
Naijver

Ach Rikkertje
wat hebben we er over te zeggen
wie we worden
x
x
x

Mannen blijven jongens, alleen Jan
is verstandig, hij gaat zijn eigen weg
en maalt niet om een hoge positie
in het bedrijf, hij heeft genoeg
aan zijn zaken en zijn vrouw

Blanche, naar haar vernoemde ik
mijn oudste, ik nam haar mee
bij het oppassen, op Philippa en Liza
van 7 en 4, toen, de meisjes
waren dol op mijn baby

Ik was getrouwd, maar zo verliefd
op hem, en toen hij troost zocht
nam ik hem graag in mijn armen
Arme Blanche, ze was nog zo jong
toen de vreselijke ziekte haar trof

We werden minnaars en zijn dat gebleven
ook toen familiezaken hem dwongen
om te hertrouwen, we hebben elkaar
liefgehad tot aan zijn dood
x

De wereld is veranderd
in die eenendertig jaar
Er is zoveel gebeurd
ruzies tussen de neven
naijver om de chef te zijn

De vertelster zit in een groot bed
waar een wieg naast staat
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Naijver

x
x
x
x
x

Dat was een gelukkige tijd
Jan had respect voor vrouwen
dat merkte je
x
x.

Mannen blijven jongens, maar jongens
zijn soms mannen, als het eropaan komt
bij een oproep voor militaire dienst
dan kopen rijkeluiszonen zich vrij
en ook verloofden weten aan geld te komen

zodat alleen de armen overblijven
en wat gespuis, blij met een salaris
hopend op buit, dik geld
en vrouwen natuurlijk, vrouwen
moeten zich altijd maar schikken

Dan, wanneer het te laat is
beseffen die sukkels dat het feest pas begint
na het gevecht, dat niemand loslaat
voor het meeste bloed is gevloeid
links en rechts om je heen

en het gaat nog nachtenlang door
in de dromen van de overlevenden
die van ellende niet meer weten
hoe zich winnaar hebben kunnen voelen
op die ene avond na de laatste slag

De vertelster

35

40

45

50

55

60



Naijver

De mannen die toen op hem hebben gestemd
bedachten zich. Wat bezielde hen?
Ja, ik weet het, naijver, de domheid
van mannen die jongens zijn gebleven
Ik zou alle vaders willen verbieden

om langs de lijn te staan
en hun zonen aan te moedigen
hun wedijver op te hitsen
en alleen voor de winnaar te juichen
Wat is daar nou sportief aan?

x
x
x
x
stiefkind:

Zo netjes was hij niet, hij was bang
om samen te werken, vertrouwde niemand
hij stuurde weg wie hij had moeten belonen
hij liet stikken wie hem ooit hielp
x

de directeuren en hun adviseurs
ontsloeg hij, de oude kliek
zo bundelde hij hun krachten
niet voor het bedrijf, maar erbuiten
x

hij maakte hen tot zijn concurrent
hij maakte hen sterk
door zijn eigen gedrag
x
x

ze zetten de boeren af
en gaan tevreden weg
sommigen voelen zich een held
die van zich af heeft geslagen

65

70

75

80

85

90

95



Naijver

en een sterk verhaal vertelt

waarvan hij niet weet of er iets van waar is
x
slappe opscheppers, hard in de handel
lief voor hun kinderen
meedogenloos als een roofdier
als ze de kans krijgen
contracten
deals
x
x

Mannen blijven jongens, bange jongens
je kunt hen gemakkelijk aan
met een vragend gezicht pak je ze
bij een vinger – die is zó geknakt
maar soms gaan ze teveel op in hun spel

dan slapen ze slecht en schrikken ze
wakker uit de dromen waarin ze oefenen
wat ze van plan zijn
x
x

overdag zijn ze druk of afwezig
er kan geen lachje af
en voor hun vrouw blijft alles geheim
Bij het weggaan roepen ze 
dat ze ontzettend van haar houden

.
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