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MENNO 

 

Je hebt iets bijzonders, het bijzondere van een goudvis. Ken je 

goudvissen: alsmaar rondjes zwemmen, altijd maar vooruit, maar 

nooit ergens komen. En ze happen zo leuk aan de waterspiegel. 

Ik heb nog nooit zoiets stoms gezien: een vis die naar lucht moet 

happen. Waarom leven ze dan in het water? Misschien happen ze 

niet naar lucht, maar naar iets anders. Voedsel of zo. Ik weet het 

niet. Ik weet alleen dat ik het een aandoenlijk gezicht vind. Zo'n 

mooi diertje, dat zo hulpeloos is in zijn eigen kleine wereldje. En 

dat gevoel krijg ik ook als ik naar jou kijk. Hulpeloos en 

onbeholpen. Maar met zoveel breekbare schoonheid.  

 

Ik heb ooit de dierenarts gebeld toen mijn goudvis ziek was. Hij 

dreef half op zijn zij en haalde moeizaam adem. Ik werd 

uitgelachen. Uitgelachen! Dat was ze nog nooit overkomen, dat 

iemand om zijn goudvis belde. Honden, die begrepen ze. Liefst 

van die grote, die op een dag meer konden poepen dan er in een 

aquarium past.  

De beste raad die ze hadden was het diertje door de plee spoelen 

en snel een nieuwe kopen. Ze vond het zelf ook cru klinken.  

Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Ik had al drie 

goudvissen door de plee gespoeld.  

 

Toen ik jou zag wilde ik je redden. Ik ben geen held, het was puur 

egoïsme. Ik wilde me zo graag goed voelen. Ik wilde dat je me 

dankbaar zou zijn, eeuwig dankbaar. En dat je me nooit meer zou 

durven verlaten. Ik wil dat je weet dat ik heel trouw ben. Je hoeft 

niet bang te zijn dat ik je aan je lot over laat. Dat zal niet 

gebeuren. Jij zult mij eerder verlaten dan ik jou.  

Ik heb je namelijk iets beloofd. De eerste avond dat ik je meenam 

en dat je naast mij sliep, heb ik je beloofd dat ik je er helemaal 

bovenop zal helpen. Naar een rijk geestelijk leven en materiële 

voorspoed. Naar een leven van liefde en gezondheid. Ik heb je 

beloofd dat ik je Jezus zal laten vinden. Daar moet je niet van 

schrikken. Het lijkt misschien nu nog heel moeilijk en ver weg. 

Maar je moet weten dat Jezus liefde is. Pure liefde en vergiffenis. 

En dat is heel belangrijk, dat je jezelf leert liefhebben en leert 

vergeven. Ik zal je vergeven tot jij jezelf vergiffenis schenkt. Ik zal 

je liefhebben en beminnen tot jij jezelf kunt  liefkozen. 

 

Ik zal het vastleggen. Ik zal ieder stapje dat je zet registreren. 

Onthouden, opnemen, beschrijven, zodat het gereconstrueerd en 

gerepliceerd kan worden. Genoten en geleerd. Steeds opnieuw 

bekeken. Met al het materiaal dat ik verzamel zal ik uiteindelijk 

een documentaire maken. Een baanbrekende, vernieuwende 

documentaire. Zo schokkend dicht op de huid van de realiteit, zo 

verweven met de bezieling van de maker en heb subject, dat het 

de filmwereld zal verbazen. Rotterdam. Berlijn. Cannes. 

Montreux. De oscars. De hele wereld zal er van kunnen genieten. 

Maar uiteindelijk maak ik hem voor jou. Speciaal en alleen voor 

jou. Reconstructing  Layla. Dat wordt de titel. De reconstructie 

van een vrouw. De ontmanteling van het verval. De decompositie 

van de teloorgang. Ik ga je opnieuw tot leven wekken en in dat 

proces zal ik je vereeuwigen. Jij komt in de hall of fame. Jij wordt 

het gezicht van de vrouw die zichzelf overwint en terugvecht 

tegen alle tegenslagen in haar leven. De goot was nog nooit zo 

vuil en diep. De uphill battle nog nooit zo eindeloos. Jij wordt de 

verbeelding van het collectief bewustzijn dat er altijd hoop is. 

Hoop en liefde. En ik ga je leiden. 


