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Met verschillende petten op 

lopen we rond op zoek naar 

lucht wanneer handen 

in stemmen veranderen. 

Vingers wijzen naar boven 

en de wegen naar misgelopen gesprekken 

vinden als propjes in halzen van flessen 

manieren om opgelost te worden. 

We nemen het gesprek over 

net als leraren na de bel 

en dus wordt de druk van een toets 

 

al eerder aangegeven.  

Anders dan verwachtingen 

of omwentelingen van rotsblokken 

richting een gedeelde doelstellin. 

Stellig elkaar vermijden 

leidt slechts tot verbloemingen 

en eufemismen die meer kapot maken dan lief.  

Woorden vliegen over hoofden 

en vaders verliezen het einde van hun zin. 

Grammatica wordt voorop gesteld 

terwijl begrijpend luisteren 
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door brede glimlachen geweigerd worden. 

Een schouderklopje gevolgd door 

een stofje wolk dat uit ogen 

ontsnapt wanneer migranten gadegeslagen worden.  

Maar het is de trommelvlies 

dat ons belangrijkste lichaamsdeel is 

wanneer harten weer van zich laten horen  

en dromen gered worden 

door handpalmen en knikkende knieën.  

Goed gevulde magen 

verzorgen grensoverschrijden verhalen 

 

die slechts gaan waar tongen 

hen leiden in de magische momenten 

dat accenten letters verlaten 

en de morgenstond in kelen toelaten. 

Ik kijk op en hoor de haan 

maar zie pennen in de weer 

en kinderen worden niet verloochent.  

Koloniale beelden over de luie ander 

worden erkend en herkenning 

is de sleutel tot toenadering 

en verandering van schadelijke blikken 

waarin ongezonde verledens geconserveerd worden.  
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De toekomst wordt mogelijk 

door kleine daden, 

ongestrikte veters tot konijnenoren toveren 

en een waslijn in een walkie talkie. 

Uitvindingen die overgedragen worden 

net als het beeld van de afwezige vader. 

Weer hoor ik een internationale echoe 

van het schadelijke Moynihan report. 

Nu gaan hand in de lucht 

en een gedempte gejoel 

wanneer Fritz genoemd wordt.  

Rotterdamn is in the house! 

 

Of beter gezegd zeventig procent 

is in de klas 

en vijftig procent van kids in de bak 

zijn nakomelingen van reizigers. 

Hun paspoort verleent ook toegang 

tot openlijke racisme 

en hallen die gesloten deuren huizen. 

Teveel machtsposities 

worden gegeven aan culturele kluizenaars 

die hun struikelblokken en blinden vlekken 

voor normaal aanzien.  

 

Ouders verenig u 

als Bjorn en Maxwell 
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om verstomde gedachtes alsnog 

te delen met gewillige en ongewillige oorlellen. 

Is dit nummer vier? wordt gevraagd 

nadat ook mijn culturele imperialisme ontbloot 

werd en een vierde kus mijn wang bereikte 

terwijl de vier ruimtes opgezocht werden 

en Pieter de vierde man was 

bij de tafel van de Rotterdammers 

hier op de vierde verdieping.  

 

Een lunch van herkenning 

met tafels rondgemaakt 

door goede ideeen die denkfouten 

rectificeren, denkbanen verbreden 

en denkrichtingen consolideren. 

De isolatie van succesverhalen 

moet verbroken worden 

zodat instituties de prestaties leveren 

waarvoor ze opgezet zijn.  

Het zijn niet alleen kinderen 

die blijven groeien. 

 

Ouders verwisselen van schoenen 

om grotere en stevigere stappen 

te maken richting 

de zorgen en het onderwijs 

van eendjes die uiteindelijk 
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zelf moeten kunnen vliegen en zwemmen.  

we willen dat ze oceanen oversteken 

wolken achterlaten en nieuwe werelden 

bouwen met de stenen die wij  

uit klei hebben gevormd 

dat aan ons is overgedragen 

en zij weer doorgeven. 

 


