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Een hotel aan de rivier, en vijf gasten
In hotel De Oversteek, op de oever van een rivier, logeren vijf
mensen die zich hebben afgezonderd in hun eigen innerlijke
wereld. Enkelen van hen – zoals Willemijn, Olaf en Babette –
trekken zich elke dag terug in hun mooie, en soms ook
pijnlijke herinneringen. De andere twee, Marianne en Arthur,
zwerven langzaam en aandachtig door het dromerige
landschap van hun verlangen, hun geloof en hun verbeelding.
En allemaal turen ze regelmatig naar de rivier – en naar de
laaghangende en nooit optrekkende mist aan de overkant,
waardoor die andere oever volkomen onzichtbaar blijft.
In deze novelle wordt de dood allegorisch afgebeeld als het
oversteken van een rivier met een veerbootje. In een
opvallend kalme, en zelfs opgewekte stemming varen de vijf
hoofdpersonages één voor één vanaf hun tijdelijke
verblijfplaats, het hotel aan de ene zijde, over het water naar
de in nevelen gehulde andere zijde. Vier van de vijf keren niet
terug. Eén persoon, echter, wordt gevraagd rechtsomkeer te
maken.
Van de Goor: ‘Dit boek had ik niet kunnen schrijven zonder
de vele prachtige verhalen van mensen die een
bijna-doodervaring hebben gehad.’
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Ochtendmijmeringen
Het was nog stil op het grote balkon van hotel De
Oversteek. Willemijn zat met een dromerige blik naar de rivier
te staren, en naar het zachte ochtendlicht dat in overvloed uit
de hemel neerdaalde. Ze droeg haar rieten zomerhoed en de
pastelgroene bloemetjesjurk die ze al drie dagen aan had. In
die jurk, die iets te wijd was en losjes om haar stevige lichaam
viel, voelde ze zich vrij en prettig, vooral als ze de ceintuur niet
omdeed. De afgelopen jaren had ze alle belangstelling voor
haar uiterlijke verschijning verloren. Ze had elk kledingstuk
dat niet comfortabel was, weggegooid en ze droeg sindsdien
alleen nog ruim zittende jurken. ‘Wie me niet mooi vindt, die
moet maar een andere kant op kijken,’ had ze gedacht, en dat
was tot op de dag van vandaag haar onomstotelijke mening.
Hier op het balkon keek overigens niemand naar haar
want er waren verder geen mensen aanwezig. Ze was alleen.
Alle andere hotelgasten zaten nog te ontbijten of waren zelfs
nog niet uit hun kamer gekomen. Het was vroeg in de ochtend
en Willemijn was al drie uur wakker. Voor haar was het al
jaren normaal om voor dag en dauw op te staan. Haar nachten
waren altijd kort. Soms was ze om half vier uur al klaarwakker.
Vanochtend was het tien voor half vijf geweest toen ze haar
ogen opende en wist dat ze niet meer zou inslapen. Ze had nog
een paar minuten onder de deken gelegen, en was naar de
badkamer gelopen om zich te wassen en aan te kleden. Daarna
was ze in de gemakkelijke stoel naast de kaptafel gaan zitten,
waarin ze vervolgens een hele poos had zitten peinzen over de
drieënzeventig lange jaren die achter haar lagen. Om klokslag
zeven uur was ze de eerste en enige gast geweest die in de
eetzaal aan een tafeltje ging zitten om een zachtgekookt ei met
toast te gebruiken. Nadat ze even had gebabbeld met de
aardige jongeman die in de keuken werkte, was ze naar buiten
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gegaan en had ze op het grote balkon in een van de ligstoelen
plaatsgenomen.
En ook nu was Willemijn weer aan het mijmeren. Ze
merkte niet op dat er een paar meter van haar vandaan een
merelmannetje op de afrastering van het balkon landde en
brutaal om zich heen keek. Haar ogen waren alleen maar
gericht op de traag voorbij stromende rivier, en op de
overkant. Daar aan gene zijde hing al sinds haar aankomst in
het hotel, drie dagen geleden, een onbeweeglijke en
ondoorzichtige mist vlak boven de grond. Men kon de oever
helemaal niet ontwaren – het land aan de overzijde was totaal
in nevelen gehuld.
Willemijn merkte nu voor het eerst de houten steiger
op – daar aan de andere oever, recht tegenover het hotel – en
ze zag nu ook de kleine roeiboot die daar was aangemeerd.
Wonderlijk genoeg waren die steiger en die boot haar nog niet
eerder opgevallen, hoewel ze hier toch al minstens vijf keer
had gezeten. Ach, ze werd ouder, dacht ze, en er ontglipten
haar de laatste jaren wel meer dingen. Daar maakte ze zich al
lang geen zorgen meer om. En vandaag zat ze gewoon te
genieten van het uitzicht. ‘Wat een pittoresk beeld,’ dacht ze,
turend naar het water, de lage mist en de blauwe hemel. ‘Daar
zou iemand eens een aquarel van moeten maken.’
Het beeld was niet alleen oogstrelend maar ook
rustgevend. Haar gedachten werden allengs kalmer – ijler – en
haar lichaam was loom aan het worden. Na een poosje werden
haar oogleden zwaarder. Eigenlijk zou Willemijn zich hierover
hebben moeten verbazen, want ze was overdag nooit slaperig,
maar inmiddels was ze te rozig om daar nog over na te denken.
Ze liet haar ogen dichtvallen en zonk weg in een droomloos
dutje.
Toen ze twintig minuten later wakker werd, was ze
nog steeds alleen. Ze stond op van haar stoel, keek nog een
keer naar de nevelige overzijde van de rivier, en voelde een
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weldadige vrede in zich opkomen. Het zou een mooie dag
worden, wist ze. Vanmiddag zou ze hier op het balkon een
brief aan haar zoon en schoondochter gaan schrijven.
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Een levenslange zoektocht
Precies om tien uur ‘s avonds ging Olaf het café van het
hotel binnen. Hij bleef een moment stilstaan om het interieur
in zich op te nemen. De kristallen kroonluchter aan het plafond
en de koperen schemerlampjes aan de muren strooiden een
gedempt, warm, zachtgeel licht door de ruimte. Tegen de
linkermuur stonden zeven kleine tafels met Perzische kleedjes
er overheen. Aan een van die tafels zat een echtpaar dat hij
vandaag al een paar keer in de gang had zien lopen maar
waarmee hij nog niet had gesproken. Hij gaf hen een beleefd
knikje. Rechts van hem, rondom de brandende open haard,
stond een bruin Chesterfield bankstel. En achter de toog stond
een jonge donkerblonde barjuffrouw hem vriendelijk toe te
lachen. Olaf liep naar een van de fauteuils bij het vuur en ging
zitten. Het meisje kwam meteen naar hem toe.
‘Goedenavond meneer Kerstens,’ zei ze. ‘Ik ben Amy.’
Het verraste hem dat ze zijn naam kende.
‘Goedenavond,’ antwoordde hij. ‘Zeg maar Olaf.’
‘Oké. Wat wil je drinken, Olaf?’
‘Een pilsje, graag.’
‘Komt eraan.’
Terwijl Amy terug naar de bar liep, bestudeerde hij
haar ronde billen die strak in haar witte spijkerbroek waren
ingepakt. Toen ze bij de tap aankwam, draaide hij zijn hoofd
snel naar de tijdschriften op de salontafel, vlakbij hem. Hij
pakte een blad dat Reislust heette en begon te bladeren. Uit de
luidsprekers in het plafond klonk opeens zachte
achtergrondmuziek. Het was het lied Moon River. Onhoorbaar
zong Olaf de eerste regels mee. ‘Moon river, wider than a mile;
I'm crossing you in style, some day.’
‘Kijk eens. Een lekker biertje,’ zei Amy. Ze zette het glas
voor hem op tafel, glimlachte en liep weer naar haar plek
achter de bar waar ze op een kruk ging zitten lezen.
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Olaf betreurde het dat hij was vergeten zijn boek mee
te nemen toen hij zijn kamer verliet. Hij was bezig met een
uitvoerige verhandeling over de allegorie als literaire vorm, en
daar had hij nu wel mee verder willen gaan. Enigszins
geërgerd tuurde hij door de ruimte. Hij keek een paar tellen
naar het echtpaar dat, aan hun gezichten te zien, in een
meningsverschil verwikkeld was – en hij wierp vervolgens een
blik op de klok aan de muur. Het was vijf over tien, bijna zes
over tien. Onder normale omstandigheden zou hij nu op zijn
werk zijn.
Olaf was nachtwaker. Elke doordeweekse avond om
klokslag tien uur begon hij aan zijn dienst in een van de
moderne kantoorgebouwen aan de rand van een grote stad.
Daar had hij een bureau, in een nis bij de ontvangsthal,
vanwaar hij de hoofdingang goed in de gaten kon houden,
maar waaraan hij ook ongestoord kon zitten lezen – onder
werktijd nog wel, wat hij als een ongelooflijk voordeel van
deze baan beschouwde. En iedere twee uur deed hij een
inspectieronde door het hele gebouw van acht verdiepingen.
Hij diende daarvoor altijd een speciale identificatiekaart bij
zich te hebben. Op elke etage moest hij door alle gangen lopen
en in elke gang diende hij zijn kaart een paar tellen aan een
elektronisch oog aan de muur te laten zien, totdat er een groen
lampje ging branden. Zo werd zijn aanwezigheid op die plek
vastgelegd en kon de werkgever controleren of Olaf zijn taak
naar behoren uitvoerde.
Hij deed dit werk al bijna tien jaar. De eerste negen jaar
was hij de hele nacht van begin tot eind alleen, maar dat
veranderde op een ijzig koude decemberavond. Hij keek rond
half een op van zijn boek en zag dat er een zwerver voor de
deur stond. De man, die was gekleed in een smoezelige
zomerbroek, een dunne regenjas en een oude hoed, drukte zijn
lichaam tegen de glazen voordeur en keek Olaf recht in de
ogen. Nadat hij een paar minuten had geprobeerd de
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vreemdeling te negeren, stond Olaf op van zijn stoel en
wandelde hij met de sleutel naar de deur. De zwerver deed een
stap terug maar ging niet weg. Met een onbewogen, niet
onvriendelijk gezicht wachtte hij af wat er nu ging gebeuren.
‘Het is koud,’ merkte Olaf op toen hij op het trottoir
stond.
‘Ja.’
‘Hoe heet je, kerel?’
‘Freddie.’
‘Mijn naam is Olaf. Heb je honger?’
Freddie knikte.
Olaf keek speurend naar de donkere, lege straat en
stelde vast dat er niemand was die hen kon zien. ‘Kom even
binnen…,’ zei hij, ‘…dan kun je een beetje warm worden…, en
dan kun je ook wat eten.’
Freddie was een tamelijk jonge man – amper dertig
jaar. Hij was een stuk langer en slanker dan Olaf. Hij had een
mooie, rechte lichaamshouding en heldere blauwe ogen. Het
was wel duidelijk dat hij zich al weken niet meer had
gewassen. Zijn te lange haren waren vettig en zijn lichaam liet
in het kantoorgebouw een onaangenaam geurspoor na.
‘Gehakt of kaas?’ vroeg Olaf, wijzend naar zijn goed
gevulde broodtrommel.
Nadat ze allebei een boterham hadden gegeten en een
kop warme chocolademelk hadden gedronken, wees Freddie
naar het boek dat op Olaf zijn bureau lag. Hij sprak de titel
hardop uit: ‘De waarheid, een levenslange zoektocht.’
Olaf knikte. ‘Daar ben ik al heel lang mee bezig,’ zei hij.
‘Met het boek of met de zoektocht.’
‘Met beide, maar het langst met de zoektocht.’
Ze raakten in gesprek over religie en wijsbegeerte –
over het christendom, het hindoeïsme en het boeddhisme; en
over beroemde denkers als Herakleitos, Socrates en
Kierkegaard. Al snel bleek dat ze allebei vonden dat de
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waarheid veel groter was dan één enkele geloofsstroming of
één enkele filosoof kon uitdrukken.
‘De waarheid is niet een edelsteen die je op een goede
dag ergens onder een boom zult vinden,’ vond Olaf.
Freddie keek peinzend naar de muur. ‘Misschien
kunnen we de waarheid wel vergelijken met een edelsteen…,’
zei hij, ‘…maar dan een die zo groot is als het hele universum.
Het aantal geslepen facetten op die steen is oneindig – en wij,
kleine schepsels, kunnen niet meer dan één facet tegelijkertijd
overzien.’
Ze namen nog een kop warme chocolademelk en
spraken nog een tijd over de waarheid, totdat Olaf opstond om
zijn ronde door het gebouw te gaan doen. Freddie, die met
hem mee mocht lopen, was zeer verbaasd over het door de
werkgever voorgeschreven protocol met de identiteitskaart
en de elektronische ogen die in elke gang, op elke etage aan de
muren hingen en die steeds met een groen lampje
toestemming gaven om verder te lopen.
‘Dit werk zou ik ook nog wel kunnen doen,’ grapte hij.
‘Een goed getrainde chimpansee zou het zelfs kunnen,’
reageerde Olaf.
Om half vijf maakte Freddie aanstalten om te
vertrekken. Hij wilde om vijf uur bij het treinstation zijn. Daar
ging hij elke ochtend een paar uur met zijn hoed in de hand bij
de hoofdingang staan.
‘Haal je daar veel geld op?’ vroeg Olaf.
‘Ach, er zijn goede en slechte dagen. Ik kan vooraf nooit
voorspellen hoeveel ik ga ontvangen.’
Op het koude trottoir, bij de ingang bleef Olaf staan
kijken tot Freddie achter een van de hoge gebouwen was
verdwenen. Hij veronderstelde op dat moment dat hij deze
vriendelijke zwerver nooit meer zou terugzien. Maar het zou
anders lopen. De volgende avond, vlak voor middernacht
stond Freddie weer door de glazen deur naar binnen te kijken,
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en de dagen daarna gebeurde dat telkens weer. En Olaf deed
dag na dag, week na week de deur voor hem open, ook toen de
lente arriveerde en de nachten milder werden. Hij maakte
thuis altijd extra sandwiches voor zijn trouwe bezoeker; en
meestal nam hij ook wat fruit mee. Elke nacht spraken ze
urenlang over wijsgerige onderwerpen, zoals de grot van Plato
of de ‘eeuwige terugkeer’ van Nietzsche; over de Tao Te Tjing
of de Bhagavad Gita; over goed en kwaad, en over een mogelijk
voortbestaan na de dood.
Een paar maanden na die eerste koude nacht in
december begon het tot Olaf door te dringen dat hij een vriend
had, een echte vriend, en dat was een luxe die hij, een
zelfverklaarde kluizenaar, al lang niet meer had gekend.
Hij had van Amy een tweede pilsje gekregen en zat nu
in een van de tijdschriften een artikel te lezen. Het ging over
een Nederlandse kunstenares die zich in haar schilderwerk
liet inspireren door de mythologie van de Australische
Aboriginals. Daarvoor gebruikte ze een in de late
middeleeuwen ontwikkelde verfsoort – genaamd: tempera –
die ze zelf maakte met pigmenten en eidooiers. Olaf keek
minutenlang naar elke afbeelding. In veel schilderijen werden
vrouwen afgebeeld, gekleed in veelkleurige gewaden, tegen
dromerige
fantasievolle
achtergronden.
Andere
schilderwerken waren juist helemaal geometrisch en abstract.
Hij vond al haar werk prachtig. Tijdens het afrekenen vroeg hij
aan Amy of hij het blad een paar dagen mocht lenen. Dat
mocht.
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Dankgebed
De jongste gast in het hotel was Marianne. Ze was
tweeëntwintig, en ze was een jaar daarvoor afgestudeerd als
lerares basisonderwijs. Kort na haar studie werd haar leven
getroffen door een ernstige, en voor veel mensen dodelijke
ziekte. Lange tijd wist Marianne niet of ze er over een paar
maanden nog zou zijn. Tijdens die loodzware periode vroeg
haar geliefde, Kasper, haar ten huwelijk, niet wetend wat de
toekomst zou brengen, óf er wel een toekomst zou zijn. En na
de laatste succesvolle operatie, die de doctoren voorzichtig
optimistisch stemden, trouwden ze.
Op een namiddag, na de lunch stond Marianne in de
lobby van het hotel naar een wand met ingelijste foto’s te
kijken. De eigenaar, Jeroen, die naast haar stond, wees naar
een oude zwart-witfoto van een kleine witte kapel, omringd
door hoge naaldbomen.
‘Dat is een bijzonder mooie plek, mevrouw Van der
Kamp,’ zei hij. ‘Misschien vindt u het fijn om die eens te
bezoeken. Het is niet ver van hier, hoogstens een kwartier
lopen.’ Hij legde uit dat zich aan de achterzijde van het hotel
een zandpad bevond. ‘Als u dat volgt, komt u vanzelf bij de
kapel uit,’ zei hij. ‘U kunt het niet missen.’
Het was een mooie zomerse dag, met enkele voorbij
drijvende wolken en volop ruimte voor de zon – en Marianne
besloot dat het heerlijk weer was voor een wandeling. Ze
bedankte Jeroen voor het advies, ging door de achterdeur naar
buiten en begon rustig over het smalle pad te lopen. Al na een
paar minuten bevond ze zich in een dicht dennenbos. Als
reusachtige wachters stonden de bomen om haar heen –
roerloos en geduldig. De zon, die diagonaal tussen de stammen
door straalde, creëerde op de bodem een grillig dessin van
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licht en schaduw. En overal was stilte. Marianne voelde dat
God hier in al zijn grootsheid aanwezig was.
Op een zeker ogenblik ontwaarde ze in de verte tussen
de bomen een witte gepleisterde muur, en niet veel later stond
ze voor het kapelletje dat ze van de foto herkende. Op de
voorgevel, boven de rondboogingang stonden, in sierlijke
zwarte letters, de woorden ‘God zij met ons’ geschreven. Ze
sloeg een kruis en ging naar binnen.
Hoewel de binnenruimte klein was – kleiner dan een
woonkamer – had Marianne onmiddellijk het besef dat ze in
een kerk stond. Het middenpad werd aan weerszijden
geflankeerd door twee eikenhouten bankjes met elk twee
zitplaatsen. Aan de linkermuur hing een kruisbeeld, aan de
andere een koperen paneel waarin het Onze Vader was
gegraveerd. Drie meter verderop, aan het einde van het
middenpad stond een hoge ijzeren kandelaar met drie
brandende kaarsen. En nadat ze was gaan zitten, viel haar oog
op een schilderij van het gelaat van Christus dat in de hoek
hing en door twee zwakke spotjes vanaf het plafond werd
uitgelicht.
Terwijl ze daar in stilte zat, kwam in haar een behoefte
om te bidden omhoog. Ze sloot haar ogen, luisterde naar de
stilte en probeerde de ruimte van haar bewustzijn leeg te
maken. Zoals meestal kwam het onderwerp van haar gebed
vanzelf in haar omhoog. Ze zag het gezicht van Kasper, haar
dierbare echtgenoot. Kasper was zanger en gitarist. Op dat
moment, terwijl Marianne in hotel De Oversteek verbleef, was
hij met zijn band op tournee. Ze zag zijn trouwe bruine
hondenogen en zijn zwarte haren. Op zijn gezicht verscheen
die jongensachtige glimlach die haar altijd deed smelten. Ze
begon fluisterend te bidden.
‘Lieve God, dank U voor Kasper, dank U voor zijn liefde.
Bijna elke dag denk ik wel een keer terug aan dat moment
waarop ik plotseling wist dat ik met heel mijn hart van hem
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hield. Weet U het nog? Hij stond op het podium te spelen en te
zingen, en ik zat vanaf mijn stoel naar hem te kijken, vol ontzag
voor zijn talent, beseffend dat U hem zou gaan gebruiken om
duizenden harten aan te raken. Vandaag voel ik die liefde nog
steeds, en nog net zo sterk. Dank U wel, God.’
Marianne dacht terug aan al die dagen en nachten die
ze in het ziekenhuis had doorgebracht. Zelden kon ze de
uitgeputte Kasper ertoe bewegen om naar huis te gaan, om een
paar uur te gaan slapen. Op een avond was hij naast haar
komen liggen en was hij met zijn hoofd op haar schouder in
slaap gevallen.
‘Ik herinner me die avond nog heel goed, lieve God. Ik
zie zijn mooie gezicht nog voor me, dat gezicht dat zo dichtbij
was dat ik er kusjes op kon geven. En ik herinner me ook dat
er een belangrijke gedachte door me heen ging. Alle mensen
worden door U gedragen, God – en zeker de zieken, of het nu
hun lot is om te lijden en jong te sterven, of om gered te
worden en verder te leven tot de ouderdom. Op die avond
realiseerde ik me dat beide levens – het korte en het lange –
waarde hebben, dat uit beide levens schoonheid voortkomt en
dat al onze ervaringen slechts hoofdstukken uit een veel
groter verhaal zijn. En ik leerde op die avond ook dat het lijden
mijn geloof niet had beschadigd, maar verfijnd. Ik vertrouw op
U, God, ook als ik het grote geheel niet kan zien. In Uw
nabijheid ben ik veilig en ervaar ik een onbegrijpelijke vrede.’
