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Woordkunstenaar Jasper Albinus schreef na de Nashville-verklaring op social media een 

poëtische indruk die deze verklaring en de discussie op hem heeft gemaakt.  

 

Slaapt vanavond niet alleen 

10 januari, kwart over negen.  

Plaatst opmerking over Nashville-verklaring. Typt ‘liefde overwint haat’. Stuurt virtuele hartjes. 

Liket een foto van een regenboogvlag. Verwijdert de opmerking.  Googlet Kees van der Staaij. 

Googlet SGP-stemmers. Googlet dorpen waar SGP-stemmers wonen. Belt een vriendin op. 

Vraagt of ze oké is. Ze zwijgt. Vraagt je af hoeveel er nog bij hun ouders op hun slaapkamer 

niet zullen kunnen slapen vannacht. 

Denkt aan vroeger. Hoort het woord ‘worstelen’ vijf keer achter elkaar op tv. Worstelt je uit de 

bank. Vraagt je af hoe vaak je uit de kast bent gekomen. Denkt aan de leugens. Geheimtaal op 

de middelbare school. Moet heel hard lachen. Van het huilen.   

Voelt de leegte van alle vriendjes die nooit met je over straat wilden lopen. Voelt de leegte van 

alle vrienden die wachten op een operatie. Weer twijfelen. Nooit acceptatie zullen vinden. 

Vervloekt hun vaders. Vervloekt hun ooms. Vervloekt hun besluiteloze moeders. Vervloekt 

jezelf. Bent boos op niemand en alles.  

Streelt je vriendje. Hij zwijgt en denkt aan zijn geboorteland. We praten er niet over. Streelt 

opnieuw, er beginnen tranen te lopen. Neemt hem mee naar een homocafé. Buiten wordt er 

geroepen. Verstijft van binnen. Ziet mensen voor god spelen. Ziet mensen andere levens 

verwoesten. Zult sommige mensen nooit vergeven.  

Doet een kort gebed. Beweegt heupen heen en weer. Zoent vol op de mond. Bent even 

ambigué als de wereld om je heen. Vergeet even de opmerking die nog geplaatst moet worden. 

De vriend die nog uit de kast moet komen. De landen die ver achter ons liggen.  

De dorpen waar we ons uit hebben geworsteld. Denkt aan de nacht die van ons is.  

Slaapt vanavond niet alleen. 


