
toen we hier net aankwamen 

en in de kleedkamer zaten 

was ik even bezorgd dat freek en ik allebei een tekst over hoop zouden hebben 

 

ik had namelijk niet echt iets voorbereid 

het enige plan was om iets over hoop te zeggen 

en daar had ik wat gedachten over opgeschreven 

maar freek had al een hele tekst geschreven 

en uitgeprint zelfs 

en ik las vanmorgen op de facebook van de nwe tijd  

dat die ook over hoop zou gaan 

en even had ik dus paniek dat ik hier achter mijn laptop echt een helemaal nieuw idee moest 

   bedenken 

 

ik kan niet zo goed tegen niet-voorbereid-zijn 

dat is blijkbaar ook omdat mijn sterrenbeeld maagd is 

en die zijn heel gestructureerd en georganiseerd 

perfecte stage dit voor mij 

ik had volgens de metrokrant trouwens wel een heel goede horoscoop voor vandaag 

er stond in dat ik mijn doelen kende en daar recht op af kon gaan 

 

dus misschien moet ik dan toch maar iets over hoop zeggen 

zoals ik had gepland 

en dat begint met een verhaal 

 

vroeger voor het slapengaan luisterde ik vaak naar een luisterboek 

het Lektorama Luistersprookjes en Vertellingen 

daar stonden bijvoorbeeld superhits in als De Toverpot en Aldo en de Vliegende Stofzuiger 

en één van die verhalen heb ik altijd gek gevonden 

gekker dan een vliegende stofzuiger 

dat verhaal heette De Doos van Pandora 

 

deze oude griekse mythe vertelt 

hoe de mensen ongelukkig zijn geworden 

en dat nog steeds  

tot op heden 

met zich meedragen 

 

prometheus 

had het vuur van de goden gestolen 

en gaf het aan de mensen 

die op dat moment alleen maar blijdschap en geluk en liefde en gezondheid kenden 

 

en als straf creëerde zeus – de oppergod –  

de eerste menselijke vrouw 

pandora 

als eigenschap gaf zeus haar ‘nieuwsgierigheid’ 

en hij gaf haar een vat mee  

dat vaak ook een doos wordt genoemd 

en zei dat ze dat vat nooit mocht openmaken 

 

pandora kwam op aarde  



en trouwde met prometheus’ broer 

epimetheus  

en leidde een gelukkig leven 

 

tot ze haar nieuwsgierigheid niet meer kon bedwingen 

en het vat opende 

en alle slechtheid de wereld in vloog 

in het luisterboek waren het allemaal insecten 

met rare stemmetjes 

dood, angst, ziekte, honger, ouderdom, winter, armoede, boosheid, jaloezie en verdriet 

en de wereld werd donker 

snel stopte pandora het vat weer dicht 

natuurlijk was het al lang te laat  

maar er bleef wel één ding achter in het vat 

hoop 

 

en dat vond ik raar 

want waarom zat hoop in een vat met slechte dingen? 

is hoop dan slecht? 

is het zoiets als valse hoop 

hoop op iets goeds 

wat dan toch uiteindelijk toch niet gebeurt 

en zo het lijden alleen maar verlengt? 

 

want als ik denk aan hoop 

is dat wel een woord dat ik nu heel vaak hoor 

dat we dat zeker niet mogen verliezen 

de hoop 

dat het goed gaat komen 

steeds weer die datum in de toekomst 

‘vanaf dan zal het beter zijn’ 

 

misschien heeft pandora daarom de kurk op het vat gedaan 

zodat ze de hoop nog bij kon houden 

en kon gebruiken als het echt echt nodig was 

 

zoals mijn moeder vroeger een snoepje op mijn knie legde 

toen ik was gevallen 

en zei dat ik die pas mocht opeten als de pijn voorbij was 

en ik  

tegen de verwachting van mijn moeder in 

bleef wachten 

omdat ik het snoepje pas wilde eten 

toen de pijn echt voorbij was 

en dat duurde gewoon heel lang 

 

het griekse woord ‘hoop’ wordt trouwens ook wel vertaald als verwachting 

 

en prometheus betekent eigenlijk vooruitzicht 

soms zeggen ze dat hij het vooruitzicht van de mensen heeft weggenomen 

en er blinde hoop voor in de plaats gaf 

en dat dat het grootste geschenk was dat hij had kunnen geven 



niet weten wat er gaat gebeuren 

 

en misschien hoort dat wel bij mens-zijn 

bang zijn 

bang zijn voor het donker 

voor krakende vloeren 

voor boten die ineens onder een brug kunnen verschijnen 

voor onder een brug te zullen moeten slapen 

het niet weten 

 

maar niet weten kan goede kanten hebben 

niet weten kan een mysterie zijn 

 

zo las ik onlangs een artikel over de mystery soda machine 

 

in seattle 

(in amerika dus) 

stond sinds 1990  

een mysterieuze drankautomaat 

mysterieus omdat 

als je er 75 cent in deed 

(of later 1 dollar) 

en op de ‘mystery’-knop drukte 

er zeldzame frisdrankblikjes uitkwamen 

en niemand wist 

van wie die machine was 

of wie hem bijvulde 

 

en op een dag 

in 2018 

verdween de machine 

op een railing in de buurt hing een briefje 

 ‘went for a walk’ 

en op de facebookpagina 

die de machine ondertussen had gekregen 

stond 

‘going for a walk, need to find myself. Maybe take a shower even’  

 

de soda machine is nog steeds niet terug 

en niemand weet hoe lang het nog gaat duren 

 

misschien is dat het enige dat ik kan zeggen vanavond  

over de toekomst 

misschien hoort het erbij 

bang zijn 

onzeker zijn 

hopen dat het goedkomt 

en af en toe 

een stukje gaan wandelen 

door de ramen kijken naar de kerstboom van de buren 

een douche nemen 

en als het niet meer gaat 



nog even in bed kruipen bij je zus 

om dan morgen te laten  

voor wat morgen zal zijn 

 


