
In de stilte zal ik 
je opnieuw ontmoeten
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Verschil

De een heeft mazzel, d’ander niet 
daar valt niets aan te doen 
bij Jan is ieder stoplicht rood 
bij Piet is alles groen
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City-bag

M’n vader had een koffertje 
zo’n oude city-bag 
het staat nu bij ons thuis 
al jaren op dezelfde plek 
het bruine leer is wat verkleurd 
en als ik het zie staan 
dan denk ik: ‘kijk, toch zit er nog 
een beetje vader aan’



Wisseling (1)

Even ben ik oud en grijs 
omdat ik de moed verloor 

even koud, dan smelt het ijs 
en komt de zon weer door...
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Doodgewoon

het doet je goed eens aan de dood te denken
je dagen worden er wat duidelijker van
je dient te weten dat geen mens voor je kan leven
maar ook dat niemand anders voor je sterven kan

ik spreek er ’s avonds wel es over met de kinderen
of ’k maak ’n grapje met de dood, dat kan geen kwaad
als je overpeinst waar je ten slotte komt te ‘liggen’
dan weet je af en toe wat beter waar je ‘staat’
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Speech

We stonden plechtig rond de droeve, zwarte baar
en Nico sprak, met theatrale krullen,
het duurde lang en toen ik even keek naar haar,
zag ik haar denken: ‘Nico, hou toch op met lullen.’
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Kanker

Hij vertelde van een zieke die kanker had. Toen hij 
hem bezocht, zei zijn vrouw. ‘Mijn man is ernstig ziek, 
hij heeft kanker, maar hij wil dat niet weten. Doe mij 
een plezier en zeg het hem niet, want dat kan hij beslist 
niet verwerken.’ Hij onderzocht de man, en na afloop 
zei de zieke: ‘Nu weet u het zeker hé, professor?’ ‘Ja, 
nu weet ik het,’ zei hij. ‘Ik heb kanker,’ zei de patiënt. 
‘Maar wilt u het niet aan mijn vrouw zeggen, want die 
kan dat beslist niet verwerken.’ 
De man leefde nog een paar maanden… maar nu hij het 
gebeuren samen met zijn vrouw kon verwerken, bleek 
alles veel lichter te zijn. Aan het einde zei hij: ‘Het was 
de mooiste tijd van mijn leven.’
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Paar

Zij staan nooit in de krant 
zij zijn nooit op de buis 
ze zitten op twee stoeltjes 
in het tuintje voor hun huis

geen coaching, en geen image 
geen pose, niks daarvan 
wat hier zit, op die stoeltjes 
dat zijn ze: Mien en Jan
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Af en toe merk ik wel eens dat je geest, net als je 
lichaam, rust nodig heeft. Die rust goed te nemen is 
ook niet eenvoudig. Langzaamaan begin ik er iets van 
te begrijpen. Het is de stilte die mij er iets van heeft 
verteld. Nu vind ik het behaaglijk om eens even mijn 
gedachten los te laten, en lekker languit en ontspannen 
te liggen in ’n ruimte waar ik graag vertoef.
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