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’s Ochtends, vroeg wakker, Monique slaapt of is in het ziekenhuis. 
De zon schijnt naar binnen en tovert structuren op de muur.

Vele ochtenden, vele maanden, twee jaar lang.
Met de IPhone maak ik foto’s van het licht, wetend dat Monique 
niet beter kan worden.

Wetend dat ze onderdeel zullen zijn van herinnering, zorg, stilte en 
onvoorwaardelijk houden van, zonder woorden.
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Voor Monique
Vol liefde en levenslust

Op zoek naar vrijheid en beweging
Verlangend naar de horizon
Silhouetten branden tegen de zon
En raken de zeespiegel
Ze leggen het exacte moment vast
Van verstilde schoonheid

Fascinatie voor dat ene moment
Waarin de blik gevangen wordt 
door de lens
Waarin alles samenvloeit
Leven, kracht, liefde, strijd, 
verdriet en dood

Dwalend en gretig
Ontdekken
Ondergedompeld in de sensatie
Van het beeld
dat alles registreert en vastlegt

Bijna verdrinken in de gulzigheid
Ervaren
De verwondering over de kleur
Van het licht
Het samensmelten in perfectie

De kracht van de aanraking
Het verlangen gekoesterd te worden
Te wiegen op het ritme van het hart
De levensader
Die het leven rondpompt

Op weg naar
de laatste ademstoot
Zacht fluisterend
bewegingsloos als het beeld
Tijdloos als het moment
Het leven is stilgevallen,
gevangen in de blik
Onmetelijk immens
Voor altijd

Wies







23 september

Het is nacht. Ik slaap onrustig. Droom dat ik in een pick-up rijd. 
Dan schrik ik wakker van het brandalarm boven mijn hoofd. 
Zonder reden gaat het af. Het is een rot herrie.

Ik schrik enorm, weet zo snel niet wat er is. Sta te trillen op mijn benen. 
Een koude rilling gaat door mijn lijf.

Normaal reageert het brandalarm in de keuken door ook herrie te gaan 
maken. Nu niet. Na een aantal seconden stopt het.

Monique verdwijnt, op zoek naar andere zielen die van haar houden.
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