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VERSCHEURDE HART, 2013



Een vader gijzelde haar dochtertje van drie jaar. 
Hij zou zich overgeven maar vroeg nog even een half uurtje tijd om zijn driejarig kindje te knuffelen. De politie 
vond het goed. Toen vielen er schoten en kwam een triest einde aan het leven van vader en dochtertje.

Verscheurde hart 
(Familiedrama in Reuver)

als het noodlot het leven 
uit het lichaam van een kind rukt
daalt de duisternis neer
een onwerkelijkheid
gekleurd door de werkelijkheid
voltrokken In een realistische wereld 
verzadigd van onbeantwoorde vragen

als een drama het leven 
uit het lichaam van een kind rukt
verheft de kreet van pijn zich 
boven het alledaagse 
Om neer te dalen 
in ieders hart op een aarde 
waar de liefdesboom treurt 



BARCELONA, 2019



Een busje reed in op een menigte op de Ramblas, 
een drukke winkelstraat van Barcelona.
Daarbij vielen 16 doden en vele gewonden.
Ook een moeder en haar kindje zijn omgekomen

Ramblas

een straatstrook vol gezelligheid
je wandelt in de sfeervolle winkelstraat
in de babywagen je kleine meid
genietend van geluiden en gepraat
 
gekleurde vlokken van slingers
en vlaggen dwarrelen op je neer
vergezeld door de vrolijke noten
van koren en meezingers
 
in de verte rijpt het dreigement
die je tijd tot stilstand zal brengen
het noodlot doorboort het firmament
 
de menigte, gekliefd door een bestelbus
onbeschrijfelijke chaos, pijn en verdriet
bedekt moeder en kind met de laatste kus 



BRUSSEL, 2016



In 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd.
In de metrostation Maalbeek en op de luchthaven vielen 32 doden.
Op de televisie hoorde je een geschreeuw dat door merg en been ging.
Later is gebleken dat het van een kind was.

De schreeuw van een kind

er zijn weer aanslagen gepleegd
weer onschuldige mensen vermoord
het hart van Europa klopt anders
zoveel leed vol heftige pijn

de groten der aarde zeggen ons
het is verschrikkelijk, het is verdrietig
wees niet bang, wij zijn met velen
de angst mag ons leven niet beheersen
wij zijn wie we zijn en wij staan ervoor

maar hoe kan ik weer goed staan en verder gaan
als het geschreeuw van een kind mijn lichaam verlamt



BERLIJN, 2017



Kerstmarkt 19 december 2016.
Een vrachtwagen reed in op het winkelend publiek.
Gevolg: 12 doden en 56 gewonden.

Berlijn 

Berlijn, levendig, groot en  mooi
de sfeer van kerst danst in jouw straten
het kwaad is op zoek naar prooi
zingen van vrede op aarde mocht niet baten
 
onbeheersbare krachten vol frustraties vatten vuur
het wit van kerst wordt verminkt door geweld
schaduwen kleven zich vast op restanten van de muur
Berlijn is in shock en door het noodlot, intens gekweld



MANCHESTER, 2018



Terroristische aanslag in de arena van Manchester
tijdens het concert van popidool  Ariana Grande.
De aanslag eiste 22 levens waaronder veel kinderen.

Gevangen in een traan 

een traan die nooit zal opdrogen
muziek stijgt op en verlaat de arena
het concert is afgelopen 
de jeugd heeft genoten
naar huis en nagenieten 

abrupt wordt de weg naar huis afgesloten…

levens
voor hen nooit meer morgen
hun wereld is verdwenen
onze wereld blijft achter
met groot verdriet



UTRECHT, 2019



Een man opende het vuur op passagiers in een tram in Utrecht. Deze terroristische aanslag eiste vier levens. Een
van de dodelijke slachtoffers was jeugdtrainer bij voetbalclub Desto in Utrecht.
Ook voor Roos Verschuur, 19 jaar oud, eindigde hier haar jonge leven. 

De Dom weent

de dom zo hoog
aan zijn voeten de stad
een uitzicht zo mooi 
in de verte de randgebieden
decoraties aan de horizon

vol trots toren je naar boven 
de Utrechtse ruimte in
bewondering voor je status
respectloosheid dwarrelt neer
elementen van verderf
op een hoop geperst
in ziek rottende hersenen
verborgen onder de mantel
van frustratie opdat
leven zal sterven

de dom zo hoog
nu in donkere wolken
regent tranen als troost
voor de nabestaanden 
en zijn geliefde stad



FLORIDA, 2018



Op 14 februari 2018, Valentine’s Day, vond er een schietpartij plaats in een school in de Amerikaanse staat 
Florida. Er vielen 17 doden, gemiddelde leeftijd van de leerlingen 15 jaar.

