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V anaf die dag waren we echt samen. Meer dan 
we dat ooit geweest waren.
We hebben elkaar brieven geschreven. Ik heb 

gezegd dat ik van je hou. 
En als je niet kon slapen, veegde ik je haren uit je ge-
zicht en kuste ik je oren terwijl ik heel zacht fluisterde 
dat ook de mensen die sterk lijken willen horen dat ze 
sterk zijn om sterk te blijven. Dat je soms wat woorden 
nodig hebt om rechtop te kunnen blijven staan.
We zullen dit wat er nu is nooit verliezen, zei ik.
Je vroeg of ik het kon beloven.

Ik kan weinig beloven, zei ik. Maar dat beloof ik. 
En ook dat de weg zich hoe dan ook uit zal strekken, 
dat ie zich nu opgerold heeft omdat er te veel moge-
lijkheden zijn, te veel manieren op af te reizen naar 
plekken waar je niet zijn wil. Die weg als de giftige 
appel waarvan je dacht te moeten eten omdat ie er nou 
eenmaal hing. Niet alles wat kan hoeft. 
Dus eigenlijk heb je jezelf gered, zei ik. Je lichaam 
heeft ingegrepen voor het te laat was.
Nu je hier zo ligt, lieveling, zo plat en als een gevallen 
vogel, hier in dit zachte bed, hoop ik dat je snapt dat je 
jezelf hebt behoed voor de afgrond.
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E n daarna kon je alle kanten op. Zonder daarvoor 
terug te schrikken. 
Dus wat ik je eigenlijk zeggen wil, al vanaf het 

begin: op een dag ben je niet bang meer, omdat je dan 
snapt dat de angst een ziekte is, groter dan alle andere 
ziektes. Dat het lichaam helaas soms niets te zeggen 
heeft, een lichaam is een kwetsbaar oneindig lief geval, 
dat niets met winnen of verliezen te maken heeft, maar 
met leven en uiteindelijk de dood. Laat nu je hier nog 
bent, te midden van al die wegen op de kaart van je be-
staan, je geest maar vliegen als je lichaam de weg afloopt. 
Ik geloof in dat soort dingen. Dat je vliegen kunt, bedoel ik. 


