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Alle delen van mijn voeten 

 

Daar waar ik met alle delen van mijn voeten de grond kan 

voelen. Harde grond, steen. Mijn tenen omlijsten keien die me 

langzaam naar water leiden. Of tintelend groen, dauwend nat in 

de zon. Of muffig zacht, ik stap de eerste benen van de dag. In 

mijn huis, in jouw huis, een soort van hout, laminaat. Ik heb nu 

vaak mijn sokken aan, na het ontwarrende moment van 

ontstrikken en daarna twee keer een plof, precies onder waar 

mijn jas zweeft. Als mijn buitenste lagen, maar dan zonder mij 

erin. 

Heilige grond. Ik doe mijn schoenen uit als het thuis voelt. 

Heilig laminaat? Is dit een plek waar goddelijkheid kan komen? 

kan de goddelijkheid bij ons op de bank zitten, mij uitnodigend 

aankijken, een blik van ‘ik wil je van alles vertellen’, een kopje 

thee in Zijn hand, mijn moeder de onfeilbare gastvrouw. Of 

voelde Hij Zich thuis genoeg om het zelf te zetten, de spullen 

liggen voor handen, een gebruikt thee-ei op een schoteltje in de 

keuken. En ik voel door mijn sokken heen hoe ik behendig de 

keien omlijst richting open zee. En ik gluur naar de grond en zie 

Zijn voeten, gekenmerkt door hamerslagen, openlijk, hier is het 

thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een vlucht 

 

Ik las pas een boek over de Mont Ventoux, beklimmend met de 

fiets. Waarbij het omhooggaan kracht vraagt, 

uithoudingsvermogen. En naar beneden gaan concentratie, durf. 

Nog veel sneller dan ik afgelopen zomer naar beneden ging, van 

een Duitse berg. Waarbij zwaartekracht aan me trok, de 

opgebouwde energie van het stijgen, wordt plotseling 

losgelaten aan de andere kant. Spanning bouwt zich op en 

resoneert in een vlucht, een snelheid die snel oncontroleerbaar 

kan worden. Van een lichaam dat almaar zwaarder wordt, naar 

het moment van loslaten, scheiding, van het buiten jezelf laten 

zijn. Het tonen van dat wat eerst alleen van jezelf was, 

verborgen was. Van het dragen, het overal mee naartoe nemen, 

naar het kunnen zien, het openbaar maken. Het is niet zomaar 

iets dat openbaar is gemaakt. Het is nieuw leven, afhankelijk 

leven, een schepsel dat schreeuwt om verantwoordelijkheid, 

maar wat daarvoor zoveel meer verantwoordelijkheid zal 

teruggeven. Niet alleen aan Zijn ouders, maar aan meer 

generaties dan de 33 jaar waarin Hij Zich toont, een vlucht 

maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een geel vierkant 

 

In de koelte van de avond en mijn zwarte winterjas loop ik langs 

straten, huizen. Vierkanten en rechthoeken zijn geel en wit, 

verraden dennennaalden. Kamers met mensen die ik niet ken. 

Ik kijk graag naar binnen, in die ommuurde afgebakende ruimte, 

onbekend voor mij, maar zo bekend voor de onbekende.  

Mijn binnenkamer is een geel vierkant. Is een kaars in de 

blauwe morgen. Is een pagina in een boek dat alleen door mij 

gelezen wordt, behalve als ik ervoor kies om het te delen. Mijn 

binnenkamer heeft geen ramen, maar ik probeer er de zon te 

laten schijnen. Of de maan, dat mag ook af en toe. En soms is 

de binnenkamer goud. Maar een goud die mij niet reflecteert. 

Eentje die vloeibaar is van aard, maar waar ik me niet aan kan 

branden. En soms ruikt het er ook naar wierrook en mirre, al 

weet ik niet hoe die ruiken. Ik neem ook genoegen met kaneel 

en speculaaskruiden. Een zoet feest, dat binnen wordt gevierd. 

Gevierd omdat er goud is en de zon en de maan en de kleur geel. 

Die komen niet uit mij en ik hallucineer niet. Die zijn gevormd, 

geknipt, geplakt, gelijmd, geniet, zo rond gemaakt en ingevuld 

door iets dat tijd is en plaats is en gewoon is, al kan ik daar 

gewoon niet bij met mijn gedachtes in mijn kamer. En Hij of Zij 

heeft een stem en een naam en die komt in de kleur goud in mijn 

binnenkamer en laat alles ruiken naar kostbaarheid. Naar iets 

dat ik niet kan betalen, ook niet van mijn spaarrekening. 

En ik vraag me af of er van de buitenkant van mijn kamer iets 

te ruiken is van het feest, of zijn de muren te goed geïsoleerd? 

Ik weet alleen dat het tegelijk feest is in andere kamers en dat 

ik elke blauwe morgen een kaars blijf branden. 

 

 

 



 

 

 

Van een naar twee 

 

Plotsklaps 

Ging je van een naar twee 

Harten die kloppen 

Zachtjes op de deur, schrik niet 

Ik ben het en je moet begrijpen 

Zo lang draag je een lichaam 

In je lichaam 

Omgeven door een zwembad 

Warm water 

Een donkere tent 

Plots fel, hard, koud 

Je weet nu wat nat is 

Want er is droog 

Een nieuwe tent 

Van twee naar een 

Op je borst 

In kleed, laken, doek 

Het leken momenten voor elke formule 

Elke vrouw die de rekensom beleeft 

Die meer is dan haarzelf 

En daar pijnlijk afscheid van neemt 

Het onzichtbare wordt zichtbaar 

Bijna verloren 

In het idee dat deze kleinheid 

Zo groot is 

 

 

 

 

 



 

 

 

Boven het luchtruim 

 

Een roedel meeuwen vliegt ongestoord ongeordende lijnen door 

de lucht, vluchten die door mij niet zijn te volgen. Het verloop 

van tijd en het gebruik van ruimte in het luchtruim gaan mij te 

boven. Bovenop alle andere dingen waar ik niet bij kan. 

Bijvoorbeeld of ik echt organen in mijn lichaam heb of dat ik 

daar alleen maar vanuit ga en hoe mensen kleuren kunnen zien 

bij woorden en cijfers. Heel veel dingen gaan buiten mij en mijn 

weten en mijn begrijpen om, lijken me niet te willen kruisen op 

straat of tegen me op te willen botsen. Of andersom. Ik zie ze 

niet, voel ze niet, kijk niet naar ze uit in de verte. Ik kijk alleen 

naar de dingen die ik vast zou kunnen houden, getallen waar ik 

een idee bij heb, die ik kan omlijsten. Zoals het feest van licht, 

dat op elke stoeptegel naar ons toe komt. De grote wiegende 

kerstboom aan het begin van de straat. Het heeft geen zin te 

zoeken naar geschiedenis in verlichtte bushalte-borden vol met 

eten. Laten we naar de plek gaan van niet-vergeten. Dat er iets 

voor ons tot leven is gebracht, nog veel verder boven 

meanderende meeuwen in het luchtruim, ik kan er niet bij, geen 

woorden met kleuren aan geven. 