Na haar gebed ging Marianne niet meteen terug naar
het hotel. Eerst bleef ze nog een tijdje in de kapel zitten,
luisterend naar de stilte, kijkend naar de drie dansende
kaarsvlammen. Vervolgens maakte ze nog een lange
wandeling door het bos, en zat ze een hele poos op een bankje
aan een ven waarover tientallen eenden zwommen. Ze was
pas in de late namiddag terug in haar kamer. Daar ging ze met
haar kleren aan op bed liggen om uit te rusten, en te wachten
tot het tijd was voor het diner.
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De schemering
Babette Steenhuizen had de avondmaaltijd op haar
kamer laten bezorgen. Ze had vandaag geen zin in een
tafelconversatie met mensen die ze nauwelijks kende, maar
die wel van haar verwachtten dat ze in een opgewekte
stemming in de eetzaal verscheen. Nu zat ze in alle rust aan het
tafeltje bij haar eigen raam gebakken zalm met groene
asperges te eten, ondertussen uitkijkend over de immer traag
stromende rivier.
Het was daar buiten nog niet echt aan het schemeren,
maar toch hing er nu al een vleug weemoed in de lucht boven
het water. Spoedig zou het daglicht zich verder terugtrekken
en zou er een avondlijke melancholie verschijnen, zoals altijd
op dit uur – en dan zou het inmiddels vertrouwde gevoel van
eenzaamheid over Babette neerdalen, een gevoel dat, als ze
straks een fles wijn zou openen, kon uitgroeien tot een diepe
verlatenheid.
De gasten in dit hotel wilden haar vooral horen praten
over de talloze successen die ze in haar dertigjarige carrière
als actrice had gevierd. Soms was ze in een stemming om daar
aan toe te geven. Een paar dagen geleden, bijvoorbeeld, had ze
een hele avond met een stel mensen in het bankstel bij de open
haard gezeten; en ze was het lichtend centrum van aandacht
geweest. Ze had verteld over haar passie: het tot leven wekken
van de vrouwelijke personages uit de toneelstukken van
Tennessee Williams. Een van de hotelgasten – zijn naam was
ze alweer vergeten – had haar lang geleden in het theater
gezien toen ze Blanche speelde in Tramlijn Begeerte. Hij
vertelde dat hij drie avonden achter elkaar was komen kijken,
omdat hij haar zo fantastisch vond. Maar Babette wist niet of
ze dat kon geloven want het had er alle schijn van dat de man
haar wilde vleien, om zo toegang tot haar bed te verwerven.
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Eigenlijk was het ook niet zo moeilijk om haar ijdelheid
te strelen, moest ze toegeven, want sinds ze de vijftig was
gepasseerd zagen de mannen haar niet meer staan. Die
waarheid was soms pijnlijk, en die pijn maakte haar soms
zwak, maar met dit uitsloverige heerschap wilde ze toch echt
niet tussen de lakens belanden, bedacht ze. Zo desperaat was
ze nog niet.
Enfin, van die avond in het café van het hotel had
Babette eigenlijk wel genoten, als ze eerlijk was. Ze had haar
mooiste herinneringen opgehaald, en dus had ze vooral
verteld over de rollen die ze in haar jongere jaren had
gespeeld. Zo had ze uitgebreid stilgestaan bij haar optreden als
Catharine in het stuk Opeens, vorige zomer. De pers had haar
destijds de hemel in geprezen omdat ze de onschuld van die
jonge vrouw zo overtuigend had belichaamd. Dat was lang
geleden.
Het tanende daglicht was nu zo onderhand de naam
schemering wel waardig. Babette tuurde naar de rivier en
dacht aan Anton de Zeeuw, de geniale acteur die destijds de
rol van dokter Cukrowicz had gespeeld en met wie ze in die
dagen een hartstochtelijke affaire had gehad. Een paar weken
nadat hij de relatie had moeten beëindigen, omdat zijn vrouw
er achter was gekomen, had Babette in de krant gelezen dat hij
een auto-ongeluk had gehad en in het ziekenhuis was
overleden.
Ze staarde langdurig naar de rimpels op het water en
naar de zachtjes wiegende roeiboot die aan de overkant aan
de steiger lag, en ze kon maar niet bevatten – na al die jaren
nog steeds niet – dat Anton de Zeeuw dood was en dat zij,
Babette Steenhuizen, nog leefde. Eigenlijk kon ze het hele
aardse bestaan niet bevatten. We waren ongevraagd hier
afgeleverd, we werden geacht mee te spelen in het
onbegrijpelijke toneelstuk dat op deze planeet werd
opgevoerd, en dan moesten we plotseling weer verdwijnen,
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zonder dat iemand ons een goede reden kon geven. En tijdens
dat korte verblijf speelde de tijd een wreed spel met ons.
Babette werd zich van de onbarmhartigheid van de tijd
bewust toen ze na haar veertigste verjaardag niet meer werd
gevraagd om jonge vrouwen te spelen. Nee, het waren
voortaan de rollen van moeders, en soms zelfs de
grootmoeders in de stukken van Tennessee Williams die ze
mocht vertolken. Met schaamte over haar naïviteit dacht ze
terug aan die ene middag, jaren geleden alweer, toen een
bekende toneelregisseur bij haar op bezoek kwam om te
praten over een nieuwe productie van een oude klassieker:
Kat op een heet zinken dak. Dit was Babettes lievelingsstuk van
Williams. Ze had zestien jaar eerder met veel plezier de rol van
de mooie, jonge, sensuele Maggie de Kat gespeeld, en na de
première hadden de kranten euforisch over haar geschreven.
Nadat ze met de regisseur een kopje thee had
gedronken, en nadat ze wat roddels uit de toneelwereld
hadden uitgewisseld, vertelde de man dat hij was gekomen om
te vragen of Babette de rol van ‘Big Mama’ wilde spelen. Ze
keek hem een paar seconden met grote ogen en stokkende
adem aan. Tijdens die seconden drong het volledig tot haar
door dat haar jeugd voorbij was. De rest van de middag
slaagde ze er ternauwernood in de rol te spelen van een
volwassen, onkwetsbare vrouw die het leven onder controle
had. Pas toen de man vertrokken was, en Babette zich
doodmoe op bed had laten vallen, begonnen de tranen te
stromen.
In de hemel boven de rivier heerste de volle maan als
een lichtgevende koning over het halfdonkere landschap.
Babette staarde afwezig naar de weerkaatsing van het licht op
het water en nipte aan haar wijnglas. Vijf minuten geleden had
een ober van het hotel het lege dienblad opgehaald en een fles
gebracht.
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‘Was de zalm lekker, mevrouw?’ had hij gevraagd.
‘Ja, heerlijk. Dank je voor je interesse.’
Ze nam nog een slokje wijn en dacht nog altijd aan die
knappe jongeman die zojuist nog vlak naast haar stond,
gekleed in die zwarte broek en dat witte overhemd, met dat
grappige vlinderdasje. Heel even was het in haar opgekomen
om hem te vragen of hij na werktijd terug wilde komen om een
glaasje met haar te drinken. Ze had het niet gevraagd, en nu
wist ze niet of ze daar spijt van had of dat ze juist opgelucht
was. Zuchtend schonk ze nog een keer in.
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Langdurigheid
Het was die middag rustig in de lobby van het hotel. De
meeste gasten zaten op het grote balkon van het zomerweer
te genieten, of ze waren een wandeling langs de rivier aan het
maken. Arthur hield van deze namiddaglijke rust. Hij zat in zijn
rolstoel, gekleed in een driedelig wit linnen kostuum, en hij
overzag deze bescheiden ontvangstruimte zoals een vorst zijn
paleis overziet. Vanaf zijn plek bij dat smalle stukje muur,
tussen de trap en de lift, had Arthur goed zicht op de hele
lobby. Recht tegenover hem zag hij de hoofdingang waar al een
hele poos niemand door naar buiten was gegaan, of binnen
was gekomen. Rechts van hem was de balie van de receptie, en
links bevond zich het zitje waarin nooit iemand zat. Door de
glas-in-loodramen aan weerszijden van de deur viel een
kleurig licht binnen, dat aan het interieur een weldadige
zachtheid gaf.
Dit was zijn meest geliefde plek in het hele gebouw. Hij
zat hier nu al twee uur. De echtgenote van de hoteleigenaar,
Iris, had hem na de lunch hier naar toe gereden. Arthur was
haar grootvader en hij woonde hier al sinds de dood van zijn
tweede vrouw, tien jaar geleden. Toen hij destijds op
zevenentachtigjarige leeftijd hierheen verhuisde, verwachtte
niemand dat hij het nog lang zou volhouden, maar zijn hart
ging onverstoord door met kloppen en zijn geest bleef helder.
‘U wordt nog eens honderd, opa,’ zei Iris regelmatig.
‘Alleen als God me die langdurigheid wil gunnen,’
antwoordde hij dan altijd, in zijn nopjes met dat woord
‘langdurigheid’.
Arthur was al zijn hele leven schrijver. Een halve eeuw
lang had hij de ene roman na de andere geproduceerd maar
naarmate hij ouder werd, was hij zich meer en meer gaan
toeleggen op het schrijven van gedichten, die hij
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‘contemplaties’ noemde. Het scheppen met woorden was een
ware passie voor hem. Tot zijn laatste dag op aarde wilde hij
dit blijven doen. Hij liet zich nooit door tegenslag
ontmoedigen, zelfs niet toen hij serieuze problemen kreeg met
zijn fijne motoriek, waardoor hij op een zeker moment geen
pen meer kon vasthouden. Hij vond al snel een manier om dit
probleem te omzeilen. Vanaf die tijd schiep hij zijn
contemplaties alleen in zijn geest, zonder ook maar iets te
noteren. En als hij een werk voltooid had, vroeg hij Iris om met
pen en papier bij hem te komen zitten. Dan dicteerde hij zijn
nieuwste zielekind woord voor woord, zin voor zin; en
vervolgens las zijn kleindochter de hele tekst aan hem voor,
terwijl hij, de stokoude Arthur, glunderend luisterde en
instemmend knikte.
Ook deze namiddag was hij weer aan het werk, zittend
in zijn rolstoel, turend naar het diffuse licht in de lobby. Hij
was die ochtend aan een nieuwe contemplatie begonnen. Er
waren nog geen definitieve woorden of zinnen in hem
verschenen, en hij had nog geen titel gevonden. In deze vroege
fase van het scheppingsproces waren zijn gedachten nog
zoekend, dolend zelfs. Zijn ideeën waren nog vormloos. Hij zag
wel enkele wazige beelden in zijn hoofd, en hij had een paar
vermoedens over een sfeer die zou kunnen ontstaan. Meer
was er nog niet, maar Arthur had de overtuiging dat er iets
moois tot stand zou komen, als hij maar volkomen
ontvankelijk zou blijven voor alles wat uit zijn onderbewuste
– dat hij ‘het grote onbekende’ noemde – tevoorschijn kwam.
En deze keer was het belangrijker dan ooit tevoren dat
het werk mooi en goed zou worden. Hij was vanochtend
namelijk opgestaan met het vreemde maar duidelijke
voorgevoel dat dit zijn laatste contemplatie zou worden, zijn
allerlaatste poëtische schepping. Dus hoopte hij dat dit werk,
waaraan hij vandaag was begonnen, een betekenisvol
slotakkoord aan het einde van zijn leven zou worden. Hij
hoopte het niet alleen, hij had er ook vertrouwen in.
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Om klokslag half vier kwam Iris naar hem toe. ‘Opa, het
is tijd voor uw middagdutje,’ zei ze. Hoewel hij helemaal geen
slaap had, protesteerde hij niet toen ze de rolstoel kordaat de
lift in duwde. Hij had de afgelopen tien jaar geleerd dat zijn
kleindochter het nodig had om de dagen ordelijk te laten
verlopen. Ze hield er niet van als ze geen grip had op de
gebeurtenissen in het dagelijks leven, als de dingen niet hun
vaste plaats en hun vaste tijd hadden. Soms was ze wel een
beetje bazig maar daar stoorde Arthur zich niet aan. Hij liet de
praktische kanten van zijn leven gewillig door haar bepalen.
Dus, omdat het half vier in de middag was, zou hij een uurtje
of anderhalf op bed gaan liggen, zonder in slaap te vallen. En
als ze op zijn kamer arriveerden, en Iris hem nog een kus gaf
voordat ze terug naar haar werk in de keuken ging, zou hij
daar oprecht blij om zijn.
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Terug naar vroeger
Na het diner ging Willemijn meteen naar haar kamer
waar ze een kop thee zette en in de makkelijke stoel naast de
kaptafel ging zitten. Ze had lekker gegeten: tomatensoep met
ballen, biefstuk met aardappelkroketjes en twee soorten
groenten, en een dame blanche als toetje. In dit hotel werden
de gasten echt vertroeteld, vond ze. Ze nam een slokje thee en
slaakte een diepe zucht van tevredenheid.
Op haar schoot lag een fotoalbum. Sinds ze onlangs een
bezoek aan haar kleine geboortedorp, Houtsel, had gebracht –
waar ze de afgelopen dertig jaar niet meer was geweest – had
ze elke dag naar foto’s van vroeger gekeken. Ook vanavond
wilde ze zich weer onderdompelen in al die herinneringen aan
lang vervlogen tijden. Ze opende het album, begon
bedachtzaam te bladeren en stopte bij een vijftig jaar oude foto
van haarzelf als jonge vrouw met Rudie, haar zoontje van drie.
Ze zaten lachend in de voortuin op het gazon, vlak bij de
vlinderstruik en de afrikaantjes, met op de achtergrond het
oude huis waarin ze zelf ook geboren was. Het was precies
deze foto geweest die haar een paar weken geleden de impuls
had gegeven om terug te keren naar Houtsel.
Tot voor kort woonde Willemijn in een grote drukke
stad, bij Rudie en zijn vrouw Elise. Het was fijn dat het stel haar
in huis had genomen nadat haar man was overleden, maar
makkelijk was het samenleven zeker niet. Als Rudie naar zijn
werk was, moesten Willemijn en haar schoondochter hun best
doen om elkaar niet in de weg te lopen, om elkaar niet te
irriteren, wat in dat niet al te grote appartement geen lichte
opgave was. Elise kon er bijvoorbeeld niet zo goed tegen als
haar schoonmoeder Nederlandstalige levensliederen zong –
daar werd ze zenuwachtig van, zei ze altijd. Maar Willemijn
werd nu juist nerveus als ze de hele dag niet mocht zingen. En
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er waren meer meningsverschillen die aan beide kanten enige
aanpassing vereisten als ze de vrede in huis wilden bewaren,
zoals het openen van ramen om het huis te luchten, de sterkte
van de koffie en het opgeruimd houden van het aanrecht. Het
kwam regelmatig voor dat de dames elkaar onverbloemd
lieten weten dat ze ontevreden waren over de ander, waarna
een van beiden een kwartiertje op het balkon ging staan om
rustig te worden. Als Rudie thuis was, echter, had hij meestal
een gunstige invloed op de sfeer. Het was alsof hij een
kalmerende werking had op het gemoed van zowel zijn vrouw
als zijn moeder. Dikke vriendinnen zouden die twee nooit
worden maar als ze ’s avonds samen met Rudie in de
woonkamer zaten om radio te luisteren of een spelletje te
doen, dan kon het soms best gezellig zijn. En daarom deden ze
met z’n drieën al jarenlang hun best om dag na dag in vrede
met elkaar samen te wonen.
Maar een maand geleden gebeurde er iets belangrijks
in het hoofd (en het hart) van Willemijn. Ze vond tijdens het
opruimen van een bergkast een stapel fotoalbums, en ze ging
daarin zitten bladeren. Toen ze die foto van haarzelf als jonge
moeder zag, zo ontspannen zittend op het gras voor het oude
huis, zo gelukkig, voelde ze een onweerstaanbare drang om
naar Houtsel te gaan. Diezelfde dag nog schreef ze een brief
aan haar jeugdvriendin, Anneke, die nog altijd in het dorp
woonde, waarin ze vroeg of ze een tijdje mocht komen logeren.
Eigenlijk wilde ze daar permanent komen wonen maar dat zou
ze Anneke wel vertellen als ze goed en wel gearriveerd was.
Nadat ze het verwachte enthousiaste antwoord van
Anneke had ontvangen, vertrok Willemijn niet onmiddellijk.
Ze wilde eerst nog een weekje blijven om Elise te helpen met
de grote schoonmaak waar ze samen aan begonnen waren. Dat
bleek uiteindelijk twee volle weken te duren, en daarna moest
ze ook nog wat kleren wassen, maar ten langen leste stapte
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Willemijn op een goede ochtend met twee volle reistassen op
de trein.
In een klein stadje in de buurt van Houtsel stapte ze
over op een streekbus. Tijdens de laatste kilometers tuurde ze
onafgebroken uit het raam, want ze herkende het landschap
en ze wilde alles zien. Een paar honderd meter van de weg
stond de oude molen die ze zo goed kende. Ze wist dat
daarachter een sloot liep waarin ze vroeger met Anneke
kikkervisjes had gevangen. En even later reden ze langs het
crucifix bij de bocht in de weg waar ze als kind wel eens ging
bidden, bijvoorbeeld als haar moeder ziek was. Haar hart
werd warm bij het zien van die oude vertrouwde omgeving.
Maar niet alles was het zoals vroeger was geweest. De
boerderij van de familie Bergmans was verdwenen. Op die
plek stond nu een fabriek die aardappelproducten maakte en
die een weeë geur voortbracht, zo onaangenaam dat enkele
busreizigers hun neus dichtknepen. En even later zag
Willemijn dat de eeuwenoude linde die aan de rand van het
dorp had gestaan, er niet meer stond. Ze had altijd gedacht dat
die boom haar zou overleven. Een vleug van weemoed trok
door haar heen.
De bus stopte in de Dorpstraat. Willemijn stapte uit,
zette haar reistassen op de grond en keek ontzet naar de
overkant. Waar ooit de dorpskerk had gestaan, bevond zich nu
een winkelcentrum met daarnaast, op de plek van het kerkhof,
een groot parkeerterrein. Ze dacht aan alle overleden mensen
die in de loop der jaren in die grond begraven waren. ‘Hier
worden de doden niet meer geëerd,’ dacht ze; en ze werd
overvallen door een diep gevoel van medelijden met alle
heengegane zielen.
Al wandelend naar het huis van Anneke, zag ze dat het
café van oom Piet was veranderd in een Amerikaans
hamburgerpaleis. En de sigarenwinkel van ‘malle Mien’ was
nu een praktijk voor psychotherapie. Op haar bestemming
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aangekomen, verlangend naar een kopje thee en een praatje
met Anneke, drukte ze op de deurbel. Er werd niet
opengedaan, ook niet na de tweede en de derde keer bellen.
Juist toen ze een bankje wilde gaan zoeken, om even uit te
rusten, ging de deur van de buren open. Een man kwam naar
buiten.
‘Komt u voor Anneke?’ vroeg hij.
‘Jawel meneer,’ zei Willemijn met een glimlach. ‘Ze is
mijn vriendin van vroeger. Ik kom hier logeren.’
Hij keek naar de grond en was een paar tellen stil.
‘Anneke is overleden,’ zei hij uiteindelijk op sombere toon. ‘Ze
is vorige week dood in huis gevonden. Eergisteren was de
crematie.’
Willemijn was sprakeloos. Een paar weken geleden
had Anneke nog een brief gestuurd waarin ze schreef hoe blij
ze was dat haar jeugdvriendin in Houtsel op bezoek wilde
komen. En nu was ze dood.
‘Mijn oprechte deelneming,’ zei de buurman.
‘Dank u wel.’
‘Tja, het is wat…,’ wist hij nog te zeggen.
Willemijn pakte haar reistassen op. ‘Zegt u dat wel,
meneer,’ zei ze. ‘Nou, ik ga maar eens verder.’
‘Fijne dag nog, mevrouw.’
Ze knikte en begon aan haar wandeling terug naar de
bushalte. Tijdens de rit naar het treinstation besloot Willemijn
dat ze niet zou terugkeren naar Rudie en Elise. Waar ze wel
naar toe wilde gaan, wist ze nog niet. Ze zou eerst maar eens
een paar dagen in een hotel gaan nadenken. Dan zou haar vast
wel iets te binnen schieten.
