam,	  spreekt	  
vele	  talen	  vloeiend,	  slaapt	  niet	  
kent	  geen	  toiletbezoek	  of	  familie	  
laat	  haar	  was	  nooit	  slingeren	  
.	  
eenmaal	  thuis	  lee`	  zij	  in	  eenvoud	  
met	  PA	  en	  nanny,	  haar	  exen	  die	  
hun	  verhalen	  voor	  grijpstuivers	  
verkopen,	  er	  bestaat	  geen	  happy	  
.	  
end,	  net	  zomin	  als	  verhalen	  die,	  
gebaseerd	  op	  de	  werkelijkheid,	  
diezelfde	  werkelijkheid	  geen	  
geweld	  aan	  doen,	  leven	  als	  in	  een	  film	  "
"
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Noodzaak	  van	  het	  gunnen	  "
Cultuur	  moet	  zinderen	  
door	  	  velden	  met	  begerige	  mensen	  
langs	  afgronden	  van	  hemels	  gezang	  
in	  de	  harten	  van	  oude	  meesters	  
en	  jonge	  honden	  "
het	  	  moet	  daar	  zijn	  
waar	  kinderen	  lachen	  en	  huilen	  
zich	  verbazen	  over	  paarse	  koffiepoZen,	  
stekkers	  en	  kabouters,	  
meters	  hoog	  op	  saaie	  rotondes	  "
het	  laat	  niet	  na	  
behaagt	  niet,	  vraagt	  niet,	  
draagt	  niet	  en	  verlaagt	  niet	  
ze	  dompelt	  onder	  ,	  overrompelt	  
en	  verwondert	  "
cultuur	  zijn	  wij	   	  
elke	  dag,	  zonder	  voorbehoud,	  
met	  volle	  teugen,	  in	  onze	  adem	  
en	  	  ogen,	  onder	  onze	  huid	  
prikkend	  	  in	  alledaagse	  taal	  "
"
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Snelkookpan	  "
Mijn	  kaken	  laat	  ik	  knakken	  
zoals	  jij	  met	  je	  vingers	  de	  	  
onrust	  bezweert	  "
of	  in	  volle	  concentraBe	  leZers	  
vreten	  omdat	  het	  moet,	  af	  
moet,	  klaar	  moet	  zijn	  "
de	  geluiden	  in	  de	  lucht	  
hoor	  ik	  zweven	  om	  me	  heen	  
m’n	  keel	  maakt	  ze	  echter	  
niet	  voor	  mijn	  oren	  "
een	  vloek	  ligt	  alBjd	  klaar	  
voor	  in	  mijn	  mond,	  zorgvuldig	  
verborgen,	  klaar	  om	  af	  te	  vuren	  
gecontroleerde	  inhouding	  "
doseren	  moet	  je	  leren,	  er	  zijn	  
alBjd	  sBltes	  te	  vullen	  
voor	  mezelf	  "
"
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Vergezicht	  "
Vrees	  niet	  	  
wat	  er	  niet	  is	  "
zei	  ze	  toen	  ik	  	  
aan	  haar	  voeten	  lag	  "
leg	  geen	  verbanden	  	  
als	  er	  geen	  wonden	  zijn	  "
en	  geef	  door	  wat	  je	  	  
het	  liefst	  voor	  jezelf	  houdt	  "
ik	  stond	  op,	  gaf	  haar	  een	  kus	  
waarna	  ik	  mijn	  weg	  vervolgde	  	  "
"
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Wankelen	  
.	  
Het	  is	  als	  die	  ene	  namiddag	  
toen	  de	  fruitvliegjes	  
maar	  terug	  bleven	  komen	  
.	  
steeds	  opnieuw	  
gaat	  het	  niet	  weg	  
stapelt	  het	  zich	  op,	  groeit	  
het	  ver	  boven	  mijn	  hoofd	  
.	  
vraag	  ik	  me	  af	  
wanneer	  het	  vallen	  
gaat	  beginnen	  """
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Winterpijn	  "
Dubbel	  glas,	  omrand	  door	  het	  hardste	  hout	  
genoeg	  bescherming	  zou	  je	  zeggen	  "
toch	  doet	  het	  uitzicht	  hem	  pijn	  
maagdelijk	  wit,	  de	  wollige	  waZendeken	  "
knisperend	  fris	  lijkt	  het	  hem	  te	  roepen	  
sneeuw	  als	  de	  eeuwige	  sirene	  "
zijn	  gezicht	  vertrekt,	  	  zijn	  handen	  grijpen	  de	  wielen	  
hij	  zet	  zit	  schrap	  en	  draait	  zijn	  rolstoel	  "
hij	  voelt	  de	  warmte	  van	  de	  kachel	  en	  ervaart	  
de	  leegte	  van	  de	  kleine	  woonkamer	  als	  nooit	  tevoren	  

