
 

Mijn tunnelvisie 
 

Altijd leuk als zoveel grijze heren 

in zoveel identieke kleren 

het hebben over innoveren, 

maar dat terzijde ..... 

 

Ik zag ze denken: 

‘Hoe ondertunnel je het bovenliggend belang?’ 

‘Komt tijd komt metropoliteit?’ 

En: ‘lange termijn: hoe lang is lang?’ 

‘Ben ik wel adaptief genoeg?’ 

En ‘‘tuurlijk, je moet geen rommel bouwen 

maar ben ik wel creatief genoeg?’ 

‘Leuk, die trommel mag je houwen!’ 

 

Ik zag ze denken: 

‘Als aanpassen het nieuwe normaal is, 

hoe weet ik dan of ik blijf boeien, 

of er NU begrip voor m’n verhaal is, 

of dat dat moet groeien?’ 

‘Hoe kijk je naar blinde vlekken?’ 

Ik hoorde gemompel:  

‘Als je alle valkuilen achter elkaar legt, heb je ook een tunnel.’ 

  

Ik vroeg me af: 

Waarom zou je in deze schreeuwerige tijden 

steeds maar weer proberen 



 

zo op jezelf te blijven en bescheiden 

en apen dingen af te leren? 

Haal die tunnels naar het licht! 

Bouw ze niet onder de aarde 

want hoe beter in het zicht 

ook hoe zichtbaarder de waarde. 

Ze zijn beschikbaar (hoor ik net) en functioneel, 

het is er veilig, leefbaar en gezond 

en dat is heel 

anders dan vaak boven de grond. 

 

Dus ik zeg: allemaal in een soort van reuzenknikkerbaan 

en gaan! 

Leidt ons, (bovengronds, langs wanden van gras, 

verantwoord, verlicht, 

onder daken van glas 

zodat ik, ogen dicht zelfs,  

in ieder bocht, zo smart en zo slim 

het verborgen genie zie,) 

naar die stip op de kim. 

Tot zover mijn visie. 

 

 



 

Relativeren kun je leren   
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Natuurlijk heb ik die gedachte wel eens meer 

want als ik ’s ochtends vroeg de schapenmest en krabbescheer 

als ik meteen de apenkooi en duiventil 

daarna nog vlug de slangenleer en kikkerdril 

als ik ’s middags met de ooievaar en visserij 

nog eventjes de hanenpoot en kippenvel 

(zoals ik deed toen ik nog met de bijenwas) 

als ik de vogelspin en eventjes de ganzenpas 

met de konijnenren en daarna naar de vossenhol 

dan is dat zwaar, maar goed, dan gaat het wel 

 

Maar als ik merk dat ik de rattenplaag en varkenspest 

of expres op de hondenpoep en kattenpis 

als ik alleen nog over vliegenzwam en bokkenlul 

en in m’n dromen met de ossentong en paardenbek 

dan denk ik: dit is niet oké,  

dan valt zo’n tunnelvisie formuleren nog wel mee! 

 


