Zondag 13 augustus

De dag begint met de befaamde antiekmarkt in Tongeren. Het weer is excellent en we staan
vroeg op. Wandelend van het ene standje naar het andere moet ik voortdurend aan al die
andere tijden denken waarvan de overblijfselen nu liggen uitgestald op tafels en op het
voetpad in schier eindeloze combinaties. Waarom lijken sommige objecten die hier te koop
worden aangeboden zo aandoenlijk? Een brandweerhelm, een nachtspiegel, een prent van
een pijprokende vader en een breiende moeder aan een haard… De antiekmarkt is een
heerlijk avontuur. Ik had er veel over gehoord, maar het overtreft alle verwachtingen. Dat
deze markt wekelijks de oudste stad van dit land bezet klopt simpelweg. De straten zijn
gevuld, de terrassen zijn dra ook vol; allemaal mensen die buiten komen voor de gezelligheid
of voor iets onschatbaars op de kop te tikken uit een vervlogen tijd dat vervolgens kan prijken
in een woonkamer van deze eeuw. Ik zie een beeldje. Het is een stenen doodskop die op een
versleten boek ligt. Onmiddellijk weet ik dat ik het wil hebben, dat ik niet verder kan zonder
dat beeldje in mijn bezit. De prijs valt mee. Ik ding af omdat ik denk dat dit van mij verwacht
wordt. Ik krijg het voor vijf euro minder. Nauwelijks een kwartier later zeg ik tegen Nikkie dat
ik nerveus ben over die aankoop. Een doodskop op een boek… heb ik nu geen vloek
afgeroepen over mijn volgend werk? Maar meteen begin ik te rationaliseren. Het is een
vanitas-motief. Het beeldje wil zeggen: hoeveel boeken gij ook zult vol schrijven, o schrijver,
gedenk dat gij sterfelijk zijt, dat ge ooit eindigt als deze doodskop. Mijn vrouw is het er niet
mee eens. Ze zegt dat het beeldje vertelt dat mijn tijd niet eindeloos is als schrijver en dat ik
dat nooit mag vergeten. Met haar uitleg kan ik leven. Ik heb het beeldje naast mijn laptop
gezet op mijn schrijftafel in de hotelkamer en kijk er af en toe naar terwijl ik dit intik. Tempus
fugit. De tijd vlucht van ieder van ons weg.

Om 13u stipt zit ik naast Hanneke Paauwe in de Maastrichterstraat nummer 11. Aan mijn
linkerkant zit mijn vrouw. Er komen een viertal mensen binnen. Twee daarvan hebben ook
gisteren het gesprek gevolgd. Later, tijdens het gesprek, komen er nog een paar jonge
theatermaaksters binnen. Hanneke schrijft, regisseert en is zelf ook een performer. Ik vraag
haar hoe tijd werkt in een performance. Zij begint meteen over intimiteit met het publiek. Ze
verzet zich tegen vrijblijvendheid, wat vaak terugkeert in ons gesprek. Ik vermoed dat ze haar
tijd met het publiek vooral ook juist wil gebruiken, want de onzin die ons omgeeft in het
dagelijkse leven is zo alomtegenwoordig. Hanneke’s werk is gericht op confrontatie, zo voel

ik het toch. Ze maakt vooral werk voor kinderen of jongeren, maar voor haar zijn die
voorstellingen pas geslaagd indien ook volwassenen er iets aan hebben.
Tijd heeft iets tragisch wanneer het over theater gaat. Een voorstelling is sterk omdat ze zo op
het moment is gericht, maar tegelijk is dat moment uiteraard ook zo weg. Mensen onthouden
vaak eerder beelden dan de tekst waar zoveel denkwerk in is geslopen.
Ik vraag haar naar deze tijd, de tijd die ons omgeeft. Hanneke ziet geen verbetering; alles lijkt
onverschilliger geworden, de hardheid neemt vooral toe. Een van haar voorstellingen heet
‘Het laatste kind’ waarbij twee tovenaars de mensheid hebben opgegeven en daarom het
allerlaatste kind invriezen. Je moet een goeie reden hebben om dat laatste kind uit die
toestand te halen, daar gaat die voorstelling gedeeltelijk over. Wat is een mens en wat is
menselijkheid? Het zijn vragen die vaak terug komen in ons gesprek, gezien ze een belangrijk
refrein vormen in haar werk.
We weten alles want we kunnen alles zien, zegt Hanneke. Maar tegelijk voel je dat de
empathie geraakt afgestompt. Ik denk daarover na. Betekent dat de werkelijkheid die wij zien
op journaals, al die ellende, werkelijk ook onze tijd representeren? Een kind ziet die tijd al
helemaal anders en toch delen wij deze tijd met dat kind. Hangt het niet af van perspectief?
Waarom moet dat journaal deze tijd afbeelden? Waarom kan geen voorstelling van Hanneke
Paauwe eens deze tijd representeren? Dat laatste lijkt me al veel verfrissender.
Ik stel haar de vraag. Stel dat jij evenveel middelen hebt als een journaal of eerder: dat een
productiehuis je ruim baan geeft om heel die denkwereld, al die inventiviteit en verbeelding in
een productie te passen die honderdduizenden mensen bereikt? Ze vindt het een moeilijke
vraag. De hoeveelheid aan middelen bepaalt in zekere zin de inhoud van wat ze brengt gezien
het uiteraard meer of minder mogelijkheden schept. Ze wil een film maken. Maar die tijdsdruk
die ermee gepaard gaat, de productie, de voorbereiding, het feit dat elke seconde geld telt…
Nikkie vraagt of ze deze film al heeft gevisualiseerd in haar hoofd. Er komt een aarzelende
ontkenning. Ik vermoed dat Hanneke dat toch al heeft gedaan, maar ben niet zeker.
Ze wil zeker nog eens een voorstelling opnieuw maken mocht ze de middelen te pakken
krijgen. Dan begint ze te vertellen over een voorstelling die ze in Duitsland heeft gemaakt in
een bos. Het gaat over een verdwenen prinsje en meer verklap ik niet. Wanneer Hanneke
begint te vertellen over een productie die ze heeft gemaakt, brengt ze ieder van ons in een
droomtoestand, wij zitten mee in dat bos, we zien de voorstelling. Zo wonderlijk is vertelde
tijd. Het ontroert me.
Deze tijd is al te cynisch, zegt ze. We zouden allemaal meer moed moeten hebben. Dat is een
uitspraak naar mijn hart, het kan mij echt niet schelen of andere mensen zoiets mogelijk een