Flor betekent bloem

De toekomst bleef weg

in de schoolboeken gedoken
alles eruit halen voor de toekomst
je hart een explosie van energie
de verwachting zo rooskleurig

na die studie de grote wereld in
trotse ouders wachten 
op de lach op je gezicht en de 
tranen van vreugde op je wangen

woorden in boeken vervagen
raken los, hebben geen waarde meer
de toekomst onthoofd, het heden gestold
hoe wrang en pijnlijk is de werkelijkheid



PARIJS, 2016



Parijs werd zwaar getroffen in de nacht van vrijdag 13 november 2015.
Er vielen 132 doden. De meeste doden vielen in theater Bataclan.

Parijs

dreigende wolken boven Parijs
regen van verdriet
de nacht heeft pijn
de dag wordt wakker en huilt

Parijs o zo lief en mooi
In je venen stroomt tranen
naar je ontroostbare hart
je ziel verschrompelt
 
eens zal je weer zijn
met rimpels op je gelaat
waarin littekens zich verschuilen
uit schaamte uit angst
 
eens zal je weer zijn
maar nooit meer als toen
de Seine blijft stromen
draagt restanten van het verdriet



CHARLIE HEBDO, 2016



Op 7 januari 2015 werd een aanslag gepleegd op het perscentrum van "Charlie Hebdo". 
Kort na de aanslag dook wereldwijd de leus 'Je suis Charlie' op, als steunbetuiging 
aan de vrijheid van meningsuiting.

Charlie Hebdo vermoord, lang leve het woord 

als je pen niet meer schrijft
de woorden niet meer lopen
tot stilstaan gebracht door geweld
in de kist gelegd met tranen bedekt 

fluisterende stilte omringd door de kilte
het woord schreeuwt om vrijheid
te roemen en bezingen als schakel
tussen lichaam en geest dag en nacht 

zijn kracht leeft voort, ook na de dood



ORLANDO, 2016



In juni 2016 werd een aanslag gepleegd op de bezoekers van de nachtclub “Pulse”
Het was de dodelijkste schietpartij ooit in de V.S. Volgens de vader van de terrorist had hij een paar weken 
tevoren gezien dat mannen elkaar kussen op straat.
Blijkbaar kon hij dat niet verwerken.

Orlando

de dag knipoogt naar de nacht
sterren verschijnen in hun pracht
feestzalen van de stad openen hun armen
harten vol liefde warmen zich op
 
een kleurrijke boog beschermt fonkelende ogen
een regen van geluk daalt neer
wordt bedrogen
tussen en boven dansende paren
schreeuwt de lucht
liefde snakt naar adem
geluk verkrampt op de vlucht



DE BRUG, 2019



Door onderdrukking en uitbuiting hebben vele volkeren niet de vrijheid om een normaal leven te leiden. Vaak 
moeten ze vluchten om te overleven. 
Opgedragen aan alle vluchtelingen waar ook ter wereld.

De brug

samen lopen zij op de brug
de overkant is hun bestemming
zij willen wel weer terug
maar dan vrij van beklemming

de vrijheid innig koesteren
beschermd door de Kracht
in staat om te triomferen
over schadelijke macht
 
hoop met veel liefde verpakt

aangedragen met schone hand
voeding voor harten verzwakt
verscheurd door de vijand
 
als rust en vrede
herboren uit as
van verbrande tranen
zullen ze terugkeren

over dezelfde brug



MH17, 2014



In de middag van maandag, 17-07-2014, werd de MH17 met 298 passagiers boven Oekraïne door de Russen 
neergeschoten. 

De hemel is mooi 

de hemel is mooi, prachtig blauw met witte wolken
als de wolken veranderen in brokstukken van een vliegtuig
als de toppen van de bergen worden bedekt met bloed
en de tranen verdampen achter de duisternis van de dood

dan verdrijft de stilte de chaos en paniek in hun bestaan
 
je zweefde vol verwachting op een prachtige wolk
op je bestemming wachten enthousiast je geliefden
uit het niets werd je wolk met geweld doorboord
je kwam terug op aarde in een zee van vuur



SCHADUW VAN LICHT, 2016



Kort na afloop van een vuurwerkshow ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag reed een vrachtwagen 
in op een menigte op de Promenade des Anglais.

De boulevard van Nice 

Frankrijk is in feest
overal vreugde en gezang
ook op de boulevard van Nice
aan het firmament
de kleuren in hun element
een regen van geluk
als zegen Voor Nice
 
de kleuren,verslonden
door een monster
uit de nacht aangereden
om vreugde te verhangen
in opdracht van de hel
aanbeden door zwart
met kamikaze slangen



DE ZAAL, 2020



Kabul, de hoofdstad van Afghanistan beleefde zijn zeventiende terroristische aanslag.
Tijdens een bruiloftsfeest in augustus 2019 vielen er 63 doden.
De bruid en de bruidegom waren niet in de feestzaal en overleefden de aanslag.