Ze had nog een tweede kopje thee gezet, en omdat het
daglicht zich nu snel terugtrok, had ze een schemerlamp aan
gedaan. Het fotoalbum lag nog geopend op het nachtkastje. De
vijfde dag in dit hotel was bijna voorbij. Nog altijd wist
Willemijn niet waar ze hierna naar toe zou gaan, maar dat
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deerde haar niet. Morgen, na het ontbijt zou ze weer op het
balkon gaan zitten om naar de rivier te kijken, en naar de
mistige overkant. Daar verheugde ze zich nu al op.
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Verschijnen en verdwijnen
Die ochtend hing er een egaal, lichtgrijs wolkendek
boven het land. Er stond een briesje, en het was minder zacht
dan het de voorbije dagen was geweest. Olaf had op zijn kamer
een warme trui aangetrokken en was naar het grote balkon
gegaan om wat frisse lucht in te ademen. Hij stond
onbeweeglijk, met de handen op de rug naar de stromende
rivier te kijken, en naar de in mist gehulde overkant waar
alleen de aanlegsteiger en de met het water meedansende
roeiboot te zien waren.
Sinds Olaf in het hotel was gearriveerd, deed de rivier
hem telkens weer aan Freddie denken, en hij wist wel hoe dat
kwam. Tijdens een van hun nachtelijke gesprekken hadden ze
vrij lang over het tweeduizend jaar oude dichtwerk
Metamorfosen van Ovidius gepraat, en daarbij hadden ze het
constante voortglijden van de tijd meerdere keren vergeleken
met het stromen van water. Dat gesprek had veel indruk op
Olaf gemaakt en het had een vooraanstaande plek in zijn
geheugen ingenomen, ook omdat Freddie in staat was
gebleken om lange fragmenten uit het hoofd te reciteren.
Muisstil had Olaf geluisterd terwijl zijn nieuw vriend, de
zwerver, met veel geestdrift over dit oude gedicht sprak.
‘Omnia mutantur, nihil interit,’ zei Freddie op
plechtige toon. ‘Alles verandert, niets vergaat.’ Hij liet een
stilte vallen en nam een slokje warme chocolademelk. ‘Is dat
geen mooie beschrijving van de tijd en alles wat zich daarin
voltrekt?’ vroeg hij. ‘Als ik die vier woorden in mijn hoofd
hoor, denk ik aan een oneindige stroom waarin alle dingen,
planten, dieren en mensen tevoorschijn komen, een poosje
aanwezig zijn, en dan weer verdwijnen. De tijd is een eeuwige
beweging, vertelt Ovidius ons, waarin alles wat tijdelijk is
weliswaar moet heengaan, maar ook steeds weer in een
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andere gedaante kan terugkeren. En ook die nieuwere
manifestaties zullen na enige tijd de bühne weer verlaten. Wat
komt, gaat. Dat is de ware aard van de ondermaanse
werkelijkheid.’
‘Ik denk dat je, samen met Ovidius, de waarheid
spreekt, Freddie,’ zei Olaf. ‘Maar mijn vraag is: leidt die
gedachtegang volgens jou tot de conclusie dat wij, zoals we
hier zitten, eindige wezens zijn? – dat we binnenkort niet meer
bestaan?’
‘Nee, die conclusie trek ik niet,’ zei Freddie. ‘Ovidius
heeft het over de aardse werkelijkheid, datgene wat zich
binnen de grenzen van ruimte en tijd bevindt. De dood,
bijvoorbeeld, bestaat alleen binnen die grenzen, niet
daarbuiten. Ons bewustzijn is niet afhankelijk van onze
vergankelijke fysieke verblijfplaats op aarde.’
‘Omdat we oneindige geestelijke wezens zijn die
tijdelijk in een stoffelijk lichaam verblijven?’
‘Ja, dat is precies mijn geloof. En omdát ik dat geloof –
echt geloof – kan ik de schoonheid van het leven én de dood
zien.’
Olaf hield zich stil en dacht na, waardoor Freddie, die
altijd graag aan het woord was, ruimte zag om met zijn betoog
verder te gaan. ‘De wereld stroomt voort in een
wonderbaarlijke dans van verschijnen en verdwijnen,’ zei hij
langzaam en plechtig. ‘De blaadjes aan de bomen, die in het
voorjaar nog fris van tint zijn, nemen in de nazomer een
diepgroene kleur aan en laten zich een paar maanden later als
okergele en roodbruine vlokken op de grond vallen, om zich
vervolgens, terwijl de winterse kou over het land trekt,
gewillig met de zwarte aarde te verenigen. En zo is ook het
verhaal van de mens die het ene moment nog blij in de wieg
ligt te kirren en een paar luttele ogenblikken later, met grijze
haren op het hoofd, op een bankje in het park zit uit te rusten,
turend naar de spelende kinderen op het jonge gras – om nog
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diezelfde nacht, terwijl het buiten stil is, de ogen voor de
allerlaatste keer te sluiten.’
‘Dat is niet van Ovidius,’ zei Olaf. ‘Schud je dat nu
zomaar uit je mouw?’
Freddie lachte. ‘Nee hoor, dat heb ooit ergens anders
gelezen, en woord voor woord onthouden, omdat ik het zo
mooi vond.’
‘Jij hebt een magnifiek geheugen voor teksten,
nietwaar?’
‘Ja, ik bezit geen boeken maar ik draag veel woorden
met me mee.’
Het was tijd voor de volgende ronde door het gebouw.
Zonder iets te zeggen liepen beide mannen door de schaars
verlichte gangen. Ze stonden zwijgend stil bij elk elektronisch
oog en wachtten tot er een groen lichtje verscheen, waarna ze
verder mochten. Allebei waren ze tijdens de hele rondgang in
gedachten verzonken. Pas toen ze weer terug waren op de
begane grond, en tegenover elkaar aan het bureau zaten,
werden nog een paar laatste woorden over het onderwerp
gezegd.
‘Alles verandert,’ zei Olaf, zacht en peinzend. ‘Ook ons
kleine leventje is een onophoudelijk stroom van
veranderingen. Dit betekent dat wij gedurende onze
aanwezigheid in dit aardse dal altijd bezig zijn met
verwelkomen en afscheid nemen. We zien de dingen komen en
gaan – steeds opnieuw.’
‘Ja,’ zei Freddie. ‘Die afwisseling van worden en
weggaan kenmerkt de kleine dingen in ons eigen leven. Maar
ook hele culturen, beschavingen en koninkrijken
gehoorzamen aan die wetten.’
Olaf stond nog altijd in dezelfde houding op het balkon,
starend naar het trage water en de nevelige overkant. De wind
gaf een koele tinteling aan zijn voorhoofd en zijn wangen.
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Zonder dat hij begreep waar het vandaan kwam, ging er een
gevoel van gelukzaligheid door hem heen. ‘Alles verandert,
niets vergaat,’ dacht hij.
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De schepping
Het liep al tegen middernacht toen Marianne het grote
balkon betrad. Ze had urenlang op bed in haar bijbel liggen
lezen – en nadat ze het boek had dichtgeslagen, was ze naar
buiten gegaan om de frisse lucht op haar huid te voelen. Na een
zeer warme zomerse dag was de koelte van deze late avond
verkwikkend. Haar gedachten, die de hele dag onder een
deken van loomte hadden gelegen, kwamen nu pas goed tot
leven. Ze keek even om zich heen. De andere hotelgasten, die
ze urenlang door het geopende raam van haar kamer had
horen kwebbelen, hadden zich inmiddels op hun kamers
teruggetrokken – en dat vond Marianne helemaal niet erg. Nu
heerste hier de stilte, de weldadige stilte waarin ze zo graag
verkeerde. Ze liep naar een van de comfortabele ligstoelen,
duwde de rugleuning een stuk naar achteren, ging liggen en
richtte haar blik op de donkere lucht.
De onbewolkte zomernacht overrompelde haar. Nog
niet eerder had ze zo veel sterren tegelijk gezien. Duizenden,
misschien wel tienduizenden lichtpuntjes zag ze – van noord
tot zuid, van oost tot west. De hele immense hemelkoepel was
gevuld met fonkelende diamanten. En zij, Marianne, mocht die
kosmische pracht vanaf de aarde aanschouwen. Met geopende
ogen en gevouwen handen begon ze te bidden.
‘Goede God, dank U voor Uw schepping,’ fluisterde ze.
‘Wat een overvloed aan schoonheid heeft U ons geschonken.
Wat een rijkdom mogen wij elke dag opnieuw van U
ontvangen.’
Ze dacht aan het eerste hoofdstuk van Genesis dat ze
die avond weer eens had herlezen. Van dat scheppingsverhaal
kon ze geen genoeg krijgen, zo mooi vond ze het. Ze las het als
een mythisch gedicht, als een geïnspireerde poëtische tekst
gevuld met fantasievolle beeldspraken. Dit oeroude verhaal
was doorvlochten met metaforen die ons op sprookjesachtige
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wijze een belangrijke waarheid vertelden, een waarheid die
niet op een andere manier, en zeker niet in exacte of
wetenschappelijke bewoordingen kon worden overgebracht.
‘God, U bent zo enorm…,’ bad ze, ‘…zo uitgestrekt, zo
kolossaal. En U heeft deze wondermooie wereld geschapen.
Toen de aarde nog vormloos, leeg en donker was, zweefde Uw
geest al over de wateren. Ik weet zeker dat U op dat ogenblik
al wist hoe magnifiek Uw schepping zou worden.’
Ze liet haar blik door de sterrenhemel dwalen.
Gegrepen door het mirakel dat ze zag, stroomden de woorden
zacht en breekbaar uit haar mond. ‘Allereerst schiep U het
licht, God; en door dat licht van de duisternis te scheiden,
kwamen dag en nacht tevoorschijn. En de eerste dag
markeerde het begin van de tijd. Daarna voegde U op elke
volgende dag weer meer wonderbaarlijkheden aan het
universum toe. Allereerst werd het hemelgewelf naar Uw wil
gevormd. Vervolgens heeft U land en zee van elkaar
gescheiden, en rivieren geschapen. Op het land begon gras te
groeien, en zaadvormende planten, en vruchtdragende bomen
– en alles wat leefde, bracht nieuw leven voort. En U zag dat
het goed was.’
Opnieuw pauzeerde ze een ogenblik. Ze wilde dit
moment zo lang mogelijk vasthouden, omdat ze de nabijheid
van God zo duidelijk voelde. Het was alsof de hele
werkelijkheid die haar omgaf – de lucht, de rivier, het land –
plotseling was doordrenkt met de goddelijke geest, met een
sterkere, hogere, intensere, vollere, meer liefhebbende, en
buitengewoon onaardse schoonheid. Het was niet met
woorden, maar met die onbegrijpelijke, alom tegenwoordige
energie, dat God tegen haar zei: ‘Hier ben Ik. Ik ben bij je.’
Marianne begreep Zijn boodschap. Hij was aanwezig, wist ze,
en ze was vervuld van geluk.
Na een paar minuten stilte en meditatie begonnen haar
woorden weer te stromen. ‘Toen de volgende dag op aarde
was aangebroken…,’ zei ze zacht, ‘…wendde U Uw blik weer
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naar boven. In de nog donkere hemelkoepel creëerde U twee
heldere lichtbronnen: een sterke voor overdag en een
zwakkere voor de nachtelijke uren. U schiep ook duizenden
minuscule lichtpuntjes en verspreidde die over het firmament.
Vanaf dat ogenblik was er boven de aarde een overvloed aan
licht. Het was een goddelijk licht dat nooit meer zou doven.’
Marianne dacht na over de ‘duizenden lichtpuntjes’
waarover ze in haar gebed had gesproken. Het waren er veel
meer dan duizenden, besefte ze. Onze zon was een van de
honderden miljarden sterren in de Melkweg. En iets verderop
in het heelal bevond zich onze buurvrouw, Andromeda, een
sterrenstelsel van duizend miljard sterren. Maar dat was nog
lang niet alles want de Melkweg en Andromeda waren slechts
twee sterrenstelsels. Naar schatting bestonden er miljoenen,
of zelfs miljarden van zulke stelsels in het universum. De
omvang van de schepping was onbevattelijk voor het
menselijk bewustzijn.
‘God, U bent zo groot, zo oneindig,’ zei ze met gesloten
ogen. ‘U bent zo groot, en toch kent U mijn naam! U bent de
God van duizenden miljarden sterren…, en U kent mijn naam!
U bent altijd bij me.’
Op dat ogenblik moest Marianne aan Kasper denken.
Ze miste hem. Maar hij had ooit tegen haar gezegd dat ze altijd
bij hem was – ook als hij, zoals nu, op tournee was. Die
woorden hadden haar getroost. En omgekeerd was hij altijd
bij haar, bedacht ze. Hij was altijd in haar hart, ook als ze aan
het bidden was. ‘Dank U voor Kasper,’ zei ze tegen God. Daarna
dacht ze ook aan haar ouders en haar oudere zus. En ze dacht
aan haar beste vriendin die ze al haar hele leven kende. Ze
dacht ook aan haar lieve grootvader die onlangs was
overleden, en haar andere drie grootouders aan wie ze geen
herinnering had maar die haar wel als baby hadden gekend.
Voor al die mensen waar ze van hield en die van haar hielden,
bedankte ze God.
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Marianne maakte een kruisteken en stond op van haar
stoel. Nadat ze nog even met aandacht de frisse avondlucht
had gevoeld, en de stilte had beluisterd, ging ze naar binnen.
Tien minuten later lag ze in bed. Ze deed het licht uit en legde
haar handen op haar buik. Bijna onmiddellijk zakte ze weg in
een rustige slaap.
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De geliefde en de echtgenoot
Omdat de ontbijtzaal nog niet geopend was – het was
pas twintig over zes – had Willemijn zich van haar kamer naar
het grote balkon begeven. Dit was haar lievelingsplek
geworden; hier kon ze urenlang blijven zonder zich te
vervelen. Ze had een comfortabele ligstoel opengeklapt en lag
nu met haar rieten hoed op het hoofd naar het ontwakende
landschap te kijken. Het ochtendlicht hing stil en ijl boven de
waterspiegel van de rivier, en het daalde zachtjes neer op de
mistbanken die nog altijd onbeweeglijk op de andere oever
lagen. In die weldadige kalmte had Willemijn alle ruimte om te
mijmeren over vroeger.
Ze had nog veel mooie herinneringen aan haar
onbezorgde jaren op de kleuterschool en de lagere school, en
ze kende alle namen van haar jeugdvriendinnetjes nog. Het
eenvoudige kinderlijke geluk dat ze destijds had gekend,
eindigde abrupt toen ze dertien was en haar vader aan een
hartaanval overleed, waardoor het hele leven drastisch
veranderde. Haar moeder, die voorheen van de ochtend tot de
avond constant liedjes had gezongen, trok zich nu terug in
stilte, niet bij machte haar pijn ten bate van haar kind opzij te
zetten. Vanaf die noodlottige dagen hing er in hun huis een
drukkende somberte die voorlopig niet meer weg zou gaan. In
die sfeer trokken haar tienerjaren traag aan haar voorbij.
Toen ze eenentwintig was, leek de zon door te breken.
Willemijn zwichtte voor de avances van David, een knappe
man van drieëntwintig die een dorp verderop woonde en haar
al enige tijd het hof maakte. Het jonge stel werd smoorverliefd.
Ze konden geen dag zonder elkaar; en ze schreven elkaar in de
eerste maanden honderden liefdesbriefjes. Samen droomden
ze van een huwelijk, een gezellig huis en een lang leven met
veel kinderen.

39

Voor de vader van David, een rijke ondernemer, was
de liefdesrelatie van zijn oudste zoon met dat eenvoudige
boerenmeisje onacceptabel. De man sprak een hartig woordje
met zijn eerstgeborene, en toen dat niet werkte draaide hij de
duimschroeven
verder
aan.
David
moest
zijn
liefdesbetrekking terstond afbreken, anders zou hij onterfd
worden en dan zouden ook de betalingen voor zijn studie aan
de universiteit onmiddellijk worden stopgezet. Diezelfde dag
nog was de relatie voorbij.
Twee jaar later maakte Willemijn op een dansavond
kennis met Victor, een keurige jongeman met een goede baan
– een man voor wie ze respect had, met wie ze graag iets
gezelligs deed, maar waar ze geen liefde voor voelde. Dat zei
ze ook eerlijk tegen hem toen hij, met een dure ring in de hand,
op zijn knieën voor haar zat.
‘Ik ben vereerd door je aanzoek,’ zei ze. ‘Je zou een
goede en betrouwbare echtgenoot zijn. Maar Vic, ik hou niet
van je.’
‘Liefde kan groeien,’ was zijn antwoord. ‘Als je met me
trouwt, zal ik ervoor zorgen dat het je aan niets ontbreekt. We
zullen samen een goed leven hebben, dat beloof ik.’
En zo geschiedde. Ze trouwden op een zonnige dag in
mei. Na een poosje bij haar moeder te hebben ingewoond,
vond het jonge echtpaar verderop in de straat een betaalbaar
huurhuis. En iets meer dan een jaar na de huwelijksdag werd
Rudie geboren, een gezonde knul van negen pond en drie ons.
Daarna kwamen er geen kinderen meer – niet omdat het niet
meer kon maar omdat het gewoonweg niet gebeurde – want
de man en de vrouw des huizes waren wel goede ouders,
trouwe levenspartners en beste vrienden, maar geen
geliefden.
Willemijn vond het wel goed zo. Ze hield nog steeds
van de man die jaren geleden haar hart had veroverd, David.
En ze zou de rest van haar leven van hem houden, dat wist ze
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zeker – zoals ze er ook zeker van was dat hij nog altijd van haar
hield.
Die
zekerheid
werd
bevestigd
op
haar
zevenentwintigste verjaardag, vijf jaar na het einde van hun
relatie. Willemijn ging die ochtend vroeg de deur uit om taart
te kopen voor de familieleden en vrienden die ‘s middags op
visite zouden komen. Nadat ze de voordeur had
dichtgetrokken, zag ze verderop in de straat, onder de
eikenboom, een man die bij het geopende portier van zijn auto
stond en naar haar keek. Het was David. Hij zwaaide, en
Willemijn wuifde aarzelend terug. Daarna stapte hij weer in en
reed hij weg. Met een hoofd gevuld met verbazing en
opwinding liep ze naar de banketbakker, waar ze bijna vergat
wat ze ook alweer kwam doen. ‘Hij stond onder de grote eik,’
besefte ze opeens toen ze terug naar huis wandelde. Dat was
de boom waaronder ze destijds zo vaak hadden staan
knuffelen en zoenen. Er ging een golf van rust en
gelukzaligheid door haar heen. Ze was dolblij. Die middag
vonden veel gasten dat ze er zo gelukkig uitzag. Telkens als
iemand dat zei, glimlachte Willemijn even.
Meer dan tien jaar lang verscheen David op haar
verjaardag in de straat, en dan zwaaide hij elke keer vanaf die
plek onder de eik. Aan deze geheime traditie kwam een einde
toen Victor een betere baan vond en het hele gezin naar een
grote stad moest verhuizen. Daarna zouden de geliefden
elkaar nooit meer zien, maar Willemijn zou de rest van haar
leven van David blijven houden – en hij, zo wist ze, ook van
haar.
Ze was inmiddels drieënzeventig jaar oud, en nog
steeds koesterde ze een warme liefde voor David. Natuurlijk
wist ze niet of hij nog leefde, maar dat deed er niet toe, vond
ze. Ze hield van hem, ook als hij al in de hemel was; en ze had
vrede gesloten met het aardse lot dat hen was gegeven.
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Het was nu bijna zeven uur. Ze stond op van haar luie
stoel, wierp nog een blik op de rivier waarop het vroege
zonlicht in gouden snippers reflecteerde, en liep rustig naar de
eetzaal. Daar werd ze vriendelijk verwelkomd door die
aardige jongeman die in de keuken werkte. Hij wist wat ze
voor haar ontbijt wilde: een zachtgekookt eitje, wat toast met
boter, en een kopje thee.
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Kat op een heet zinken dak
Terwijl de andere hotelgasten in de eetzaal zaten te
ontbijten, zat Babette met enkel een beker koffie in een luie
stoel op het balkon. Ze had haar plakboek met
krantenartikelen meegebracht, sloeg dat op een willekeurige
bladzijde open – zoals ze de laatste tijd wel vaker deed – en
kwam uit bij een recensie van Kat op een heet zinken dak van
zo’n tien jaar geleden. In de marge van het knipsel had ze
destijds met balpen het cijfer 7 gezet, wat betekende dat de
recensent redelijk positief was geweest, maar niet extatisch.
