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Arjen Duinker

Voor mijn vader
Want toen hij stierf
Was er nog geen euro.
Ik weet niet of hij dat vervelend vond.
Ik weet niet of hij de nieuwe munt graag had willen meemaken.
Twee weken na zijn dood
Zei zijn vrouw tegen mijn zus en haar man, niet geboren in Europa:
Kijk, als jij en je broer snel aan jullie geld willen komen
Zullen jullie me toch echt moeten vergiftigen.
Een uitnodiging tot idealisme
Die wij tot op heden afslaan.
Ik geef een euro aan de man bij de supermarkt,
Hij heeft een geweldige kop.
In ruil voor een dunne krant
Geef ik hem een enkel keertje iets meer.
Ik denk dat hij dat niet vervelend vindt,
Ik denk dat hij het staan bij de supermarkt niet zou missen.
Met mijn vader deel ik tijd en sentimenten.
Met mijn moeder deel ik een foto met gitzwart kroeshaar.
Met mijn zus deel ik talen die we niet spreken.
Met mij deel ik een grenzeloze liefde.

Arjen Duinker (Delft 1956) publiceerde twaalf dichtbundels en een roman (bij Meulenhoff
en Querido). Recentelijk verschenen En dat? Oneindig (samen met de Franse dichteres
Karine Martel; 2006) en Buurtkinderen (2009).

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2009

