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Maria ziet mij graag.

Ze vindt het spijtig dat iedereen Jezus

zijn broers vergeet. Zoals ik vroeger je naam, 

mijn jongen.

Twaalf jaar lang in spinnenwebben moeten wonen, 

niet weten hoe mijn bloesjes te knopen, die laatste potlood-

streep halfweg mijn laatste brief aan Lea,

iedereen vergeten doet een mens geen goed. 
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Ouderen

fenomenen eindigen niet in de kindertijd

openheid: groei en kwetsbaarheid blijft

sedimentatie en identiteit: wij slaan steeds robuuster neer

dus wat gebeurt er 

1. als wij steeds meer vergeten?

2. als men ons steeds meer vergeet?





Maria ziet mij graag.

Ze vindt het spijtig dat iedereen Jezus

zijn broers vergeet. Zoals ik vroeger je naam, 

mijn jongen.

Twaalf jaar lang in spinnenwebben moeten wonen, 

niet weten hoe mijn bloesjes te knopen, die laatste potlood-

streep halfweg mijn laatste brief aan Lea,

iedereen vergeten doet een mens geen goed. 

Erwin Mortier – Precieuze Mechanieken

Vermiste paradijzen



Dank voor uw aandacht

zeno.vanduppen@upckuleuven.be