"
"
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Want	  hier	  is	  nu	  "
De	  weg	  blijkt	  alBjd	  langer	  dan	  het	  doel	  
rechtvaardigt,	  waarom	  loop	  jij	  niet	  
met	  mij	  mee?	  "
alsof	  buiten	  adem	  aankomen	  deel	  	  
	  van	  de	  reis	  uitmaakt	  
of	  van	  de	  aankomst	  "
hijgen	  is	  slechts	  het	  verplaatsen	  
van	  adem,	  een	  lach	  kan	  	  
veel	  	  vergoeden	  "
angst	  moet	  buiten	  spel	  
gezet,	  vermoeidheid	  worden	  
gekoesterd	  "
deel	  de	  finish	  met	  mij	  en	  de	  camera	  
vergeet	  het	  vals	  plat,	  	  
deel	  in	  de	  vreugde	  "
hierna	  zal	  de	  herinnering	  je	  
slechts	  voeden,	  leef	  
van	  het	  welgekozen	  nu	  "
"
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Zoet	  
.	  
Alles	  ruikt	  naar	  chocola	  
de	  pepermunt	  is	  voor	  na	  achten	  
die	  mevrouw	  van	  nummer	  112	  
steekt	  een	  stukje	  puur	  
tussen	  haar	  kunsZanden,	  haar	  
lippen	  donkerbruin	  
.	  
zelfs	  de	  donshaartjes	  op	  
haar	  bovenlip	  kleven	  zoetgeurend	  
aan	  elkaar	  als	  ware	  het	  een	  gel	  
die	  een	  breekbaar	  gezicht	  
bij	  elkaar	  houdt	  
.	  
Ze	  likt	  haar	  lippen,	  de	  
mondhoeken	  krullen,	  
alles	  smaakt	  naar	  chocola	  "
"
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Mannenman	  

Was	  ik	  maar	  een	  mannenman	  
zo’n	  bonkig	  stuk	  vreten	  met	  een	  mannengrot	  
in	  zijn	  schuur	  of	  garage,	  ver	  weg	  van	  zijn	  vrouw	  
vissend,	  hikend,	  klimmend	  of	  fietsend	  	  
met	  vrienden,	  drinken	  en	  lachen	  om	  niets	  en	  alles	  
het	  leven	  in	  overzichtelijke	  stukken	  gerangschikt	  "
had	  ik	  aan	  mannenvriendschappen	  maar	  genoeg	  
voetbal	  op	  zondag,	  eten	  volgens	  de	  schijf	  van	  drie	  
aardappelen,	  vlees	  en	  groenten	  en	  vooruit,	  op	  vrijdag	  
nasi,	  pizza’s	  of	  friet	  en	  bij	  de	  eerste	  zonnestralen	  
grote	  stukken	  vlees	  op	  de	  barbecue	  en	  ongecompliceerd	  
op	  zaterdag	  de	  auto	  naar	  de	  wasstraat	  "
wat	  je	  ogen	  zien	  maken	  met	  je	  handen	  zoals	  
mijn	  vader	  vroeger,	  direct	  prakBsch	  aan	  de	  slag	  	  
’t	  liefst	  met	  andermans	  ideeën	  
Zweten,	  vreten	  en	  daarna	  zuipen	  en	  alleen	  
wat	  voelen	  als	  je	  per	  ongeluk	  verkeerd	  slaat	  
met	  je	  hamer,	  op	  je	  duim	  "
was	  ik	  maar	  een	  mannenman,	  zo	  nu	  en	  dan,	  even	  "
"
"
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Reasons	  to	  be	  cheerful	  part	  one	  

Second	  love	  

De	  Burger	  King	  bij	  het	  staBon	  

niet	  heel	  romanBsch	  maar	  wel	  

goed	  te	  vinden.	  Een	  tafel	  met	  

zicht	  op	  de	  deur.	  Ze	  hee`	  	  

zich	  opgedo`,	  zojuist	  gedoucht	  

"
dan	  stapt	  hij	  binnen,	  jasje,	  	  

jeans	  en	  een	  sjaaltje.	  Dat	  laatste	  

doet	  haar	  denken	  aan	  haar	  grootvader.	  

