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tijdmachine (titel)

de broer van mijn moeder verzamelde strips
in de grote kast bij opa en oma
stonden rijen rode boekjes naast elkaar verzameld
waarin ik las over de avonturen van
Suske en Wiske
in het oude Egypte
op hoge bergen en door diepe dalen
toekomst, heden, verleden
er werd gevochten, er werd gestreden
mysteries werden opgelost
heldendaden werden verricht
een volledige wereld op zich
niet gek dus
dat mijn zus en ik, net als mijn oom
ooit voor deze stripverhalen
zijn gezwicht

voor mij geen goudstukken of sieraden
mijn familie erfenis was gefascineerd raken
door Sidonia, Lambik, Jerommeke
en: professor Barabas
die met zijn formules en tijdmachine
een ware kunstenaar was
met een FLITS en een druk op de knop
zette hij de wereld van mijn helden
– en mij –
op z’n kop

ze baanden zich door
het middeleeuwse platteland
de kille ijstijd
de woeste piratenzee
zijn machine nam ze naar alle windstreken en eeuwen mee

waar zou jij heen gaan
als je een tijdmachine had?

een simpele vraag
onschuldig, zo lijkt het
maar als je dieper graaft
nadenkt, en je bekijkt het
vanuit mij
waar zou ik
willen zijn?



in welke tijd
ben ik vrij?

ik vroeg aan mijn vader
wat vrijheid betekent
en hij zei: mijn kind
vrijheid is waar mijn wereld begint
mijn taal, mijn paspoort, mijn dromen zo groot
iemand die mijn verhaal en mijn woorden gelooft
het is niet hoeven nadenken over boodschappen doen
het is niet gevolgd worden tijdens boodschappen doen
het is alles wat ik niet heb gekregen
en alles wat ik had moeten krijgen
het is door het vuur gaan
zodat jij niet in dat vuur terecht komt
hij zei: vrijheid is hoop
het is ieder moment
dat ik inleverde
zodat jou een betere toekomst
werd beloofd

waar zou jij heen gaan
als je een tijdmachine had?

ik vroeg aan mijn liefde
wat vrijheid betekent
en ze zei: mijn lief
vrijheid klinkt voor mij soms negatief
het is jouw hand niet kunnen vastpakken
op straat, gewoon overdag
het zijn de sleutels tussen mijn vingers in de nacht
het is het zachte
gefluister en het zijn de fluitconcerten
de blikken, het staren
de afkeur en de afkeer
het is de herinnering aan je weet wel wanneer
het is blij moeten zijn met een systeem dat ook hier faalt
dat ook hier zijn tol betaalt
dat ook hier vaak genoeg de kranten niet haalt
ze zei: vrijheid is mij soms onbekend
het is ieder moment dat ik blij moet zijn
met een ongelijkheid die nooit went

waar zou jij heen gaan
als je een tijdmachine had?

ik vroeg aan mijn buurman
wat vrijheid betekent



en hij zei: mijn buur
vrijheid is voor mij net als vuur
het brandt, het rookt, het maakt me bang
maar er is ook warmte, liefde en samenhang
het is een grens oversteken
zonder te weten
of het land en de streken
een plekje aan jou willen geven
het is hier nu leven in vrede
ook al worden mensen zoals ik
hier vaak vergeten
hij zei: vrijheid is overleven
het is ieder moment
waarop ik de mensheid heb moeten vergeven

waar zou jij heen gaan
als je een tijdmachine had?

ik vroeg aan mezelf
wat vrijheid betekent
en ik zei:
vrijheid is hier vrijuit kunnen spreken
het is dit moment
het is het heden
en het is delen
zodat wij samen niet vergeten
zodat we allemaal weten
dat vrijheid pas echt vrijheid is
wanneer iedereen
van vrijheid kan spreken