Dus had ze nu geen zin om de tekst te herlezen. Ze staarde een
poosje naar de zwart-witfoto met het onderschrift ‘Babette
Steenhuizen als Big Mama’ en moest glimlachen om de
herinneringen die ophoog kwamen. Het was een van die
theaterseizoenen geweest waarin haar amoureuze
verwikkelingen meer aandacht vroegen dan het acteren. Ze
nam een slok koffie en liet haar gedachten terug naar het
verleden reizen.
Dit was de periode in haar leven waarin ze probeerde
te accepteren dat haar jeugd voorbij was en dat ze de rest van
haar carrière alleen nog oudere vrouwen zou spelen. Ze was
er na enig aarzelen mee akkoord gegaan de rol van Big Mama
te vertolken en kreeg daar na verloop van tijd zelfs plezier in,
ook omdat ze met twee interessante mannen samenwerkte.
Richard, de regisseur, kende ze al jaren. Hij was een
aantrekkelijke vijftiger van wie gezegd werd dat hij met alle
actrices die in zijn producties optraden minstens één keer het
bed had gedeeld. Die roddel was in elk geval onwaar, wist
Babette, want zij was nog nooit op zijn avances ingegaan. En
dat zat hem merkbaar dwars want toen de repetities van Kat
op een heet zinken dak begonnen, liet hij duidelijk merken dat
hij de strijd nog niet had opgegeven. Tijdens de pauzes kwam
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hij vaak naast haar zitten; en als ze dan in een gezellig gesprek
terechtkwamen, zochten zijn bewegelijke handen altijd een
plek om even te rusten – bijvoorbeeld haar nek, haar rug, haar
arm, of haar knie. En aangezien het toneelstuk dat ze aan het
repeteren waren in tientallen steden in Nederland en
Vlaanderen zou worden opgevoerd, en het hele gezelschap
dus in vele hotels zou overnachten, zag het er niet naar uit dat
Richard zijn pogingen binnenkort zou staken.
Voor de rol van Brick was een jonge, net afgestudeerde
acteur, Boudewijn, uitgenodigd om aan de eerste repetities
mee te doen. Deze jongeman moest zich nog waarmaken.
Alleen als hij Richard wist te overtuigen van zijn talent, en zijn
capaciteiten, zou hij mee op tournee mogen gaan – zo niet, dan
zat er nog een ervaren acteur op de reservebank.
Babette was zeer gecharmeerd van Boudewijn. De
knul had een imposant gespierd lichaam, een jeugdig gezicht,
blauwe ogen en golvend donkerblond haar – en hij sprak met
een stem die zowel kracht als tederheid uitdrukte. Natuurlijk
besefte ze dat ze meer dan twintig jaar ouder was, en dat ze
zijn moeder had kunnen zijn, maar ze kon het niet laten af en
toe naar zijn aandacht te solliciteren – met een terloopse
aanraking, een knipoog of een gulle glimlach.
Op een late vrijdagmiddag, na een lange repetitie vroeg
ze aan Boudewijn of hij zin had om in een nabij gelegen café
een glaasje te gaan drinken en wat te babbelen over het mooie
beroep dat hij had gekozen. Aangezien hij wel begreep dat
goede connecties in de wereld van het toneel enorm belangrijk
waren, ging hij graag met haar mee.
Na een paar glaasjes wijn besloten ze om in die
gezellige kroeg ook maar wat te eten, en na het toetje
bestelden ze nog koffie met cognac.
‘Zeg Boudewijn, heeft Richard al gezegd of je mag
blijven?’ vroeg Babette.
‘Nee, nog niet.’
‘Je vindt het zeker wel spannend hè?’
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Hij knikte.
‘Misschien kan ik een goed woordje voor je doen,’ zei
ze peinzend.
‘Zou je dat willen doen?’ vroeg hij.
‘Tja, ik weet niet…, misschien…’
Boudewijn keek haar afwachtend aan.
Ze legde haar hand op zijn bovenarm en kneep zachtjes
in zijn biceps. ‘Weet je, laten we anders naar mijn huis gaan,
dan kunnen we er nog wat over praten.’ Ze blies via de lucht
een kusje naar hem toe.
Die nacht sliep Boudewijn in het bed van Babette.
’s Ochtends, tijdens het ontbijt zei ze dat ze snel met Richard
zou gaan praten. En een kwartier later, bij de voordeur, gaf hij
haar een lange afscheidsknuffel.
‘Kom je nog een keer op bezoek, lieverd?’ vroeg
Babette, zijn haar strelend. ‘Zou ik fijn vinden.’
‘Ja graag,’ zei Boudewijn, en hij meende het.
De volgende ochtend belde Babette rond elf uur aan bij
het huis van Richard, gekleed in een mooie jurk en schoenen
met hoge hakken. Hij deed in zijn kamerjas open.
‘Hé, Babette. Wat een verrassing,’ riep hij verbaasd.
‘Ik was toevallig in de buurt…,’ zei ze, ‘…en ik had zin
in koffie.’
‘Gezellig! Kom binnen, meid. Entree!’
Terwijl Richard in de keuken bezig was, ging Babette
op de bank zitten. Ze sloeg een been over het andere en
wachtte tot hij de kamer binnenkwam.
‘Mag ik je om een gunst vragen?’ vroeg ze toen de koffie
was ingeschonken en Richard tegenover haar zat.
‘Ik luister.’
‘Ik zou het op prijs stellen als Boudewijn de rol van
Brick zou krijgen.’
Hij keek haar onderzoekend aan. ‘Oh? Waarom dan?’
vroeg hij.
45

‘Gewoon. Ik vind hem erg goed.’
‘En eh…, waar is hij precies goed in?’ reageerde
Richard. Er was inmiddels een geamuseerde blik op zijn
gezicht verschenen.
Babette besefte wel dat ze hem niet voor de gek kon
houden. Ze zei niets. Ze glimlachte alleen maar, en dronk haar
koffie.
Richard kwam naast haar op de bank zitten en legde
een hand op haar been. ‘Misschien moeten we daar straks eens
in alle rust over doorpraten,’ zei hij zachtjes. ‘Wat vind je daar
van?’
Ze streelde zijn ongeschoren kin met haar
vingertoppen. ‘Dat lijkt me een goed idee,’ fluisterde ze.
Die middag brachten ze samen in bed door. De
volgende ochtend belde Richard Boudewijn op om te vertellen
dat hij mocht blijven; en Boudewijn belde vervolgens Babette
op om haar te bedanken.
Vier weken later begon de tournee die enkele
maanden zou gaan duren. Na elke voorstelling sliep Babette
ofwel in de hotelkamer van Boudewijn, ofwel in die van
Richard – en het kwam ook wel eens een enkele keer voor dat
ze een nacht alleen sliep.
Ze sloeg het plakboek dicht, tuurde een ogenblik naar
de weemoedige mistbanken aan de overkant, en stond toen op
om haar lege koffiekop terug te brengen naar de eetzaal.
Daarna wilde ze een lange wandeling over het pad langs de
rivier gaan maken – stroomopwaarts – ondertussen
dagdromend over de dingen die ze in haar bonte verleden had
meegemaakt.

46

Het afwezige ‘iets’
Het was kwart over drie ’s nachts. Olaf lag al uren op
de slaap te wachten. Hij rolde af en toe van zijn linkerzij naar
zijn rechter, en weer terug – en nu lag hij op zijn rug te
luisteren naar de stilte in de kamer, zich afvragend of hij zou
opstaan om wat te gaan lezen. Hij besloot nog even zo te
blijven liggen. Zojuist was er een gedachte door hem heen
gegaan, en die wilde hij weer naar zich toe halen voordat zij
zich zo ver van zijn bewustzijn had verwijderd dat ze niet
meer bereikbaar was. Hij hield zijn ogen gesloten, haalde
rustig adem en concentreerde zich op de ruimte van zijn geest.
Een minuut later wist hij het weer. De gedachte die
hem had bezocht, was verbonden met een herinnering aan
Freddie. Tijdens een van hun vele nachtelijke ontmoetingen
hadden ze langdurig over het Bijbelse verhaal van de zondeval
gesproken. Olaf had voornamelijk geluisterd naar wat zijn
spraakzame vriend hierover te vertellen had. Langzaam aan
kwamen de details van dat gesprek terug. Freddie had een
ongewone maar interessante kijk op dit verhaal. Hij zag hierin
de oorsprong van de – in zijn ogen – grootste problemen van
de hedendaagse periode in de geschiedenis van de mensheid.
Nadat Adam en Eva de verboden vrucht hadden
gegeten, werden ze uit de Tuin van Eden verbannen. In hen
was voor altijd iets veranderd. Zij beschikten voortaan over
kennis van goed en kwaad, en ze stonden daardoor dichter bij
God – maar de prijs die zij voor die verworven kennis moesten
betalen, was een leven vol bewust beleefde pijn en ontbering.
Zij moesten het land gaan bewerken om zichzelf te voeden; en
ze moesten hun eigen kleding maken om zich tegen de kou te
beschermen.
En dat alles bleken ze ook wonderwel te kunnen, want
hoe moeilijk en zwaar het werk ook was, de mensen leerden
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beetje bij beetje hoe ze op deze planeet konden overleven, en
hoe ze zichzelf en hun gemeenschap konden ontwikkelen. In
de loop der tijd slaagden de nakomelingen van Adam en Eva
erin een keur aan nuttige gereedschappen uit te vinden. Ze
leerden huizen te bouwen, en daarna ook machines die hen
werk uit handen namen, waardoor ze af en toe wat rust
kregen.
Door hard te blijven werken aan hun leefwereld, en
zodoende hun gevoel van zekerheid en welbevinden te
vergroten, ontdekten de mensen dat ze het leed – dat op aarde
altijd aanwezig was – enigszins naar de achtergrond konden
schuiven. En soms slaagde men er zelfs in het immer nabije
leed tijdelijk uit het bewustzijn te verjagen. Op die momenten
droomde de mens dat hij in een veilige en comfortabele
wereld leefde; en hij verbeeldde zich dat zijn hart wederom
met vrede gevuld was, zoals destijds in het aards paradijs.
Tijdens die episodes van onbewust-zijn merkte de
mens niet op dat hij in een illusie leefde, en hij realiseerde zich
ook niet dat in die illusie een kiem van waanzin besloten lag,
omdat na verloop van tijd niets meer aan de werkelijkheid
werd getoetst en alles volledig maakbaar leek.
‘Waanzin?’ vroeg Olaf. ‘Wat voor waanzin?’
‘De waanzin die we overal om ons heen zien,’
antwoordde Freddie droogjes. ‘De waanzin die zich als een
vloed over de wereld aan het verspreiden is.’ Hij wees, nog
altijd met een kalme stem, op de moderne massamedia die
geen enkele band met de realiteit van deze wereld meer
hadden en elke dag niets anders deden dan een
schijnwerkelijkheid voorspiegelen. En hij wees op de
ontelbare machines die ons niet alleen werk maar ook
verantwoordelijkheid uit handen hadden genomen, die de
bezielde levende wereld hadden omgevormd tot een zielloos
systeem, en die ons, de mensen, steeds afhankelijker en
hulpelozer hadden gemaakt.
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Olaf keek sceptisch maar zei niets.
‘Kijk nou eens naar jouw werk, man,’ ging Freddie
verder. ‘Je voorziet in je levensonderhoud door de hele nacht
hier in dit gebouw te zijn.’ Hij keek met een bedenkelijke blik
naar de muren en het plafond. ‘Je zit hier maar wat. Je hoeft
niets te doen behalve elke twee uur langs al die elektronische
ogen te lopen, een stukje plastic omhoog te houden, en zo te
bewijzen dat je daar geweest bent. Dat soort waanzin bedoel
ik.’
‘Hmm, tja…,’ probeerde Olaf. ‘Maar komt dat door de
zondeval?’
Freddie bleef ogenschijnlijk rustig maar zijn licht
verhoogde stem verried irritatie: ‘Weet je, ik zou je nog een
keer kunnen vertellen over de verworven kennis van goed en
kwaad, waardoor de mens zich bewust werd van zijn eigen
lijden, waarna hij ten langen leste allerlei gereedschappen en
machines ging uitvinden om dat leed een beetje te verzachten.
En ik zou je opnieuw kunnen vertellen dat de mens ging
geloven dat hij het leed helemaal onder controle kon krijgen,
en dat hij langzaam maar zeker in een hermetisch gesloten
illusie terechtkwam, een illusie die hij voor de werkelijkheid
hield. Dat zou ik nogmaals kunnen vertellen. Maar de diepste
essentie van dit melodrama is dat de moderne mens, die
meende dat de wereld onder zijn heerschappij was gebracht,
geloofde dat hij God niet meer nodig had.’
Olaf was toch maar uit bed gegaan en stond nu met een
glaasje water bij het raam. Het was daarbuiten nog donker
maar iets in het zwart van de hemelkoepel deed vermoeden
dat het eerste daglicht naderbij kwam.
Hoe hij ook zocht in zijn geheugen, hij kon zich niet
herinneren hoe dat gesprek destijds was geëindigd.
Vermoedelijk was hij, Olaf, stilgevallen omdat het felle betoog
van Freddie hem had overrompeld. En nu, in de slapeloze stilte
van deze nacht was er een heldere gedachte in hem
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opgekomen. Olaf realiseerde zich dat Freddie het zaad voor
die gedachte in hem had geplant. Het was een gedachte over
zichzelf, over de mens die hij was, of was geworden. Als hij,
Olaf, zich een beeld van zijn eigen geest probeerde te vormen,
dan zag hij dat daarin ‘iets’ ontbrak. ‘Iets’ was afwezig, en dat
afwezige ‘iets’ zou men een herinnering aan God kunnen
noemen. Olaf wist allang niet meer wat hij met die
onbegrijpelijke naam, God, moest aanvangen, maar op dit
ogenblik, staand bij dat donkere raam, wachtend op de
ochtend, trok er een onverwachte vleug eenzaamheid door
hem heen. Hij voelde ook een vreemde, koesterende heimwee
naar een vergeten staat van zijn, naar een plek waar hij met
heel zijn hart naar verlangde, en die hij ‘thuis’ wilde noemen,
ook al kon hij er zich geen voorstelling van maken. Die
gevoelens van eenzaamheid en heimwee deden wonderlijk
genoeg geen pijn. Ze maakten hem juist rustig. Het was alsof
zijn ontroerde ziel een zucht van opluchting slaakte. Olaf wist
dat er zojuist een deur was opgegaan en dat er achter die deur
een wandelpad begon. Hij besefte ook dat hij al onderweg was.
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Zoeken naar ontroering
Het was half vier in de middag en Iris had haar
grootvader, Arthur, zojuist naar zijn kamer gebracht en van
zijn rolstoel naar zijn bed geholpen. Ze had hem een fijn
middagdutje gewenst en was weer naar beneden gegaan.
Nadat hij de deur had horen dichtvallen, kwam hij
onmiddellijk omhoog. Hij schuifelde met de wandelstok naar
zijn uitgebreide videocollectie, keek naar alle titels onder de
letter S, en koos voor de speelfilm Shadowlands. Het was
alweer twee maanden geleden dat hij die voor het laatst had
gezien.
Arthur hield van films die hem ontroerden –
sentimentele films over romantische liefdes, over warme
vriendschappen of hechte familiebanden. Hij wilde tijdens het
kijken zo diep geraakt worden dat de tranen hem over de
wangen liepen. Dit zoeken naar ontroering was veel meer dan
een vorm van tijdverdrijf of vermaak. Het had een religieuze
dimensie. Als hij zich volledig onderdompelde in een verhaal,
en als hij uit medeleven met een van de personages moest
huilen, dan was dit geen uiting van verdriet maar een mystieke
ervaring die hem gelukkig maakte. Hij wist zich op dat
ogenblik verbonden met gebieden buiten de grenzen van de
stoffelijke wereld. Zijn ontroering ging gepaard met het
loslaten van zijn ego waardoor hij opging in het transcendente.
Soms sprak hij hierover met zichzelf (nooit met anderen) en
dan omschreef hij dit huilen tijdens het filmkijken als
‘woordloos bidden, direct vanuit het hart naar God’.
Bepaalde films kon hij keer op keer bekijken zonder
dat ze hem verveelden. Zo had hij I Still Believe ooit drie weken
achter elkaar elke dag opgezet, en elke keer kwamen de
waterlanders weer tevoorschijn. Ook films als Love Is a
Many-Splendored Thing en Bright Star kon hij tot in het
oneindige blijven zien zonder dat ze ook maar iets van hun
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ontroerende werking verloren. Maar vandaag was
Shadowlands weer eens aan de beurt.
Arthur zat op bed, met twee kussens in zijn rug, startte
de video en fixeerde zijn blik op het beeldscherm. Hij was nu
al verrukt over wat komen ging. Vanaf de eerste minuut, bij
het zien van de zonsopgang en de nog donkere silhouetten van
Oxford, en bij het horen van prachtige koormuziek, bevond hij
zich in die andere wereld waarin schoonheid, verbeelding,
eerbied en een besef van het onuitspreekbare, de heersende
krachten waren.
Hij moest zoals altijd glimlachen tijdens die eerste
ongemakkelijke ontmoeting van C.S. Lewis met Joy Davidman.
En toen Lewis even later zijn studenten toesprak, wachtte
Arthur op die ene intrigerende uitspraak over liefde en
onbereikbaarheid:
‘De meest intense vreugde ligt niet in het hebben maar
in het verlangen.’
Twintig minuten later luisterde hij weer met ontzag
naar de dialoog waarin Lewis vertelt over de dood van zijn
moeder, de pijn die hij destijds als kind had gevoeld, en de
eenzaamheid die hij had ervaren toen hij haar riep, en ze niet
verscheen. Het antwoord van Joy was elke keer weer
aangrijpend.
‘En toch wachtte je op haar voetstappen in de gangen,
maar die kwamen niet.’
Arthur’s hart werd opnieuw warm toen hij zag hoe de
liefde tussen de twee hoofdpersonen groeide, en hij voelde
zich weer diep verdrietig toen Joy ziek werd en wist dat ze zou
gaan sterven. Met anticipatie keek Arthur uit naar die ene
ontroerende scène waarin de geliefden praten over haar
aanstaande dood en Joy de mooiste zin van de hele film
uitspreekt.
‘De pijn van straks is onderdeel van het geluk van nu.’
Arthur zat op bed te snikken. De tranen stroomden
rijkelijk over zijn gezicht. En hij was blij met deze huilbui die
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in hem een venster opende, en die hem in een staat van
overgave aan een pure geestelijke werkelijkheid bracht.
Even na afloop van de film kwam Iris hem ophalen om
hem in zijn rolstoel naar het café te brengen. Hij mocht van
haar één borreltje per dag drinken en dat deed hij altijd rond
deze tijd, vlak voor het avondeten. En als Iris niet in de buurt
was, wilde haar man, Jeroen, nog wel eens een tweede glaasje
voor Arthur inschenken.
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Moederliefde
Na de lunch was Marianne weer over het bospad naar
de witte kapel gewandeld, zoals ze bijna elke dag deed. Ze had
minutenlang buiten, voor de ingang gestaan en naar de tekst
op de gevel gekeken. ‘God zij met ons,’ stond er. Meerdere
keren had ze die woorden tegen zichzelf gefluisterd, daar in
het stille bos: ‘God zij met ons.’ Op een zeker moment was ze
naar binnen gegaan, wetend wat het onderwerp van haar
gebed moest zijn.
Ze zat in een van de bankjes en liet haar blik door de
binnenruimte dwalen – van het kruisbeeld aan de linkermuur
naar de ijzeren kandelaar met drie brandende kaarsen; en van
het schilderij met daarop het gezicht van Jezus, naar de in
koper gegraveerde tekst van het Onze Vader, rechts aan de
muur. Ze voelde Gods nabijheid. Altijd als ze zich in een kerk
bevond, of het nu een kathedraal of een klein kapelletje was,
kwam ze in een gemoedsgesteldheid waarin het gemakkelijk
was met Hem in gesprek te gaan. Het was alsof de gewijde
ruimte haar geest opende en haar hart ontvankelijk maakte.
Dat was een weldadige gewaarwording die ze nog even wilde
vasthouden. Voordat ze haar woorden zou gaan uitspreken,
wilde ze nog een paar ogenblikken in deze stilte zijn.
In haar hoofd verscheen het beeld van een baby. Het
kind lag vredig in een wieg te slapen. Het was een jongetje,
besloot Marianne. Onmiddellijk kreeg het gezicht van de baby
de typische uiterlijke kenmerken van Kasper: de spitse
mondhoeken, de trouwe hondenogen en het gitzwarte haar. Ze
noemde hem Tom, de naam die Kasper had bedacht voor als
hij ooit een zoon zou krijgen. Hoewel kleine Tommie enkel in
haar verbeelding bestond, voelde Marianne nu al een diepe
liefde voor dit kind, en een hunkering naar de dag waarop ze
het mannetje in haar armen kon sluiten.