moralistische wens vinden. Iedereen in de Maastrichterstraat 11 vindt op zondag 13 augustus,
tussen 13u en 14u cynisme een uiting van angst. We zijn eensgezind. Misschien zitten we ook
wel op een scharniermoment, oppert Hanneke. Zij is niet de eerste die dit zegt op deze plek.
Het valt daarom ook op.
We hebben het over andere kunstvormen en tijd. Hanneke zegt iets moois over poëzie:
gedichten zijn verhalen op dieet. Maar steeds weer keert ze terug naar waar haar hart klopt:
kunst is een vrijplaats en moet een vrijplaats blijven, het is een plek waar je tijd deelt met
anderen op basis van verbeelding, ontmoeting, creatie. Ze vertelt over een voorstelling die ze
zag in India waar theater puur ritueel werd en het onbelangrijk was of er nu publiek is of niet.
Die woorden van haar doen mijn kop vol lopen en mijn hart ook. Ik dank haar, mensen
applaudisseren.
En toch…
Nauwelijks een paar minuten later gaat het nog even verder. We hebben het over de
tijdsbeleving van Aborginals, over hindoes, over reïncarnatie. Ik zeg dat ik niet ongedludig
ben, gezien ik wéét dat mijn energie reïncarneert. Ik weet dat de meeste mensen mij op dat
vlak een aanstellerige zot vinden. Maar het komt er zo maar uit. En het is te veel na een uur
stevig gesprek. Ik ben even te moe om daar op in te gaan. Het vat is af.

Rond kwart over drie begin ik te praten met een fotograaf die Hans heet en al een paar van
onze gesprekken heeft meegemaakt. Hij is ooit afgestudeerd als industrieel vormgever en zijn
eindwerk bestond uit installaties waar tijd en een andere, veel rustigere, tijdsbeleving
centraal stonden. Tijd en bewustzijn van tijd, daar lijkt het bij Hans om te draaien. Dat voelde
hij als kind al. Hij stond altijd in het moment. Zijn moeder had een prachtige zegswijze om
hem te beschrijven: ‘gij laat Gods water over Gods akker vloeien.’ Waarmee ze dus wil
zeggen: gij leeft louter in het moment zelf. Jawadde, daar zou volgens mij een volledig
boeddhistisch klooster wil voor applaudisseren. We spreken af dat ik meewerk aan zijn fotoproject. Hij neemt de tijd – vroeger was dat twintig minuten, nu maakt dat niet meer uit hoe
lang – om in stilte door te brengen met de mens waarvan hij een foto zal nemen en drukt
alleen maar af wanneer hij zelf vindt dat het moment er is. We gaan dat hier doen, in de
Maastrichterstraat 11, maar ik weet nog niet wanneer juist. Ik kijk er naar uit.
Rond 17u komt er een mevrouw binnen die zichzelf omschrijft als een ‘oud stout meisje’. Ze
wil het met mij absoluut hebben over tijd en hoe zij die beleeft. Ze is nu 75 en tien jaar
geleden werd ze vanwege een genetische aandoening vrijwel blind. Ze ziet de wereld door een

klein kokertje vanuit haar linkeroog en ’s avonds is dat kokertje moe, veel te moe vanwege
veel te hard gewerkt. Vroeger dachten we dat alles eeuwig zou duren, maar tien jaar geleden
werd ik simpelweg overrompeld door die duisternis, zegt ze. En de mensen laten haar vallen
alsof haar erfelijke aandoening besmettelijk is, voegt ze daar aan toe. Ze zit kaarsrecht, ze
bekijkt me vanachter haar donkere bril. Ik zie haar ogen niet, maar ze heeft een priemende
blik, dat weet ik zeker. Ze is nog steeds zelfstandig, verklaart ze trots, hoewel er volgens haar
genoeg mensen zijn die achter haar rug denken: wat doet zij nog op straat? In Zanzibar was
dat geen probleem, voegt ze daar fijntjes aan toe, daar ben ik alleen mee op safari gegaan en
was er niemand die tegen mij zei dat mijn aangetaste ogen een probleem waren en ’s nachts
brulden de leeuwen. Dat wilde ik maar zeggen, zegt ze en ze staat recht, tijd is geheel anders
wanneer je nog nauwelijks wat ziet. Ik sta op voor deze dame en kus haar. Ze herhaalt het nog
een keer: ik ben een oud, stout meisje en stapt dan zonder aarzelen de straat weer op met die
priemende blik van haar.

Meteen daarna moet ik samen met mijn vrouw ook echt de straat weer op. Ik wil kijken naar
iedereen die voorbij komt vanachter een goed glas abdijbier. Morgen zou de zon nog meer
schijnen, zegt Nikkie.