Haar	  telefoon	  gaat.	  Ik	  draag	  een	  

rood	  jasje	  en	  een	  kokerrok,	  zegt	  ze	  

"
Hij	  ziet	  haar,	  loopt	  op	  haar	  

af	  en	  zegt:	  ‘Serge’	  terwijl	  hij	  haar	  

drie	  keer	  zoent.	  Wat	  	  wil	  je	  drinken?	  

Thee?	  Een	  thee	  en	  een	  Gin-‐tonic	  graag!	  	  

Hij	  kijkt	  haar	  aan	  en	  vraagt:	  Heb	  je	  	  

ook	  je	  anus	  laten	  bleken?	  

"
"
"
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Reasons	  to	  be	  cheerful	  part	  two	  

First	  love	  

"
Het	  kleedhokje	  is	  van	  haar.	  

Aan	  alles	  voel	  en	  ruik	  je	  dat.	  Ze	  

gooit	  een	  jurkje	  over	  de	  muur.	  

‘Deze	  is	  toch	  veels	  te	  groot	  schatje’	  

Hij	  staat	  op	  en	  pakt	  het	  aan.	  	  Hij	  

"
oogt	  vermoeid.	  	  ‘Die	  strapless	  is	  wel	  	  

vet	  maar	  mijn	  string	  schijnt	  door’	  komt	  

achter	  het	  gordijn	  vandaan.	  	  ‘Oh’	  zegt	  hij	  	  

en	  kijkt	  naar	  links.	  	  De	  vrouw	  van	  middelbare	  	  

lee`ijd	  kijkt	  hem	  recht	  aan	  en	  gelijk	  weer	  	  

"
weg.	  	  Ze	  staat	  op	  en	  strijkt	  haar	  rok	  glad.	  

‘Kom	  we	  gaan	  lieverd’.	  Moeder	  en	  dochter	  

lopen	  de	  pasruimte	  uit.	  Hij	  volgt	  ze	  met	  	  

zijn	  ogen,	  langs	  de	  rijen	  kleding,	  tot	  ver	  	  

na	  de	  kassa’s	  en	  roltrappen.	  

"
"
"
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My	  big	  love	  

"
Haar	  jurk	  is	  wit.	  Niet	  gewoon	  wit	  maar	  

Gebroken	  wit,	  of	  hoe	  dat	  dan	  ook	  heet,	  meer	  

crèmekleurig.	  	  Heel	  veel	  jurk.	  ‘Dat	  hoort	  erbij’	  

had	  ze	  gezegd.	  	  Bij	  afwezigheid	  van	  haar	  	  

vader	  ,	  loopt	  haar	  oudere	  oom	  met	  haar	  op.	  

"
Links	  en	  rechts	  gaan	  mensen	  staan.	  	  Zijn	  

Schoenen	  knellen,	  vooral	  links	  bij	  zijn	  enkel	  

De	  lach	  rond	  haar	  moeders	  mond	  is	  nog	  

nooit	  zo	  breed	  geweest,	  nog	  even	  en	  hij	  valt	  

van	  haar	  gezicht,	  denkt	  ie	  en	  kijkt	  weg.	  

"
Nog	  twee	  rijen,	  dan	  zijn	  ze	  bij	  hem.	  	  Daar	  zit	  zijn	  

oude	  buurmeisje.	  	  Hij	  kijkt	  naar	  haar	  lichaam,	  

haar	  lange	  blonde	  haren.	  	  Hij	  lacht	  om	  haar	  	  

Krullende	  mondhoeken.	  	  Dan	  staat	  ze	  naast	  hem	  

‘Je	  hoe`	  alleen	  maar	  ja	  te	  zeggen’	  	  had	  ze	  gezegd	  
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