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‘God,’ zei ze zachtjes. ‘Lieve God, U weet wat ik zie en
wat ik voel. U kent mijn verlangen. In heel mijn wezen, lichaam
en geest, smacht ik naar een kind. Mijn beker met
moederliefde stroomt over, God, en ik besef dat U mij zo
geschapen heeft, met deze sterke behoefte aan liefhebben, en
daarvoor dank ik U.’ Ze stopte even omdat haar ogen vochtig
werden en haar stem begon te bibberen.
‘Lieve God…,’ ging ze even later verder, ‘…als het Uw
wil is om Kasper en mij een kind te schenken, dan zullen we
het overstelpen met liefde. We zullen zielsveel van het kind
houden, meer dan van ons eigen leven. Dat beloof ik U.’
Marianne tuurde weer naar de tekst van het Onze
Vader aan de muur en sprak het hele gebed fluisterend uit,
waarbij ze de woorden ‘Uw wil geschiede’ drie maal
herhaalde.
Ze liep naar buiten om even wat boslucht in te ademen.
Omringd door de hoge naaldbomen hoopte ze de innerlijke
stilte terug te vinden die ze nog had toen ze hier een kwartier
geleden stond. In die stilte zou het vervolg van haar gebed wel
te vinden zijn.
‘Beste God,’ zei ze toen ze weer terug in de kapel was.
‘In ons mens-zijn ervaren wij een overvloed aan wonderen, en
dat zijn allemaal geschenken van U aan ons. De liefde tussen
een man en een vrouw is een ontroerend wonder, evenals de
warme vervlechting van lichamen, waarin die liefde tot
uitdrukking komt. En het rustig slapen in de armen van je
geliefde is tevens een onbevattelijk wonder, zoals ook het
samen wakker worden. Soms, als ik rustig in de bossen aan het
wandelen ben of vanaf mijn hotelkamer naar de rivier kijk,
word ik overweldigd door het leven dat ik overal zie en dat
alleen maar uit wonderen bestaat, waar ik ook kijk. Dan
realiseer ik me hoe ongelooflijk prachtig deze wereld is, en hoe
rijk ik ben.’
Ze keek een poosje naar de drie dansende
kaarsvlammen, niet wetend waar haar gebed nu heen zou
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gaan. Met gesloten ogen zocht ze opnieuw naar dat
mysterieuze gebied in haar geest waaruit, als ze aandachtig en
geduldig was, altijd iets tevoorschijn kwam – een idee, een
vraag, of een antwoord.
‘Wat ik eigenlijk wilde zeggen, God…,’ zei ze, met
gevouwen handen naar het plafond kijkend, ‘…ik heb al zo veel
mogen ontvangen, en ik ben zo dankbaar. Maar God, ik kan
mijn verlangen naar een kind niet voor U verzwijgen. Ik kan
het niet onbesproken laten. Het is te sterk om te negeren.
Daarom bid ik tot U: als het Uw wil is, geef ons, Kasper en mij,
het kind dat ons compleet zal maken. Dank U voor het
luisteren, God. Amen.’
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Avondgedachten
In het café van hotel De Oversteek hing zachte vocale
muziek in de lucht. Al de hele avond klonken er liedjes over
rivieren, zoals: Old Man River, The River of Dreams, Cry Me a
River, en Somewhere Down the Crazy River. En zojuist was het
nummer Find Me In The River begonnen. Begeleid door slechts
een akoestische gitaar en een cello zong een vrouw: ‘Find me
in the river; Find me on my knees; I've walked against the
water; Now I'm waiting if you please.’
Babette Steenhuizen zat aan de bar en dronk haar
derde glas rode wijn. Ze was de enige gast, en ze staarde naar
een tijdschrift over damesmode zonder een letter te lezen. De
barjuffrouw, Amy, had eerder op de avond tevergeefs
geprobeerd een gezellig praatje te maken, en zat nu een paar
meter verderop haar boek te lezen. Het was tien over half elf
en Babette vond het nog te vroeg om de stilte van haar kamer
op te zoeken. Liever bleef ze hier nog een poosje zitten,
luisterend naar die romantische melancholische muziek,
terugdenkend aan vroeger tijden.
Al de hele avond probeerde ze weg te dromen op
mooie herinneringen aan haar jonge, succesvolle jaren – maar
steeds opnieuw stootte ze op die ene ontluisterende ervaring
van zo’n zeven of acht jaar geleden. Het was alsof haar wil geen
vat meer had op haar gedachten, alsof haar bewustzijn was
gekaapt door een duivelse plaaggeest. Op een zeker moment,
na haar tweede glas, had ze zich maar overgegeven en had ze
die pijnlijke herinnering binnengelaten, in de hoop dat de
marteling niet al te lang zou duren.
Babette was gevraagd voor de rol van Amanda in het
stuk De glazen menagerie. Ze had zich er inmiddels bij
neergelegd dat ze de rest van haar leven alleen nog oudere
vrouwen zou spelen, en ze had ‘ja’ gezegd, zonder te beseffen
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wat deze rol met haar zou gaan doen. In dit personage had
Tennessee Williams de teloorgang van een eens zo
aantrekkelijke vrouw uit het zuiden van de Verenigde Staten –
een southern belle – op een onbarmhartige manier in beeld
gebracht.
In haar jonge jaren was Amanda mooi en welgesteld,
en werd ze bewonderd door de heren in haar omgeving. Maar
toen ze eenmaal de middelbare leeftijd had bereikt, was ze al
in de steek gelaten door haar echtgenoot. Ze was armlastig
geworden; en ze was opgezadeld met de taak om met weinig
geld haar twee kinderen een goede start in het leven te geven.
Met heimwee dacht Amanda terug aan het comfort en de
zorgeloosheid van vroeger, en aan haar eigen schoonheid van
destijds. Met weemoed (en overdrijving) sprak ze tegen
iedereen die het horen wilde over haar mooiste herinneringen
aan een allang vervlogen jeugd.
Tijdens de repetities had Babette het moeilijk met haar
rol. Het was alsof ze een innerlijke gevecht voerde tegen de
vrouw met wie ze zich moest identificeren, alsof ze een diep
gevoelde afkeer van Amanda had. Ze kende haar teksten van
buiten maar ze kon de ziel van de woorden niet met
overtuiging tot leven brengen. Telkens als de regisseur haar
apart nam om met haar te praten, beloofde ze dat ze zichzelf
snel zou terugvinden, en telkens geloofde hij haar. En toen de
première voor de deur stond, was het te laat om naar een
vervangster te gaan zoeken.
Die eerste uitvoering in het theater was meteen
rampzalig. Babette raakte tijdens het acteren meerdere malen
in paniek. Ze struikelde regelmatig over haar woorden en ze
botste op een zeker moment tegen een stoel op, een ongelukje
dat door de volle zaal werd beantwoord met een luid gelach.
De volgende ochtend waren de recensies in de kranten
eenduidig: de loopbaan van Babette Steenhuizen was voorbij.
Het was afgelopen met haar.
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‘Mag ik nog een wijntje om mee te nemen naar mijn
kamer?’ had ze aan Amy gevraagd toen sluitingstijd naderbij
kwam. Ja, dat mocht. Vijf minuten later zat Babette in haar
stoel bij het raam naar haar glas te turen. Ze wilde huilen –
hard huilen – maar ze kon het niet. Ze wilde omhelsd en
getroost worden, maar er was niemand. ‘Find me in the river,’
zong ze zachtjes. ‘Find me there; Find me on my knees with my
soul laid bare; Even though you're gone; And I'm cracked and
dry; Find me in the river; I'm waiting here for you.’
Zoals wel vaker als Babette een paar glaasjes had
gedronken, en de nacht stiller en donkerder werd, verscheen
haar minnaar van vele jaren geleden, Anton de Zeeuw in haar
gedachten. Met zijn donkere ogen keek hij haar liefhebbend
aan. Hij glimlachte. ‘Lieve Babette,’ hoorde ze hem zeggen. In
haar verbeelding zat hij naast haar en sloeg hij zijn arm om
haar schouders.
‘Het is al bijna vijfentwintig jaar geleden, jouw
overlijden…,’ zei ze tegen hem, ‘…en nog steeds denk ik aan je,
mijn lief…, bijna elke dag denk ik aan je.’ Ze zweeg een paar
tellen. ‘Ik hoop dat er een hemel is…,’ ging ze verder, ‘…en dat
we ooit weer bij elkaar kunnen zijn.’ Ze stelde zich voor dat hij
instemmend knikte en zei dat die hemel er inderdaad was, en
dat ze elkaar daar weer zouden zien. Van zulke gedachten
werd Babette altijd rustig.
Haar oogleden waren zwaar geworden. Ze pakte haar
glas en nam nog een laatste slokje. Zo direct zou ze wel kunnen
slapen, dacht ze.
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De weg naar huis
Zojuist had Iris haar grootvader voor zijn middagdutje
naar de kamer gebracht. “Je bent een beetje stil, opa,’ had ze
onderweg gezegd. ‘Is er iets?’ Arthur wist wel dat hij de laatste
dagen vaak in gedachten verzonken was geweest. ‘Ik denk veel
aan mijn nieuwe gedicht,’ had hij naar waarheid gezegd,
waarop Iris had geantwoord dat hij niet teveel mocht
nadenken en dat hij eerst maar eens lekker moest gaan rusten.
Nu ze weg was, stond hij bij het raam naar buiten te
kijken. Hij volgde een vogel die al een hele poos in z’n eentje
boven de rivier vloog – heen en weer, stroomopwaarts en
stroomafwaarts. Het was alsof het dier daar in de hoogte
boven de aarde voor zijn eigen plezier – en dat van Arthur –
vol bezieling aan het dansen was. Met krachtige slagen maakte
hij snelheid en vloog hij enkele tientallen meters vooruit, om
vervolgens zijn vleugels een tijdje stil te houden en zich
roerloos door de lucht te laten glijden. Arthur keek ernaar en
vond dat de wereld van een ongelooflijke schoonheid was. ‘Het
hele leven is een wonder,’ zei hij tegen zichzelf. Hij draaide
zich om en sjokte met zijn wandelstok langzaam naar de kast
met video’s.
Een paar minuten later zat hij op bed, met twee
kussens in zijn rug naar de openingsbeelden van The Way
Home te kijken. Deze film had hij een paar weken geleden ook
al met veel genot bekeken, en vandaag had hij echt zin om zich
nog een keer onder te dompelen in dit ontroerende verhaal
over de kracht van een hechte gemeenschap van heel gewone
mensen die elkaar door dik en dun steunen.
Het is vroeg in de ochtend. Randy en Christel Simpkins
staan op het punt om met hun drie zoontjes op vakantie te
gaan. Alle bagage ligt al in de auto. De ouders moeten nog een
paar kleine dingen in huis doen, en dan kan het gezin
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vertrekken. In die laatste minuten gaat de jongste, de
tweejarige Joe, nog een stukje lopen door de bossen rondom
het huis, in het gezelschap van een hond die een paar dagen
geleden is aan komen lopen en die het erg naar zijn zin heeft
bij de familie Simpkins. Als vader Randy even later naar buiten
komt, is kleine Joe verdwenen.
Vanaf dat moment komt het verhaal in beweging. Als
de ouders er niet in slagen hun kind terug te vinden, komen
niet alleen de officiële hulpdiensten in actie, maar ook alle
andere dorpsbewoners. Iedereen die in de buurt is, laat alles
uit de handen vallen en schiet te hulp. Velen trekken in
groepjes de bossen in, anderen brengen eten en drinken voor
de zoekteams. Zo ontrolt zich een lange dag vol hevige
emoties, vol zorgen en angsten, vriendschap en troost. Aan het
einde van de middag, als het daglicht zich langzaam begint
terug te trekken en sommige mensen al voor het ergste
beginnen te vrezen, wordt het kind, samen met de hond, diep
in de bossen gevonden. Een kwartiertje later wordt de
schuchtere Joey bijna platgedrukt door zijn dolgelukkige
ouders.
De film was afgelopen en Arthur zat dikke tranen te
grienen. Anderhalf uur lang had hij samen met de ouders van
Joey een machteloos verdriet gevoeld. Hij was ten diepste
bewogen geweest door de warme zorgzaamheid van de hele
gemeenschap, en door de menselijkheid van het hele verhaal.
En nu had Arthur de kleine Joe ook wel in de armen willen
sluiten, zo blij was hij. Het was een prachtig einde van een
bloedstollend verhaal, dacht hij terwijl hij zijn neus snoot.
‘Ontroering is overgave aan het grotere…,’ zei hij,
‘…overgave aan het hogere.’
Wachtend op Iris, die nu elk moment binnen kon
komen om hem naar de bar te rijden, zat Arthur in zijn rolstoel
bij het raam naar buiten te kijken. Daar vloog zijn vriend, de
vogel, nog steeds heen en weer. Daarginds, hoog boven de
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waterspiegel zweefde hij onbekommerd en onbezorgd door
de stille atmosfeer. In Arthur’s bewustzijn kwam plotseling de
gedachte omhoog dat de eeuwigheid in dit ene moment
besloten lag, en dat dit moment zich uitstrekte tot in de
eeuwigheid.
‘Bent u een beetje uitgerust, opa?’ vroeg Iris toen ze
met de lift naar beneden gingen.
‘Ja, ik voel me verkwikt, kind,’ zei hij.
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Willemijn steekt over
De ochtendzon hing nog laag boven de horizon toen
Willemijn de deur van het grote balkon open duwde, en naar
buiten stapte. Ze had haar mooiste bloemetjesjurk
aangetrokken, de zwarte met rode roosjes die ze eigenlijk
alleen bij speciale gelegenheden droeg, zoals op de verjaardag
van haar zoon Rudie of als ze naar een receptie moest. Toen ze
vanochtend rond half vijf wakker werd, was ze – zonder
aanleiding – op het idee gekomen om deze jurk vandaag maar
weer eens tevoorschijn te halen. Even later, staand voor de
spiegel, had ze zichzelf met een goedkeurende blik bekeken.
De zomerse ochtendlucht was aangenaam. Willemijn
stond bij de afrastering van het balkon en genoot van de frisse
bries op haar gezicht. Een gevoel van diepe tevredenheid
kwam in haar op. In haar bewustzijn verscheen een van haar
lievelingsliedjes: De Vlieger, van André Hazes. ‘Ik heb hier een
brief voor mijn moeder,’ zong ze zachtjes. Ze moest glimlachen
omdat ze opeens moest denken aan die ene zaterdagavond,
nog niet zo lang geleden, toen ze Rudie had gevraagd om dat
lied voor haar te zingen. Nadat hij aanvankelijk had
tegengestribbeld, was hij na enig aandringen toch overstag
gegaan. Elise had van een afstandje stomverbaasd staan
toekijken, alsof ze haar man voor het eerst hoorde zingen. ‘Dat
is een mooie herinnering…,’ smoezelde Willemijn zachtjes
tegen zichzelf, ‘…een heel mooie herinnering, die me aan het
begin van deze dag is geschonken.’
Met kalme ogen tuurde ze over het rivierwater naar de
laaghangende mist op de andere oever, en naar de
ochtendlijke vaalblauwe hemel. Ooit zou iemand een aquarel
van dit vergezicht maken, dat wist ze zeker. En terwijl ze zich
voorstelde dat dit schilderij in de ontvangstruimte van het
hotel aan de muur hing, zag ze aan de overkant van de rivier
plotseling iets bewegen. Een man kwam uit de nevel
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tevoorschijn. Hij sjokte over de steiger, maakte het touw van
de roeiboot los en stapte in. Met kundige, regelmatige halen
begon hij in de richting van het hotel te roeien. Langzaam maar
zeker stak het bootje de rivier over. Toen het halverwege was,
merkte Willemijn op dat de man een pet droeg – en even later,
toen hij opzij keek, zag ze dat hij een klein rossig baardje had.
‘Dat is de veerman die mij komt halen,’ wist ze, hoewel ze hem
nog nooit had gezien. Ze draaide zich om, ging het gebouw
binnen en liep de trap af. In de lobby keek ze in het voorbijgaan
naar de muur waar de aquarel volgens haar zou moeten
hangen. Ze ging door de deur naar buiten en liep met snelle
stappen naar de waterkant, waar de roeiboot zojuist was
aangekomen. De man maakte de boot aan een meerpaal vast,
gaf Willemijn een hand en hielp haar met instappen. Hij vroeg
haar vriendelijk om met haar gezicht naar de achterkant van
de boot te gaan zitten, zodat ze tijdens het wegvaren naar het
hotel kon kijken.
‘Geen probleem, meneer,’ glimlachte ze.
Toen de veerman ook was ingestapt, en toen hij zich
voorover boog en de roeispanen in het water liet zakken, hield
ze zich met één hand vast aan het bankje waarop ze zat, en met
de andere hand voelde ze aan haar kapsel. Ze begon het lied
van André Hazes te neuriën en zag ondertussen dat hotel De
Oversteek zich geleidelijk van haar verwijderde.
Al heel snel, na slechts vier of vijf meter varen, begon
er iets te gebeuren, iets wat Willemijn absoluut niet kon
begrijpen maar waar ze zich vreemd genoeg ook niet over
verbaasde. De voortgang van de tijd onderging een
verandering. Het was alsof hij, de tijd, snelheid minderde –
alsof hij afremde, vertraagde, en bijna tot stilstand kwam.
Willemijn keek over haar schouder en zag dat de veerman als
bevroren op zijn bankje zat en dat zijn roeispanen in een
extreme slow motion bewogen, zo langzaam dat hun beweging
nauwelijks kon worden waargenomen. En in de lucht boven
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haar hoofd hing een vogel met gespreide, roerloze vleugels. De
wereld was ondergedompeld in een bad van traagheid. ‘Wat is
dit prachtig,’ dacht Willemijn. ‘Wat mooi…, die stilheid, dat
vreedzame.’ Ze kneep zichzelf zachtjes in de handen en keek
glunderend om zich heen. Ze verlangde nergens meer naar. Er
was niets dat ze ontbeerde. Alles mocht zo blijven, zoals het
was.
Op een zeker moment richtte ze haar bewuste
aandacht weer eens op de oever waar ze vandaan kwam,
omdat ze het hotel nog een keer wilde zien. Wat ze toen
aanschouwde, veroorzaakte een golf van verwondering in
haar. Ze zag een enorm driedimensionaal filmbeeld van
tientallen meters breed, gewichtloos zwevend in de stille lucht
boven het water – zo dichtbij dat ze het bijna kon aanraken.
Het was een haarscherp beeld van een baby. Daar lag een
pasgeboren meisje in een wieg te slapen. Haar wangetjes
waren vol, en zacht, en warm. Haar kleine neusje was
parmantig en grappig. De geur van babyhuid dreef in al zijn
zoetheid om het kind heen, als een kleurloos aura. Dit alles kon
Willemijn met al haar zintuigen waarnemen. ‘Wat een
wonder,’ dacht ze. ‘Wat een schoonheid.’ Maar…, dit was geen
scène uit een film, besefte ze. Dit was de werkelijkheid – niet
die van nu, maar een realiteit uit een vervlogen tijdperk.
Plotseling wist ze wie dat kind was. Dat was zij,
Willemijn, drieënzeventig jaar geleden. Ze was het zelf! Daar
lag ze in haar wieg te soezen, slechts een paar uur na haar
aankomst in de wereld, pas gewassen en gevoed, en volkomen
tevreden.
Op dat ogenblik dacht ze aan haar ouders, die vast en
zeker in de buurt waren. En ja, onmiddellijk nadat die
gedachte door haar heen was geflitst, zag ze haar moeder op
het bed naast de wieg liggen, nog altijd erg moe van de
bevalling. Ze zag ook haar vader die in de keuken was om een
kopje thee voor zijn vrouw te zetten. Voor beiden was dit een
levensveranderende
dag.
Vanaf
nu
droegen
ze
65

verantwoordelijkheid voor hun pasgeboren dochtertje dat in
al haar kwetsbaarheid volkomen afhankelijk van hen was.
Vanaf het grote scherm, dat nog altijd onbeweeglijk
boven de rivier hing, kwamen niet alleen beelden en geluiden
op haar af, maar ook gevoelens. Willemijn voelde
daadwerkelijk wat haar ouders destijds voelden – alsof ze haar
eigen gevoelens waarnam, alsof er geen wezenlijk verschil was
tussen hun gevoelens en die van haar. Ze voelde de
onmetelijke liefde die in haar moeder ontwaakte toen zij als
baby voor het eerst in haar armen werd gelegd. Toentertijd
had ze zich dankbaar in die overvloed aan moederliefde laten
onderdompelen, en nu ervoer ze dat zij degene was die, door
haar bestaan, die liefde in haar moeders hart had opgeroepen.
Tegelijkertijd voelde ze dat haar vader door trots,
ontroering en liefde werd overmand. Ze zag dat hij op een
keukenstoel zat te snikken van geluk, terwijl de fluitketel floot.