De bruiloft
 
het is feest
het is groot feest
trouwfeest
het echtpaar
hand in hand
familie zwaar beladen
met wensen en meer
jong en oud dansen
en omhelzen elkander
plukken samen de vreugde
plakken kussen
op wangen en handen
vangen harten
in stralen vol geluk

niemand kan het beschrijven
dat geluid van de dood
binnen geslopen via
kronkelende wegen
geïmplanteerd in verre hoeken
van geprepareerde hersenweefsel
niemand kan dit geluid beschrijven



BESCHERMD, 2020



September 2016 is de “Notre Dame “ontsnapt aan een terroristische aanslag.
De auto gevuld met jerrycans benzine vatte geen vlam.

Notre Dame 

als ik voor jou sta dan zie
ik een prachtige vrouw
liggend, daar op haar rug
haar beide torens prominent
naar boven gericht, gelijk borsten
om je kinderen te voeden
met jouw overvloed
 
omringd door je bewonderaars
uit alle hoeken van ons aardbol
 
het kwaad geketend aan Satan
ligt op de loer om aan te vallen
een Hand schuift de wolken opzij
een ondoordringbaar scherm
daalt neer en onttrekt jou
aan het zicht van het kwaad



CHRISTCHURCH, 2020



Een terrorist had twee aanslagen gepleegd in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland. Er kwamen 51 mensen 
om het leven. Hij had de aanslag via livestreaming op facebook gezet.

Christchurch, het vrijdaggebed

vrijdag op het eiland
de moskee van Christchurch roept
wind verspreidt het bericht
wegen dragen stappen
naar waar zij dachten
vrede samen te omringen
om dank te zeggen
voor wat ze doen
voor wie ze het doen
voor wie ze zijn

bidden, bidden
voor lichaam en geest

de hel barst open
gifgas komt vrij
demonen dansen in de damp
moordend 

de dood, angst en pijn 
van jong en oud
van man en vrouw
laat onuitwisbaar
diepe sporen achter 

een wereld vol verdriet



DE PAASVUUR, 2020



Op Paaszondag van april 2019 vielen er 253 doden bij 8 aanslagen in Sri Lanka.
Onder de doden 3 Nederlanders.

Sri Lanka huilt

het paasvuur verwarmt
gezang klinkt vredig
blijde gezichten
glinsterende ogen
 
een serene sfeer
de geborgenheid
geluk vult de kerk
het kruis zo vredig
 
buiten sluipt het noodlot
met de duivel op zijn rug
genietend van sinistere voorpret
zijn bagage: het einde
 
slechts één seconde
de tijd stikt en snikt
de hel vult de kerk
het kruis, verminkt
 
de daad volbracht
de terrorist sluit af
keert tevreden terug
naar zijn beloofde hemel
 
ik brand een kaars voor jou Sri Lanka
ver van mij en toch zo dichtbij



DE VAL VAN DE MUUR, 2020



De Berlijnse muur viel dertig jaar geleden.
Een zwarte periode in de geschiedenis.
De vrijheid om samen te leven werd velen ontnomen.

De val van de muur

ik blijf staan bij je resten
ik ruik de damp van zweet
het rood weerspiegelt
het verleden, verdwenen
 
nu bedolven onder bloemen
je ziel in vrede dansen
met een witte roos
op de ritme van de wind
 
een slinger van kleur
siert de gaten dicht
vele kaarslichtjes
wuiven naar mij
 
ik neem mijn kwast
dip het in je tranen
en versier je huid
met de vredesvlag



OP HOOP VAN VREDE, 2019



Op hoop van vrede

de vredesduif
laat vrede los
 
in het universum
 
zwevend dalend naar
de plek van landing
waar de hoop leeft
op een vredige
en gelukkige wereld
onder de hoede
van moeder aarde
 
gekoesterd
door haar kinderen



GEEN KOGELS MEER. (bewerkte foto)



Geen kogels meer 

het geluid sterft
stilte verspreidt zich 
over de rode vlakte
waar littekens rusten
die nooit zullen vervagen

rozen zuigen het leven op
uit het kruid dat nu stikt
een witte wolk dwarrelt neer
rust in een nieuwe wereld


	Verscheurde hart
	Ramblas
	De schreeuw van een kind
	Berlijn 
	Gevangen in een traan
	De Dom weent
	Flor betekent bloem
	Parijs
	Charlie Hebdo vermoord, lang leve het woord
	Orlando
	De brug
	De hemel is mooi 
	De boulevard van Nice 
	De bruiloft
	Notre Dame 
	Christchurch, het vrijdaggebed
	Sri Lanka huilt
	De val van de muur
	Op hoop van vrede
	Geen kogels meer

