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Ik zou vanavond graag de waarheid bij de hoorns willen vatten.  
Samen met u.  
Wat ik bijvoorbeeld net allemaal heb gezongen.  
's Niet waar.  
‘s Maar een liedje.  
En in liedjes ... dat is algemeen bekend, daarin durven ze al 'ns makkelijk flauwe kul 
verkopen.  
 
Ik kom uit een heel goed gezin namelijk.  
Een warm nest.  
Vind ik belangrijk om even te vertellen.  
Dat was daar een stevige hoeksteen bij ons thuis.  
Mijn vader was een robuuste vent ... maar die kon ook teder zijn.  
Sterk en zacht.  
En mijn moeder ... cho, wat wilt ge ...  
een moeder ...  
Zo'n volwassen vrouw die verliefd op u is.  
Terwijl ge zelf nog maar vier zijt en in een sponsen broekje rondloopt ...  
Dat is het hoogst haalbare volgens mij,  
menselijkerwijs gesproken.  
En de mijne was één en al begrip en medeleven. En hartewarmte.  
Altijd zingen. En lachen.  
Want humor hadden ze ook.  
Alletwee ...  
Ik ben giebelend volwassen geworden.  
 
En o.k,  
wat ik daar gezongen heb over mijn broer dat is wel gebeurd ... die is  
inderdaad in zijn bad ... eh.  
En ik zal niet ontkennen ... mijn vader die heeft wel een borreltje gepakt  
toen hij dat hoorde.  
En mijn moeder had ook ehm ... een mindere dag ...  
dat er wat minder geglimlacht werd, zal ik maar zeggen.  
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Maar ...  
We konden wij daar tegen.  
Een dood kind,  
wij waren daar tegen opgewassen.  
Wij hadden ons geloof in de almacht van ...  
God moogt ge niet meer zeggen maar ...  
toch zoiets.  
 
In de goedertierendheid van ons Heer werd dat toen genoemd.  
Goedertierendheid ...  
- en nu komen we bij de waarheid – 
want ik had het daar namelijk lastig mee, als kind, met dat woord, om mij  
daar iets bij voor te stellen.  
Want 'tieren' ... dat is toch: van uwen tak maken.  
Maar dan: 'goeder', 'tieren' en dan nog'ns ' d-heid' .  
Ik zag als kind in mijn binnenste ons Heer altijd wild staan doen. Ne zot die ergens boven op 
een helling stond te grommen en gevaarlijke  
dingen te doen.  
Maar iedereen wist: dat is ons Heer en die bedoelt dat goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