Door haar geboorte, door haar aanwezigheid in de wereld was
hij een ander mens geworden. Ze kreeg een inkijkje in haar
vaders hart en zag het landschap van zijn gevoelens; en daarin
stond zij, zijn dochter, in het centrum. Alles draaide nu om
haar, en dat zou altijd zo blijven.
Zo werd ze er in haar diepste wezen van doordrongen
dat haar komst naar de aarde een ingrijpend effect had gehad
op haar ouders, dat ze de gevoelswereld van die twee mensen
vergaand had gevoed, verrijkt, en dat zij feitelijk de wereld had
veranderd.
Omdat de tijd nagenoeg stilstond, kon Willemijn nog
heel veel beelden uit haar voorbije leven bekijken voordat ze
de overkant zou bereiken. Ze was weer een tienjarig meisje dat
ziek op bed lag en dat zo blij was omdat haar vriendinnetje,
Anneke, haar elke dag kwam bezoeken. Ze voelde de pijn van
haar man, Victor, toen ze hem op een dag vertelde dat ze
voortaan in de logeerkamer zou slapen, en niet meer bij hem.
En terugkijkend op de huwelijksdag van haar zoon Rudie, toen
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ze haar schoondochter omhelsde en welkom heette in de
familie, voelde ze in haar hart hoe opgelucht en dankbaar Elise
op dat ogenblik was.
Het waren enerzijds allemaal scènes van vroeger
waarin zij met haar woorden of haar daden iets in de innerlijke
wereld van een ander mens teweegbracht, en dat iets kon een
vonkje geluk of een sprankje verdriet zijn. En anderzijds
waren het juist scènes waarin iemand anders een beetje
blijdschap of droefenis in haar hart plantte. Ze zag ontelbare
korte en langere wisselwerkingen met andere mensen. En ze
wist dat al die gebeurtenissen, de blije en de verdrietige, op
een zinvolle manier met elkaar verbonden waren, en dat ze
allemaal waarde hadden. Willemijn had een diep begrip van
de goddelijke orde van het universum, een begrip dat ze nog
niet eerder had gehad. En ze wist nu: uit alles, het gelukkige én
het droevige, komt uiteindelijk schoonheid tevoorschijn.
Ze had geen idee hoe lang de tocht had geduurd, en of
de tijd eigenlijk nog wel bestond, maar op een zeker moment
bereikten ze de overkant. De veerman stapte als eerste uit de
roeiboot. Hij maakte het touw vast aan de steiger en hielp
Willemijn met uitstappen. Ze keek nog een laatste keer naar
het hotel waar ze vandaan kwam, en waar het leven goed was
geweest, en liep vervolgens achter de man aan. Samen
verdwenen ze in de mist.
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Olaf steekt over
Het was een vredige, windstille zomernacht. Olaf was
rond kwart over twaalf door de hoofdingang van hotel De
Oversteek naar buiten gegaan en stond nu vlakbij de oever van
de rivier naar de sterrenhemel te kijken, en naar de volle
maan. En terwijl hij daar zo stond, met een half oor luisterend
naar het zachte klotsen van het water, kwam het lied Moon
River in hem op. Dat lied dreef al dagen door zijn bewustzijn
en het verveelde hem nog steeds niet. Integendeel, het won
voortdurend aan schoonheid, vond hij – en het werd een
onlosmakelijk deel van hem. De tekst kende hij inmiddels van
buiten. Zachtjes, nauwelijks hoorbaar zong hij de eerste regels.
‘Moon river, wider than a mile; I'm crossing you in style, some
day.’ Met zijn handen op de rug, starend naar het bleke
maanlicht dat de mistbanken aan de overkant vreemd deed
oplichten, begon Olaf te mijmeren over zijn voorbije jaren op
aarde.
Een groot deel van zijn leven was hij alleen geweest;
en hij was er al die tijd van overtuigd geweest dat die manier
van zijn bij hem paste. Hij had altijd van de eenzaamheid
gehouden. Alleen in de afzondering voelde hij zich vrij en kon
zijn geest onbelemmerd afdwalen. Als er een interessante
gedachte in hem omhoogkwam, wilde hij daar alle tijd en
ruimte aan kunnen geven. Om dat te kunnen, moest hij alleen
zijn. Menselijk gezelschap leidde hem alleen maar af, meende
hij.
Die neiging om zich in zichzelf terug te trekken was al
in zijn kindertijd ontstaan. Hij vond zijn leeftijdgenootjes vaak
te druk; en hun spel vond hij meestal te onbehouwen. Ook toen
al zat hij liever in z’n eentje op zijn kamer om zich aan
eindeloze fantasieën over te geven. En als hij ’s avonds onder
de dekens lag en verzon dat zijn bed kon vliegen, dan maakte
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hij lange reizen over de wereld, en soms zelfs helemaal naar
de hemel.
Het was stil, daar in de buitenlucht rondom het hotel.
Alle gasten waren op hun kamers en lagen vermoedelijk al in
bed. Alleen hij, Olaf, was nog wakker, en hij dacht nog steeds
na
over
zijn
kluizenaarsleven.
Nadat
hij
als
eenentwintigjarige, energieke jongeman op kamers was gaan
wonen, zette hij zijn solitaire leven gewoon voort. Hij ging
zelden op stap en was niet op zoek naar een vriendin. Als hij
niet op zijn werk was, las hij boeken, en dacht hij na. In zijn
twintiger en dertiger jaren had hij verschillende banen die hij
allemaal vervelend vond omdat ze hem afleidden van zijn
innerlijke leven. Rond zijn veertigste solliciteerde hij bij een
beveiligingsbedrijf en werd hij nachtwaker van beroep. Dat
was een baan die bij hem paste, vond hij. In de kalmte van de
nacht kon hij rustig lezen en nadenken, en overdag sliep hij. En
in dat ritme leefde hij voortaan ook in de weekenden.
Nu hij op dit nachtelijk uur bij de rivier stond te
peinzen, gadegeslagen door de zwijgzame maan, drong het
dieper dan ooit tot hem door dat hij jarenlang geen enkele
vriend had gehad. Er was lange tijd niemand in zijn leven
geweest tot Freddie op die koude winternacht, ruim een half
jaar geleden, voor de deur van het kantoorgebouw stond, en
hij, Olaf, die hongerige vreemdeling binnenliet en te eten gaf.
Hij herinnerde zich dat hij daarna met veel meer plezier naar
zijn werk ging, dat hij zich aan het begin van de avond al
verheugde op het moment waarop Freddie voor de glazen
deur verscheen en naar binnen keek. Maar dat was slechts een
korte periode in zijn leven. Het overgrote deel van zijn bestaan
had hij in afzondering doorgebracht, stelde hij vast.
Toen hij nog wat verder mijmerde over zijn lange jaren
van eenzaamheid schrok hij van een onverwachte gedachte
die als een luide sirene door hem heen ging: al die tijd had hij
geen enkele zinvolle bijdrage aan de wereld geleverd. Hij was
onopgemerkt gebleven. Niemand had hem echt gezien,
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behalve – in de laatste paar maanden – Freddie. Zo was de
werkelijkheid van zijn bestaan, dacht hij. Hij had een tijd hier
op aarde doorgebracht, maar het zou voor de wereld geen
verschil hebben gemaakt als hij er nooit was geweest.
Een gevoel van onmacht bekroop hem – het was de
onmacht van een mens die zich realiseert dat hij het verleden
niet kan veranderen. Hij keek naar de donkere watermassa die
aan hem voorbij trok, en hij stelde zich voor dat hij een
druppel was. Als die ene druppel zou verdampen, zou de rivier
daardoor niet veranderen. Niemand zou de verdwijning van
die druppel opmerken. Dit besef gaf hem het gevoel klein en
nietig te zijn.
Terwijl die gedachte in hem nagalmde, zag hij dat er op
het water iets bewoog. Het was de roeiboot van de overkant,
wist hij meteen. Een donker silhouet, een mannelijke gestalte
was de rivier aan het oversteken. Hij kwam langzaam
dichterbij. ‘Het is tijd,’ dacht Olaf, turend naar de roeispanen
die, als vleugels, sierlijk en traag op en neer bewogen. ‘Voor
mij is het ogenblik van de overtocht aangebroken.’
De veerman stapte uit, maakte de boot vast aan een
meerpaal en schudde Olaf de hand. ‘Ik wil u vragen om met uw
gezicht naar de achterkant van de boot te gaan zitten…,’ zei de
man, ‘…zodat u tijdens de overtocht in de richting van het hotel
kunt kijken. Want daar zult u uw verleden zien.’
‘Zoals u wenst,’ antwoordde Olaf.
‘Oké,’ zei de man toen Olaf goed en wel op het bankje
zat. ‘Dan kunnen we nu vertrekken.’
Na een paar meter varen begon de tijd geleidelijk
langzamer te worden, en nog langzamer, totdat hij, de tijd,
nagenoeg stilstond. Olaf keek gefascineerd om zich heen. Hij
zag dat de veerman niet meer bewoog, en dat diens
roeispanen stil in de lucht hingen. En ook de secondewijzer
van zijn horloge stond stil. Olaf was niet verbaasd, en ook niet
bang. Een diep gevoel van vrede daalde over hem neer. Hij
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keek naar de onbeweeglijke en geluidloze wereld en hij vond
haar onbegrijpelijk mooi. Zo’n intense schoonheid had hij nog
nooit waargenomen. Hij was volkomen gelukkig.
Op dat ogenblik verscheen er vlak boven de
waterspiegel een kolossale driedimensionale afbeelding van
een glazen deur. Hij herkende die deur. Het was de
hoofdingang van het gebouw waarin hij jarenlang als
nachtwaker zijn werk had gedaan. En toen hij eraan dacht dat
hij naar binnen wilde, was hij opeens ook binnen en zag hij
zichzelf op een stoel in de ontvangsthal zitten. Samen met
Freddie zat hij warme chocolademelk te drinken en na te
genieten van een interessant gesprek dat ze zojuist hadden
gevoerd. Niet alleen voelde hij zijn eigen tevredenheid en
blijdschap; hij voelde ook het geluk van zijn vriend. Freddie
was dankbaar voor wat Olaf hem schonk: voedsel, warmte,
aandacht en vriendschap. Kijkend naar dat enorme filmbeeld
boven de rivier kon Olaf de dankbaarheid van de ander zelf
waarnemen, alsof het zijn eigen dankbaarheid was. Hij besefte
dat dit mogelijk was omdat de scheidingswand die de mensen
op het aardse toneel van elkaar afzonderde in deze toestand
van vertraagde tijd was verdwenen, waardoor gevoelens en
gedachten niet meer in een individueel bewustzijn opgesloten
waren maar vrij door alle geesten heen konden stromen. In
deze omstandigheden kon Olaf voelen wat Freddie had
gevoeld, niet alleen die ene nacht maar alle nachten waarin ze
samen waren geweest.
Hierna verscheen er op het scherm dat boven het
water hing nog een lange reeks beelden uit het verleden. Olaf
zag vele ontmoetingen met mensen, en hij voelde steeds weer
wat er op dat specifieke ogenblik in de ander omging – zowel
de prettige als de nare gevoelens.
Hij zag de vrouw van de groentewinkel waar hij na zijn
werk altijd een flesje vers vruchtensap ging kopen. Ook deze
dag maakte hij, zoals zo vaak, een praatje met haar. Hij voelde
dat de vrouw in een neerslachtige stemming aan haar werkdag
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was begonnen omdat ze weer eens ruzie met haar man had
gehad. En hij voelde ook dat ze – zoals altijd – blij was als Olaf
binnenkwam omdat hij met echte aandacht naar haar keek, en
echt luisterde als ze iets vertelde.
Daarna zag hij zichzelf als jonge man van eenentwintig.
Hij zat thuis op de bank met de telefoon in zijn hand. Die avond
zou hij met een studiegenoot naar de bioscoop gaan en na
afloop een glaasje drinken, maar hij had geen zin om het huis
uit te gaan. Hij wilde de avond liever in zijn eentje
doorbrengen. Na een poosje twijfelen, belde hij de
studiegenoot op om de afspraak af te zeggen. Olaf zag het
gebeuren en voelde de teleurstelling van de ander, die zich zo
op de avond had verheugd – en hij voelde schaamte en
verdriet om zijn eigen gedrag.
Vervolgens zag hij zichzelf als kind. Hij had zojuist
leren fietsen en was nu op het plein voor zijn ouderlijk huis
rondjes om de oude lindeboom aan het rijden. Zijn vader en
moeder stonden op een afstandje naar hem te kijken, breed
glimlachend en applaudisserend. En terwijl de oudere Olaf
ontroerd naar deze scène keek, voelde hij de oneindige liefde
die zijn ouders voor hem hadden, en de blijdschap die hij in
hun harten teweegbracht.
Toen de voorstelling voorbij was, wist hij niet precies
hoeveel scènes uit zijn leven hij had gezien maar het waren er
zeker enkele honderden geweest, meende hij, en misschien
wel meer dan duizend. En bij elk beeld had hij de gevoelens
van de ander waargenomen alsof het zijn eigen gevoelens
waren. Hij realiseerde zich nu dat hij tijdens zijn leven, bij elke
interactie met een ander mens, ook bij korte en vluchtige
ontmoetingen, steeds opnieuw een veelheid aan gevoelens in
die ander had doen ontstaan. Zo was het leven, besefte hij. Dat
is wat mensen doen – elke dag, bij elke samenkomst,
concludeerde hij.
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Inmiddels was de roeiboot, ondanks de traagheid van
de tijd, bij de steiger aangekomen – en Olaf verbaasde zich
daar niet over. Hij wachtte tot de veerman zei dat hij mocht
uitstappen.
‘Dank u wel, meneer,’ zei Olaf toen hij op de steiger
stond.
‘Loop maar door die mistbank heen,’ zei de veerman,
naar de oever wijzend. ‘Iets verderop staat Freddie klaar om u
te verwelkomen.’
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Marianne steekt over
Er lag die middag een deken van warmte over het
groene landschap dat zich rondom het hotel uitstrekte. Het
was warm op het balkon, en op het wandelpad langs de rivier
– en ook in de kleine kapel in het dennenbos was het warm.
Daar zat Marianne met gesloten ogen en gevouwen handen op
een van de houten bankjes. Er kwamen weinig woorden in
haar op. Haar volle aandacht was gericht op haar ‘stiltegebed’,
zoals ze deze manier van bidden noemde. Ze deed haar best
om haar immer actieve bewustzijn te laten zwijgen, om alle
voorbij trekkende aardse gedachten vriendelijk te verzoeken
om weg te gaan, zodat ze zich volledig kon openen voor God.
Vandaag hoefde ze niets te bespreken met Hem. Ze had
geen zorgen waarover ze wilde vertellen; er waren geen
dringende vragen die ze aan Hem wilde voorleggen; en haar
dankbaarheid voor de nieuwe dag had ze vanochtend na het
ontwaken al uitgesproken. Op dit ogenblik verlangde ze alleen
nog maar naar Zijn nabijheid. Ze zocht naar dat
wonderbaarlijke gevoel dat ze soms kon hebben, dat
koesterende gevoel dat God bij haar was, zo dichtbij dat ze
Hem bijna gewaarwerd in de fysieke ruimte rondom haar
lichaam. Soms had ze niets anders nodig dan dat weldadige
gevoel.
Natuurlijk lieten de gedachten zich niet zomaar uit de
kamers van haar bewustzijn weren. Af en toe kwam er toch
iets binnen dat haar wist af te leiden van haar stiltegebed. Zo
was er opeens die herinnering uit haar vroege kindertijd. Ze
zag zichzelf met haar vader in de tuin zitten, en ze hoorde hem
weer vertellen dat God het fijn vond als ze af en toe iets tegen
Hem zei. Dat mocht best iets heel klein zijn, zoals: ‘Hallo God,
hoe gaat het met U?’ Of: ‘Dank U wel voor de mooie droom van
vannacht.’ Of: ‘God, ik ben een beetje bang voor de hond van
de buren.’ Haar vader wist zeker dat Hij altijd luisterde en dat
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Hij van haar hield. Al snel besefte de volwassen Marianne dat
ze zich door die voorbij drijvende gedachte had laten
meelokken. Ze probeerde haar hoofd weer leeg te maken,
zodat God alle ruimte had om binnen te komen.
Een kwartiertje later stond ze op. Ze staarde nog een
paar tellen naar het crucifix aan de muur; ze zei zachtjes ‘Uw
wil geschiede’ en ging naar buiten. In een rustige tred
wandelde ze over het zandpad terug naar het hotel,
ondertussen om zich heen kijkend naar het zonlicht dat tussen
de bomen door op de grond viel en de donkere aarde prachtig
deed oplichten. Ze ging door de achterdeur naar binnen, liep
door de lobby, waar niemand was, en ging via de voordeur
weer naar buiten. Daar zag ze dat de veerman zojuist was
gearriveerd en nog bezig was de roeiboot aan de meerpaal
vast te maken. ‘Ik ben precies op tijd terug,’ dacht Marianne.
‘Wat typisch.’ Ze liep naar de man toe en gaf hem een hand.
Vervolgens ging ze op haar bankje zitten, met haar gezicht
naar de achterkant van de boot, zoals hij gevraagd had. Toen
de veerman ook zat, en toen hij de roeispanen met een plonsje
in het water liet zakken, voelde Marianne dat een koele
druppel in haar nek landde, en een andere op haar onderarm.
Terwijl de boot in beweging kwam, verscheen er een kleine
glimlach op haar gezicht.
Ze waren ongeveer halverwege toen de tijd begon te
vertragen en bijna tot stilstand kwam. Marianne keek opzij en
zag een waterdruppel die afkomstig was van een van de
roeispanen, en die nu bijna stil in de lucht hing. En vlak boven
het rivierwater verscheen, uit het niets, een enorm
immaterieel projectiescherm waarop een bewegend beeld te
zien was. Marianne zag zichzelf, zittend in de kleine kapel in
het bos. Ze rook de dennennaalden en ze hoorde haar eigen
gefluisterde gebed waarin ze God bedankte voor haar man
Kasper, die ze intens liefhad.
Vervolgens kreeg ze een zeer uitgebreide inkijk in haar
verleden. Alle ervaringen uit haar leven werden als een
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multidimensionale film getoond, van haar geboorte tot en met
haar laatste bezoek aan de kapel. De tijd leek niet meer te
bestaan, althans niet op een aardse manier. In elke scène die
ze herbeleefde, kon ze alles waarnemen: beelden, geluiden,
geuren, gevoelens. Toen ze getuige was van een gesprek met
haar vader, voelde ze wat hij voelde en wist ze waarom hij
deed wat hij deed, en waarom hij zei wat hij zei. Ze kon ook
haar eigen gevoelens van destijds waarnemen. Het was alsof
alles tegelijkertijd plaatsvond. Bovendien werd aan haar
getoond wat er zou zijn gebeurd als zij in een bepaalde situatie
iets anders zou hebben gedaan of gezegd, als ze in die
omstandigheden een andere beslissing zou hebben genomen.
Al die informatie kon Marianne moeiteloos in zich opnemen.
Er waren oneindig veel dimensies die zich als een grenzeloze
waaier openden en waarin ze alles simultaan kon waarnemen,
zowel vanaf grote afstand als van zeer dichtbij. Ze had een
totaaloverzicht over alle details van haar leven; ze had een
volledig begrip voor alles wat ze waarnam; en ze begreep alle
mensen die ze ooit had ontmoet. Marianne was diep ontroerd
door wat ze meemaakte. Ze werd in haar hart geraakt door
elke oogopslag, elke aanraking, elk gevoel dat ze ooit had
gehad – en door alle gevoelens die andere mensen door haar
toedoen hadden gehad. Alle vormen van blijdschap en verdriet
die ze ooit had ervaren, stroomden opnieuw door haar heen.
En alles was goed. Het hele verhaal van haar leven werd
gedragen door een onvoorwaardelijke liefde, een liefde die
volkomen vrij was van beoordeling of veroordeling.
Nu begon de tijd weer te versnellen. De druppel water
die zojuist nog stil in de lucht had gehangen, ging verder met
vallen. Marianne hoorde dat de roeispanen weer in beweging
kwamen, en ze voelde dat de lucht langs haar wangen
stroomde. Boven de waterspiegel was nog een beeld uit haar
verleden zichtbaar. Ze wist dat dit de laatste scène was die ze
voor haar aankomst aan de overkant te zien zou krijgen.
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Marianne zat op haar bed in het ziekenhuis. Ze keek
vertederd naar Kasper die vlak voor haar op zijn knieën zat en
een ring vasthield. Op zijn gezicht verscheen een brede
glimlach, stralend als de zomerzon.
‘Mijn liefste…,’ begon hij, ‘…ik wil dat je weet dat…, wat
de toekomst ons ook zal brengen, en waar het leven ons ook
heen mag voeren…, dat ik bij je wil zijn. Altijd, bij elke stap, in
elk ogenblik…, wil ik bij je zijn. Ik hou van je. Ja…, ik hou zo
ontzettend veel van je. Wil je met me trouwen? En ja, ik weet
dat je nu eerst met God wilt praten, dus neem alle tijd die je
nodig hebt, maar…’
‘Ja!’ riep Marianne uit. Ze knikte vier of vijf keer achter
elkaar om haar vastbeslotenheid te tonen. ‘Ja! Ik wil met je
trouwen,’ zei ze. ‘Ik ga met je trouwen.’ Ze omhelsde hem, sloot
haar ogen en gaf hem een zoen. ‘Ja,’ zei ze nogmaals, zachtjes
in zijn oor.
Marianne keek vanaf haar bankje in de roeiboot naar
die scène van een paar jaar geleden, en ze voelde wat er
destijds door haar heen ging. Op dat ogenblik kon het leven
niet mooier zijn, en kon ze niet gelukkiger zijn. En ze voelde
ook de opluchting die Kasper voelde. Ze wist dat hij een
minuut geleden nog nerveus was, en bang voor een afwijzing.
En nu, na haar jawoord, ging er een golf van gelukzaligheid
door hem heen.
Behoedzaam manoeuvreerde de veerman zijn bootje
naar de rand van de steiger. Hij maakte het touw vast, stapte
uit en bood Marianne zijn hand aan. Toen ze op de steiger
stond, keek ze nog een laatste keer naar hotel De Oversteek. Ze
zag Jeroen en Iris op het balkon staan. Ze zwaaide naar hen, en
het echtpaar zwaaide vrolijk terug. Daarna draaide Marianne
zich om. Ze wandelde rustig naar de oever en verdween in de
mist.
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Op datzelfde ogenblik zat Kasper in de tourbus van zijn
band, met een gitaar op schoot naar buiten te staren. Zojuist
was hij overvallen door een gevoel van heimwee. Hij was moe
van het reizen en de optredens, en hij wilde naar huis, naar zijn
geliefde vrouw.
Marianne was ook in die bus aanwezig. Niemand kon
haar zien, maar ze was er wel. Ze zweefde door de lucht en
keek voortdurend naar Kasper. En ze voelde zijn melancholie.
Ook voelde ze het intense verdriet dat hij binnenkort zou
voelen en dat hem tot de rand van de wanhoop zou brengen.
‘Later…,’ dacht ze, ‘…als hij over de ergste pijn heen is, zal hij
een mooi lied schrijven. In dat lied zal hij zijn fans vertellen dat
er een nieuwe dag zal komen, een dag zonder pijn, zonder
tranen, zonder droefheid…, een dag waarop hij mij weer zal
zien, en ik hem.’ Nadat Marianne deze woorden had gedacht,
zweefde ze door het dak van de bus naar buiten.
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Babette steekt over
Babette stond in haar kamer voor de spiegel. Zojuist
had ze met een zacht kwastje wat huidkleurig poeder op haar
neus en kin aangebracht – en nu was ze haar lippen aan het
stiften. Het was een tijdje geleden dat ze zich zo had opgetut,
en ze had er plezier in. Nadat ze in een papieren zakdoekje had
gehapt, en haar gezicht na een kritische inspectie had
goedgekeurd, draaide ze nog een paar keer half om haar as om
te zien of haar jurk goed viel. En ja, alles was in orde. Tevreden
liep ze naar het raam waar ze het vitrage opzij schoof en een
blik op de rivier wierp. Aan de gladde waterspiegel zag ze dat
er nauwelijks wind stond. Het zou een rustige overtocht
worden.
Al de hele ochtend moest Babette aan Anton de Zeeuw
denken. Ook nu verscheen hij weer in haar gedachten. Ze
hoopte op een weerzien, daar aan de overkant. In haar
verbeelding zag ze hem in een warm zilverachtig licht staan,
omringd door fonkelende nevelslierten. Hij glimlachte.
Begeleid door zachte pianomuziek schreed hij langzaam naar
haar toe. Hij zei ‘hallo lieveling’ en omhelsde haar. Wat er
daarna zou gebeuren, wist ze niet, maar het zou in elk geval
iets fijns zijn, meende ze.
Terwijl ze nog altijd bij het raam stond en naar buiten
tuurde, kwam er een herinnering aan een korte
zomervakantie in Zuid-Frankrijk in haar omhoog. Anton had
tegen zijn vrouw, Annette, gezegd dat hij een week naar
Maastricht ging voor een toneelcursus. In plaats daarvan nam
hij met Babette het vliegtuig naar Marseille, om van daaruit
met een gehuurde Ford Mustang – met open dak – door de
Provence te gaan trekken.
De derde nacht sliepen ze in Aix-en-Provence. Na het
ontbijt, tijdens een ochtendwandeling door de stad, zag Anton
bij toeval een affiche waarop een soloconcert van zijn grote
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idool, de pianist Keith Jarrett, werd aangekondigd. Het
optreden zou die avond plaatsvinden in Toulon. Babette kende
deze muzikant niet maar merkte wel dat Anton erg
enthousiast werd.
‘Wil je daar heen, lieverd?’ vroeg ze.
Zijn gezicht straalde als de Zuid-Franse zon. Ja, dat
wilde hij dolgraag.
Nadat ze het theater hadden opgebeld om twee
kaartjes te reserveren, en nadat ze in een café nog een
espresso hadden gedronken, stapten ze in de auto. Ze reden in
twee uur, over kleine binnenwegen naar Toulon. Terwijl ze in
een klein dorp de middagmaaltijd gebruikten, vertelde Anton
wat over de muziek van Keith Jarrett. Hij was van oorsprong
jazzpianist maar had een heel eigen stijl ontwikkeld. Volgens
Anton was Arbour Zena het allermooiste album.
‘Die muziek is zo lyrisch…,’ zei hij, ‘…zo diep. En ook zo
origineel, bijvoorbeeld qua instrumentatie. Jarrett laat zichzelf
begeleiden door de strijkers van een Duits symfonieorkest,
waarvoor hij de partijen zelf heeft geschreven. En hij speelt
natuurlijk als pianist een belangrijke solopartij, samen met
een saxofonist en een bassist. Het is een wonderlijke mix van
compositie en improvisatie, van klassieke muziek en jazz.’
‘Goh,’ reageerde Babette. ‘Ik ben heel benieuwd.’
‘En vanavond speelt hij dus helemaal in z’n eentje,’ zei
Anton. ‘Ik verwacht dat het bijzonder meditatief wordt, en
soms ook swingend.’
Aan het begin van de avond arriveerden ze, met
stokbrood, kaas, wijn en water in hun tas, bij cultureel
centrum Châteauvallon in Toulon. Het bleek een
openluchttheater te zijn, dat door de hoefijzervorm sterk deed
denken aan een Romeins amfitheater. Drie kwartier voor
aanvang van het concert zaten Babette en Anton al klaar op
een van de hoger gelegen stenen banken. Daar was het uitzicht
adembenemend. In de verte, achter het glooiende, bosrijke
landschap konden ze de Middellandse Zee zien.
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‘Kijk nou naar die kleur blauw,’ zei Babette. ‘Zo
prachtig.’
Anton sloeg zijn arm om haar heen en kuste haar op de
wang. ‘Mijn liefje, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest,’ zei hij.
‘Je bent een echte romanticus,’ zei ze met liefde in haar
ogen.
Keith Jarrett werd met een luid applaus ontvangen. Hij
ging achter de vleugel zitten, wachtte tot het publiek helemaal
stil was en begon zachte akkoorden te spelen – langzaam,
maar toch ritmisch. Onder het luisteren naar de zich
ontwikkelende melodische patronen keek Babette regelmatig
naar de invallende avondschemering, die niet melancholisch
maar betoverend was. ‘Dit moment is hemels,’ dacht ze. Ze
genoot van de vreemde, bedwelmende muziek die tot in de
oneindigheid door leek te kunnen gaan. Zo nu en dan pakten
Anton en Babette elkaars hand vast, en soms gaven ze elkaar
een kusje. En terwijl de lucht steeds donkerder werd, dreef de
tijd voorbij.
Het was bijna middernacht toen het opmerkelijk lange,
maar wondermooie concert eindigde. Toen ze eenmaal terug
bij de auto waren, besloten ze dat het te laat was om een hotel
te gaan zoeken. Anton reed naar de kust, stopte de auto op een
parkeerplaats vlakbij het strand, en deed het dak dicht. Ze
draaiden de rugleuningen van hun stoelen naar achteren,
gingen liggen en keken elkaar aan, vervuld van geluk. In de
stilte van de mediterrane nacht bedreven ze de liefde. En de
laatste paar uren voor zonsopkomst brachten ze slapend door.
Nog licht bedwelmd van haar dagdroom zag Babette
opeens dat de roeiboot al onderweg was. Ze keek nog gauw
even in de spiegel en haastte zich de kamer uit. Een halve
minuut later stond ze buiten, bij de rivieroever. Ze knikte
beleefd toen de veerman uitstapte om haar in de boot te
helpen. Terwijl ze nog een laatste keer naar het hotel keek,
voelde ze dat de schuit in beweging kwam.
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Na een paar meter varen begon de tijd te vertragen,
eerst een beetje, daarna meer en meer, tot hij bijna stilstond.
Boven de waterspiegel bevond zich plotseling een enorm
scherm waarop een bewegend beeld van haar en Anton
verscheen. Ze stonden samen te praten in de hal van haar
woning. Babette wist meteen welk gesprek dat was.
‘We kunnen elkaar niet meer zien,’ zei Anton met een
sombere stem. ‘Annette weet van ons.’ Hij vertelde dat zijn
vrouw tijdens hun vakantie naar Maastricht was gegaan om
hem te verrassen. Daar kreeg ze te horen dat hij zich helemaal
niet had ingeschreven voor de toneelcursus. Toen hij een paar
dagen later thuiskwam had ze met een rustige glimlach
gevraagd of de cursus leuk was geweest. ‘Ja, geweldig,’ had hij
geantwoord, en daarmee was hij in haar val getrapt.
Babette keek naar de beelden en voelde haar eigen
verdriet, en ook het verdriet van Anton. Ze voelde tevens de
pijn van Annette waar zij, Babette, medeverantwoordelijk
voor was. Beschaamd zag ze dat Annette bij haar moeder zat
te huilen, er van overtuigd dat haar man haar niet meer
liefhad, en niet meer mooi vond. Al die gevoelens van
verschillende mensen stroomden tegelijkertijd door Babette
heen.
Ze zag een volgende scène, nog steeds in de hal van
haar woning, waarin ze erg boos werd op Anton. ‘Je wilt me
gewoon niet meer, eikel,’ schreeuwde ze. ‘Je hebt genoeg van
me en nu ga je weer lekker terug naar die huisteef van je. Zo is
het toch?’ Terwijl ze vanaf de roeiboot toekeek, voelde ze de
droefenis en de onmacht in het hart van Anton, en ze voelde
de liefde die hij voor haar koesterde. Ze besefte dat dit hun
laatste ontmoeting was geweest omdat Anton een paar weken
later door een verkeersongeluk de dood had gevonden. Ook
voelde ze een intense spijt omdat ze de liefde van haar leven
in hun allerlaatste gesprek zo slecht had behandeld.
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De tijd was weer in beweging. Nog altijd verdrietig om
wat ze tijdens de overtocht had gezien, stapte Babette uit de
roeiboot. Toen ze op de steiger stond, werd ze bang om door
de mist heen te lopen en Anton onder ogen te komen. ‘Ik heb
zo’n spijt,’ dacht ze. ‘Zo’n spijt.’ Op datzelfde moment voelde
Babette dat ze werd omhelsd door een onzichtbare golf van
warmte, gelukzaligheid, compassie, en liefde. Die vreemde,
maar toch vertrouwde golf vertelde haar – zonder woorden –
dat alles goed was, dat ze bemind werd, dat ze welkom was, en
dat ze zich thuis zou voelen. En de golf vertelde ook dat
Babette door de nevel heen mocht lopen en dat ze Anton daar
zou ontmoeten.
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Arthur steekt over
Het was nog lang geen half vier, en dus nog geen tijd
voor zijn middagdutje, toen Arthur, zittend op zijn vaste plek
in de lobby, met luide stem om zijn kleindochter begon te
roepen.
‘Iris,’ riep hij. ‘Iris,’ schreeuwde hij. ‘Kom asjeblieft!’
Een paar tellen later kwam Iris in paniek binnen
gerend. ‘Wat is er opa? Bent u ziek? Wat is er aan de hand?’
Haar hoge stem klonk angstig.
‘Het is klaar, lieverd. Mijn gedicht is klaar.’
Ze legde beide handen op haar borstkas en slaakte een
zucht. ‘Oh mijn God. Is dat het? Ik schrok me een hoedje, opa.’
Ze haalde nog een paar keer diep adem.
‘Snel, Iris. Pen en papier,’ zei Arthur, hoorbaar
ongeduldig.
‘Oh…, ja…, natuurlijk!’ Onmiddellijk rende ze naar de
balie van de receptie; en twee tellen later stond ze weer naast
hem, met blocnote en balpen in de hand. ‘Oké opa…, oké,’ zei
ze met een nog niet helemaal tot rust gekomen stem.
‘Ben je klaar, meisje?’ vroeg hij.
‘Ja, opa. Begin maar.’
Hij staarde heel even naar de muur, schraapte zijn keel,
en begon:
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Oh jij, briljante vogel
Die door het eeuwig blauw zweeft
Jij leeft van lucht, en van licht
Omgeven door een vredig vergezicht
Tijdloos, eeuwig zweef je voort
De wereld ver onder je
Slechts door storm of wind verstoord
Het is niets, van geen belang
Boven alles staat jouw drang
Om elk gevaar te overleven
En alle ogen schoonheid te geven
Oh jij, briljante vogel
Die door het eeuwig blauw zweeft
En door de hemel wordt gekust
Ik smeek je me een deel te schenken
Van jouw eindeloze rust
Opdat ik leven kan, zoals jij leeft.
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‘Dat is het. Heb je het helemaal opgeschreven, Irisje?’
vroeg Arthur.
‘Ja opa.’
‘Helemaal?’
‘Woord voor woord. Ik heb alles opgeschreven.’
‘En wat vind je ervan?’
‘Het is prachtig.’ Ze gaf hem een zoen op de wang.
‘Is het echt goed?’
‘Ja. Het is werkelijk prachtig.’
Hij zuchtte voldaan. ‘Dan wil ik graag nu reeds mijn
borreltje van vandaag drinken, in plaats van straks.’
‘Voor deze ene keer dan, opa.’ Iris pakte de handvaten
van de rolstoel stevig vast en duwde haar grootvader naar het
café, waar Jeroen – haar man, die de recitatie vanaf een
afstandje had toegehoord – al achter de bar klaarstond met
een fles in de hand.
Een half uurtje later, toen Iris en Jeroen naar de keuken
waren gegaan om het avondeten voor te bereiden, reed Arthur
zijn rolstoel eigenhandig van het café naar de
ontvangstruimte, en door de hoofdingang naar buiten. Hij
wielde nog wat verder over de plavuizen en bracht zijn stoel
vlakbij de waterkant tot stilstand. Daar nam hij een moment
om de frisse lucht te inhaleren. Hij staarde naar de rivier en
zag dat de veerman in zijn boot onderweg was. Met langzame
halen roeide de man voort, riemslag na riemslag, tot hij bij de
oever arriveerde. De man knikte vriendelijk voordat hij de
roeiboot aan de meerpaal vastmaakte. Arthur stond op, gaf de
veerman een hand en liet zich gewillig in de boot helpen.
Op dat ogenblik stonden Iris en Jeroen door het
keukenraam naar buiten te kijken. Hij had zijn arm over haar
schouder gelegd, en zij streelde zijn onderrug.
‘Daar gaat hij, die ouwe,’ zei Jeroen.
‘Ja,’ zei Iris. Tevreden zag ze dat haar grootvader met
een glimlach in de roeiboot op zijn vertrek zat te wachten.
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Even later zag ze dat de boot in beweging kwam en naar de
overkant koerste – en terwijl ze bleef kijken, dacht ze aan
vroeger, toen ze nog een klein meisje was en urenlang met een
duim in haar mond bij grootvader op schoot kon zitten terwijl
hij haar lievelingsverhaaltjes voorlas. Haar hart was weer
gevuld met warmte, net als toen – haar geest was weer kalm
en tevreden.
Ondertussen was Arthur bezig met zijn overtocht en
was zijn blik gericht op het grote scherm waarop zijn leven
werd geprojecteerd. Hij maakte in gedachten een reis door zijn
aardse bestaan, vanaf zijn geboorte tot het heden. In de
stilstaande tijd trokken tienduizenden gebeurtenissen, daden,
gevoelens en gedachten aan hem voorbij. Niet alleen de
gedachten en gevoelens van hemzelf verschenen in zijn
bewustzijn, maar ook die van de mensen die hij gekend had.
Hij zag elk ogenblik dat hij samen met zijn ouders had
doorgebracht, en met zijn grootouders. Hij voelde weer hoe
verliefd hij was op het jonge meisje dat later zijn vrouw zou
worden – en bij de geboorte van elk kind en elk kleinkind
voelde hij opnieuw hoeveel liefde er door hem heen stroomde.
Arthur zag de kleine Iris bij hem op schoot zitten, en hij voelde
hoe zijn eigen geluk zich mengde met haar kinderlijke
blijdschap. Ontroerd door de rijkdom van zijn lange leven, en
vervuld van heldere herinneringen zag hij hoe de roeiboot zich
steeds verder verwijderde van het hotel, en van de honderden
gedichten die hij daar achterliet.
Nog altijd stonden Iris en Jeroen bij het keukenraam.
Ze zagen hoe de veerman vanaf de steiger een hand uitstrekte
naar Arthur, en hoe de stokoude dichter schijnbaar moeiteloos
uit de boot stapte. Tenslotte zagen ze dat beide mannen naar
de oever liepen en in de nevel verdwenen. Daarna zag de
overkant van de rivier er weer als vanouds uit, als een aquarel
met enkel water, mist en lucht.
‘Ik ben zo blij voor mijn lieve opa,’ zei Iris tegen haar
man. ‘Hij is nu in het land van licht en liefde.’
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Jeroen omhelsde haar. ‘Ik ben ook blij,’ zei hij. ‘Je
grootvader is zojuist thuisgekomen. En als wij op een dag ook
naar huis gaan, zal hij klaarstaan om ons te verwelkomen.’
‘Ja,’ zei Iris zachtjes, nog altijd met een zachte blik naar
de overkant starend.
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Babette keert terug
Jeroen en Iris stonden nog bij het keukenraam na te
praten over de overtocht van Arthur toen ze aan de overkant
iets ongewoons waarnamen. Twee mensen, een man en een
vrouw, kwamen uit de mist tevoorschijn en liepen over de
steiger naar de roeiboot.
‘Verhip,’ riep Iris. ‘Is dat Babette Steenhuizen?’
Jeroen keek aandachtig en knikte. ‘Ja, dat is ze…,’
antwoordde hij.
Ze zagen dat Babette en de veerman in de boot gingen
zitten.
‘Jeetje, ze komt terug,’ zei Iris met een hand voor haar
mond. ‘Zie je dat? Ze komt terug!’
‘Het is lang geleden dat we zoiets hebben
meegemaakt,’ zei Jeroen.
De roeiboot kwam dichterbij. Iris en Jeroen liepen
door de lobby naar buiten. Ze bleven op een afstandje van de
oever staan, zagen dat Babette uitstapte en afscheid nam van
de veerman. Toen de man was vertrokken, liep Babette op
Jeroen en Iris af.
‘Daar ben ik weer,’ zei ze vlakjes.
‘Ja…, goh…,’ reageerde Iris. ‘Welkom.’
‘Je zult wel veel te vertellen hebben,’ merkte Jeroen op.
‘Ja, dat is zo,’ antwoordde Babette. ‘Maar nu nog niet.
Ik moet eerst bijkomen van alles wat ik daar heb meegemaakt.
Ik zit helemaal vol.’
‘Dat begrijpen we heel goed,’ zei Iris. ‘Wil je een
kamer?’
Aan het begin van de avond lag Babette op bed, met
haar kleren nog aan, naar het plafond te staren. Ze was al uren
aan het piekeren. Het licht in de kamer begon bleker en
zwakker te worden, en melancholischer. Met heimwee dacht
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ze terug aan haar verblijf aan de overkant. De herinneringen
waren glashelder. Elk detail van haar ervaring kon ze zonder
moeite terughalen. Ze wilde heel graag slapen maar ze was
klaarwakker. Juist toen ze zich afvroeg of ze in het café een glas
wijn zou gaan drinken, werd er op de deur geklopt.
‘Wie is daar?’ vroeg Babette.
‘Ik ben het, Iris.’
‘Oh…, kom maar binnen.’
‘Hoe gaat het?’ vroeg Iris toen ze in de kamer stond.
‘Mwa…’
‘Kon beter, hè? Ik heb dit vaker gezien, Babette. Het is
erg moeilijk om terug te keren.’
‘Ik wil hier niet zijn. Ik wil daar zijn.’
Iris knikte begrijpend. ‘Weet je wat je moet doen? Alles
opschrijven!’
‘Zou je denken?’
‘Ja, dat helpt echt.’
‘Maar ik ben niet goed in schrijven. Ik heb er een hekel
aan.’
‘Vertel het dan maar in je eigen woorden tegen Jeroen
en mij,’ zei Iris. ‘Dan zullen wij het voor je opschrijven.’ Ze zag
dat Babette het idee serieus nam. ‘Denk er maar even over na,’
zei ze. ‘Ik ga nu een bordje eten voor je halen.’
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Babette vertelt
De deur van de privévertrekken van Jeroen en Iris
stond op een kier. Babette aarzelde een moment en besloot
toch eerst maar zachtjes te kloppen.
‘Kom maar binnen hoor,’ hoorde ze Iris roepen.
Ze duwde de deur open en ging een grote, in warme
tinten gedecoreerde kamer binnen. Het crèmekleurig plafond
was opvallend hoog, en voorzien van gestucte ornamenten.
Tegen de rechtermuur, bij het raam stond een antiek bureau
met een Queen Anne stoel, en links stond een grote
kersenhouten tafel. Daar zaten Iris en Jeroen op haar te
wachten.
‘Ga zitten, meid,’ zei Iris, naar een van de lege stoelen
wijzend. ‘Ik heb kruidenthee gezet. Wil je een kopje?’
Nadat ze een paar minuten over ditjes en datjes
hadden gepraat – over het weer en de inrichting van de kamer
– stelde Jeroen voor om te beginnen met het gesprek. Als
Babette het goed vond, zou hij alle vragen stellen, en Iris zou
alles opschrijven. Het was goed merkbaar dat ze dit vaker
hadden gedaan.
‘Ja, prima,’ antwoordde Babette, een beetje bedeesd. Ze
hoorde aan haar eigen stem dat ze licht gespannen was.
‘En neem je tijd, Babette,’ zei Iris. ‘We hebben geen
haast.’
Babette glimlachte. ‘Ik ben er klaar voor, hoor,’ zei ze.
‘Maar voordat je je eerste vraag stelt, Jeroen, wil ik eerst nog
wat zeggen.’
‘Natuurlijk.’
‘Weet je…,’ begon ze, ‘…toen we afspraken dat ik het
hele verhaal van mijn bezoek aan de overkant zou gaan
vertellen, besefte ik meteen dat dit eigenlijk onmogelijk is. Wat
ik daarginds heb meegemaakt, daar zijn geen woorden voor.
Het onzegbare is niet in mensentaal uit te drukken.’
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Jeroen en Iris knikten allebei begrijpend.
Babette staarde een paar tellen naar het plafond.
‘Daarom zullen mijn antwoorden gebrekkig zijn. Dat kan ik
niet vermijden. Ik zal me moeten behelpen met vage
omschrijvingen en schimmige metaforen.’
‘Dat begrijp ik,’ reageerde Jeroen, terwijl Iris al druk
aan het schrijven was. ‘We hebben dat vaker gehoord. Er is
daar geen aardse taal.’
‘Klopt,’ zei Babette. ‘Daarom heb ik even getwijfeld,
maar ik wil het toch proberen. Ik wil zoeken naar woorden die
een enigszins begrijpelijk beeld van het onuitsprekelijke
kunnen schetsen.’
‘Sommige mensen die terugkeren, vinden dat ze hun
belevenissen beter in poëzie dan in proza kunnen
overbrengen,’ zei Jeroen.
Ze schudde haar hoofd. ‘Ik niet. Poëzie is niet mijn
sterke kant. Maar ik heb goede hoop, hoor. Ik geloof dat een
handjevol gebrekkige woorden, mits met zorg gekozen, kleine
snippers van waarheid kunnen overbrengen. Dus kom maar
op met je eerste vraag.’ Ze ontspande zichtbaar.
‘Oké, hier komt hij dan,’ zei hij. ‘Toen je door de
mistbanken heen was gelopen…, wat zag je toen?’
‘Oh, dat was zo mooi,’ zuchtte ze. ‘Ik stond…, eh, nee,
dat klopt niet. Ik stond niet. Ik was…, mijn bewustzijn was…, ik
bevond mij in een oneindige duisternis. Maar het was niet eng
of bedreigend. Integendeel. De donkerte die me omgaf was
zacht als fluweel, en straalde alleen maar vrede uit. En in die
absolute donkerte kon ik, vreemd genoeg, gewoon zien. Ik zag
dat ik bewoog – niet in een wandeltempo maar sneller dan het
licht. Ik vloog als het ware door die eindeloze, liefdevolle
duisternis.’
‘En kon je zien waar je naar toe vloog?’ vroeg Jeroen.
‘Aanvankelijk was er alleen maar donkerte. Maar na
een tijdje verscheen er een licht in de verte.’
‘Ik hoor je “na een tijdje” zeggen, Babette. Was er dan…’
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‘Ja, ik hoorde het mezelf ook zeggen,’ onderbrak ze
hem. ‘Kijk, dit bedoelde ik dus. Ik probeer woorden te vinden
voor wat onzegbaar is. Er was geen tijd, en ook geen sequentie,
geen opeenvolging. Verleden, heden en toekomst bestonden
samen in dat ene grenzeloze moment, op een plek van
zijnseenheid. Maar ik moet het in onze taal uitdrukken,
daarom vertel ik het alsof de tijd wel bestond.’
‘Duidelijk,’ zei Jeroen. ‘Oké, je zag dus dat licht in de
verte…’
‘Ja, dat licht…’ Ze staarde wazig naar de hoek van de
kamer. ‘Ik was op weg naar dat licht, en ik arriveerde bij dat
licht. Het was van een buitengewone, volle, weldadige witheid.
Het was een ongelooflijk helder maar niet verblindend licht.
En dat licht was liefde. Ik heb er geen andere naam voor. Het
was een grenzeloze, eeuwige, alles doordringende,
overspoelende liefde. Zo’n diepe liefde kennen wij hier niet,
aan deze kant. Het was een liefde die je kon zien, horen, en
voelen – een liefde die overal was, en die ook in mij was. Ik
voelde me bemind, maar niet door één persoon. Het was alsof
het hele universum van me hield. Elke ziel, elk atoom, alles in
het universum hield van me. En ik hield ook van alles. En dat
licht, dat liefde was, omhelsde me, omhulde me. En het was
alsof ik met dat licht samenviel, alsof ik zelf dat licht werd. Er
was een besef van één zijn.’
Babette zuchtte, voelde een vleug heimwee door haar
heen gaan, heimwee naar de andere oever, en ze zei dat ze
even wilde pauzeren. Ze nam een paar slokjes thee. Toen haar
kopje leeg was vroeg ze of ze nog een keer mocht inschenken.
‘Ja natuurlijk,’ zei Iris. ‘Van praten krijg je dorst, hè?’
‘Ja. Hij is erg lekker, trouwens…’
‘Dank je.’
Na een minuutje, nadat Babette had gezegd dat ze
klaar was om verder te gaan met haar verhaal, vroeg Jeroen
hoe ze zich had gevoeld toen ze daar aan de overkant was.
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‘Ik ben blij dat je dat vraagt,’ zei ze. ‘Ik had een
onmiskenbaar gevoel dat ik thuis was. Dat bedoel ik letterlijk
– ik wíst dat ik was thuisgekomen. Dat land daar aan de
overzijde was mijn thuis…, is mijn thuis. Het was alsof ik op
reis was geweest – en nu was ik eindelijk weer thuis.’
Babette zag dat Iris druk zat te schrijven en nam zich
voor wat langzamer te praten. ‘Tijdens mijn hele verblijf
daar…,’ zei ze, ‘…was ik vele malen bewuster dan ik ooit aan
deze zijde van de rivier ben geweest. En datzelfde geldt voor
mijn gevoel van in leven zijn…, dat was daar veel sterker. Ik
zag de onnoembare grootte van mijn ziel die zich door alle
eeuwen heen uitstrekte. En ik wist dat ik gekend was, volledig
gekend door De Ene, of Het Ene. Ik was overrompeld door het
gevoel van een-zijn. Toen ik me dat realiseerde, zei ik tegen
mezelf: dit ben ik; dit ben ik echt; hoe heb ik ooit kunnen
vergeten dat ik dit ben, en niet degene die ik aan de andere
kant meende te zijn?’
‘En had je ook meer kennis?’ vroeg Jeroen. ‘Wist je
meer?’
‘Ja, meer kennis, en meer begrip. Ik had een absoluut
begrip van de goddelijke orde van het universum. Ik begreep
hoe alles in het universum werkte, en hoe alles met alles
verbonden was: mensen, dieren, planten, microben, steen,
ijzer, zand…, alles!’
Ze nam weer een paar slokjes thee om Iris de kans te
geven haar bij te benen.
‘Het gaat heel goed zo, Babette,’ zei Jeroen. ‘Je roept
echt een boeiend beeld op met je woorden.’
‘De herinnering is ook zo scherp en helder,’ zei ze. ‘Veel
scherper en helderder dan een normale herinnering. Alles is
meer dan levend voor me. Hyperlevend.’
‘Ik hoef in elk geval niet veel vragen te stellen,’ merkte
hij glimlachend op. ‘Dus, vertel maar verder…’
‘Oké. Ik herinner me dat ik werd begroet door een
groep individuen. Het waren personen, wezens…, laat ik ze
94

maar geesten noemen. Die geesten jubelden en juichten; ze
waren dolblij me te ontmoeten. Ik voelde me zo welkom. Enfin,
die geesten namen me mee. En onmiddellijk liepen we…, nee,
zweefden we over een prachtig pad met magnifieke kleuren en
bloemen, en geuren. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen als ik er
weer aan denk. Het was een ongelooflijk mooi pad. En terwijl
we daar overheen bewogen, hoorde ik hartverwarmende
muziek. Zo subliem! Maar “horen” is – opnieuw – niet het juiste
woord. Mijn waarneming was anders. Ik zag muziek en hoorde
bloemen, zou je kunnen zeggen – dan breng ik toch nog wat
poëzie in mijn verhaal.’ Babette zag dat Iris naar haar
glimlachte, en ze lachte terug. ‘Enfin, het was een symfonie van
gewaarwordingen…,’ ging ze verder, ‘…en de schoonheid was
buitenaards. Ik zag honderden kleuren die hier niet bestaan,
ik hoorde duizenden klanken die ik niet kende, en ik kon alles
tegelijk tot me nemen.’
‘En leidde dat pad ergens heen?’ vroeg Jeroen.
‘Ja, we arriveerden bij een vredige weide van zacht
heen en weer wuivend gras, beschenen door warm zonlicht,
met in het midden een blauwe vijver waarop ontelbare
fonkelende lichtpuntjes dansten. Links en rechts zag ik
glooiende heuvels, en in het midden, aan de overkant van de
weide bevond zich een poort met een zilveren sluier ervoor. Ik
wist onmiddellijk wat de betekenis van die poort was. Als ik
daar doorheen zou gaan, zou ik niet meer terug kunnen naar
de andere kant van de rivier, waar ik vandaan kwam. Maar ik
wilde ook niet terug, dus ik maakte aanstalten om naar de
poort te gaan.’
‘Interessant,’ zei Jeroen.
‘Ja, maar hier wordt het verhaal een beetje pijnlijk. Uit
de groep geesten maakte zich een individu los. Deze geest
begon met mij te communiceren.’
Babette dacht een ogenblik na. ‘Oké, luister,’ zei ze.
‘Voor dat ik verder ga, wil ik nogmaals zeggen dat er aan de
overkant niet met woorden wordt gecommuniceerd.
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Gedachten stromen van bewustzijn naar bewustzijn, omdat er
eigenlijk maar één bewustzijn is. Je kunt het met telepathie
vergelijken. Er hoeft niets gezegd te worden want als er een
gedachte in jou ontstaat, kent iedereen die gedachte meteen.’
‘Wonderlijk,’ reageerde Jeroen.
‘Maar om toch iets over die interactie te kunnen
vertellen, moet ik net doen alsof het een gesprek was.’
Iris schreef zo snel als ze kon, om alles tot in elk detail
vast te leggen.
‘Goed, die geest kwam dus naar me toe,’ zei Babette. En
hij zei – laat ik maar aannemen dat het een “hij” was – dat ik
niet aan die kant van de rivier kon blijven, dat de veerman me
terug zou brengen.
‘Ik schrok. “Nee hoor, niks ervan. Ik blijf hier,” riep ik
uit. De geest bleef uiterst kalm. “Babette, je hebt aan de
overkant nog werk te doen,” zei hij op liefdevolle toon. “Maar
ik wil niet!” protesteerde ik. De geest zond een diepe stilte
naar me toe, waarin de boodschap besloten lag dat ik geen
keus had, dat ik echt terug moest. Later, na mijn terugkeer zou
het wel duidelijk worden wat me hierna te doen stond,
verzekerde hij me. En het zou ook duidelijk worden dat ik het
niet alleen hoefde te doen, dat er hulp zou zijn. Op dat moment
voelde ik dat er iemand, een bekende, achter me verscheen, en
ik wist onmiddellijk wie het was: Anton.’
Babette legde aan Iris en Jeroen uit wie Anton de
Zeeuw was: haar geliefde van weleer, de enige man van wie ze
ooit echt had gehouden, de minnaar die lang geleden
overleden was.
‘Anton omhelsde me,’ fluisterde ze. ‘Hij nodigde me uit
om een stukje met hem mee te gaan. Ik was zo overweldigd
door alles wat er gebeurde dat ik hem gewillig volgde. We
zweefden samen over dat mooie pad, maar nu in de andere
richting. Toen ik hem zei dat ik geen zin had om terug te gaan,
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dat ik bij hem wilde blijven, antwoordde hij dat alles goed was
zo. Alles was precies zoals het moest zijn. Ik, Babette, had nog
werk te doen. Dat was belangrijk. En hij, Anton, zou al die tijd
bij me zijn, ook al zou ik hem niet zien; en hij zou me de
volgende keer, na mijn definitieve oversteek, weer begroeten.’
‘Goh,’ zei Iris, onafgebroken verder schrijvend.
Babette knikte, nam een slokje lauwe thee en ging
door. ‘Anton zei tegen mij: “uit alles komt uiteindelijk
schoonheid voort” en ik geloofde hem. Zijn boodschap was zo
krachtig. Hij had een enorm overwicht over me. Hij was een
bewoner van die andere oever, en ik begreep dat ik slechts een
bezoeker was. Het drong diep tot me door dat ik me aan de
loop der dingen moest overgeven. En toen ik me dat
realiseerde, kwam er een gevoel van vrede over me.’
‘Goh,’ zei Iris nogmaals. ‘En toen?’
‘We arriveerden bij de mistbanken, en daar stond de
veerman op me te wachten. Anton omhelsde me nog een
laatste keer. Zijn liefde omhulde me en doordrong me,
woordloos. Op dat moment was er in mij geen ruimte voor
verdriet. Er was alleen maar vrede. Ik stuurde mijn
dankbaarheid voor dit mooie moment telepathisch naar hem
toe, en hij zond een glimlach terug. Daarna ging ik met de
veerman mee.’
‘En wij stonden in de keuken uit het raam te kijken…,’
zei Jeroen, ‘…omdat Arthur net was overgestoken. En we zagen
dat jij met de veerman op de steiger verscheen.’
Iris wreef een traantje weg uit haar ooghoek.
‘En nu ben ik weer hier,’ zei Babette, naar haar lege
theekop starend.
‘Ik weet dat je nog maar net terug bent, Babette…,’ zei
Jeroen, ‘…maar ik ben heel benieuwd of je nu met andere ogen
naar de wereld aan deze kant van de rivier kijkt. Kun je daar al
wat over zeggen?’
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‘Hm, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Sinds ik terug
ben, is het alsof ik met een sluier bedekt ben, en dat is de sluier
van het vergeten.’
‘Ben je veel vergeten van je verblijf daar?’ vroeg hij.
‘Ja, al die kennis die ik daar had, die eindeloze kennis,
weet je wel, die kan ik niet meer oproepen. Maar dat bedoel ik
niet…’
‘Wat bedoel je dan?’
‘Iedereen is hier bedekt met die sluier, niet alleen ik.
Aan deze zijde van de rivier zijn we allemaal vergeten wie we
echt zijn. We zijn hier blind voor de werkelijkheid van de
overkant, die de enige echte werkelijkheid is.’
‘Oké. Ik snap het.’
Babette zweeg een paar tellen en dacht na. ‘Weet je…,’
zei ze, ‘…het is alsof we hier op een bühne staan. We spelen een
toneelstuk, maar we zijn vergeten dat er buiten het theater
nog een andere wereld is. We gaan helemaal op in onze rollen.
We denken dat we dit personage zijn.’ Ze wees met gestrekte
vinger naar zichzelf.
‘Een toneelstuk? Dan is het wel een tragedie,’ merkte
Jeroen op. ‘Want er is nogal wat leed in dit bestaan.’
‘Dat is waar, en niemand weet wat het doel van dat
lijden is, maar het lijkt erop, als je het mij vraagt, dat het een
noodzakelijk onderdeel is van het dramatische, theatrale
karakter van dit leven. En ik vraag me zelfs af of het leven aan
deze zijde wel mogelijk zou zijn, zonder conflicten en
moeilijkheden, zonder pijn en verdriet.’
‘En hoe denk je dan over goed en kwaad, Babette?’
‘Ik denk dat goed en kwaad in wezen niet bestaan,
althans niet in het grotere geheel. Er is alleen goed en kwaad
in onze kleine wereld. Eigenlijk is er alleen bewustzijn, en
ervaring. Dat is, volgens mij, waarom we in dit theater zijn:
voor de ervaring.’
‘Maar kunnen we het leven dan nog wel serieus
nemen?’
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‘Eh…, ja, tot op zekere hoogte. Als ik vroeger op de
planken stond, nam ik mijn rol bloedserieus. Dan was het bijna
alsof ik de vrouw die ik speelde ook werkelijk was. Als zij pijn
had, voelde ik die pijn zelf. Maar als wij, de acteurs, na de
voorstelling de kroeg in gingen, hadden we lol om de grootste
onzin. En zo zijn de dingen volgens mij in evenwicht.’
‘Zo te horen heb je veel geleerd van je ervaring,’ zei
Jeroen.
‘Ja, jeetje…,’ zei ze met haar handen kruislings op haar
borstkas. ‘Ja inderdaad…, ik merk het ook op, terwijl ik mezelf
hoor praten. Het is alsof ik een ander mens ben geworden, hè?’
‘Zou dat iets te maken hebben met het werk dat je aan
deze zijde nog te doen hebt?’
‘Misschien, Jeroen. Wie weet…’
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Babette leest voor
De warmte van de voorbije zomerdag hing nog in de
lucht toen de schemering als een grijsblauwe deken over de
stad neerdaalde. Babette Steenhuizen zat in haar achtertuin
een glaasje ijsthee te drinken en naar de wassende maan te
kijken. Ondertussen dacht ze aan Richard, de toneelregisseur
met wie ze vele jaren had samengewerkt en die een paar
dagen geleden de overtocht naar de andere zijde had gemaakt.
Vandaag had ze de afscheidsplechtigheid bijgewoond. Het was
erg mooi geweest, vond ze – vooral de muziek had haar
geëmotioneerd. Richard had een paar weken voor zijn
heengaan gevraagd of er op de uitvaart live muziek kon
klinken – en zijn vrouw, Brigitte, met wie hij nog maar drie jaar
getrouwd was, had een vocaal ensemble met een pianiste
ingehuurd. Zachtjes zong Babette een fragment van het laatste
lied dat had geklonken. ‘I have got to find the river; Bergamot
and vetiver; Run through my head and fall away; Leave the
road and memorize; This life that passed before my eyes.’ Er
verscheen een glimlach op haar lippen. Ze wist dat Richard nu
in dat prachtige, vredige, liefdevolle land aan de overkant was.
En ze was blij dat ze hem onlangs over haar eigen oversteek
en terugkeer had verteld. In gedachten ging ze terug naar hun
weerzien, nog niet zo lang geleden.
Het was nog vroeg in de ochtend toen de telefoon ging.
Een onbekende vrouw stelde zich voor als Brigitte, de
echtgenote van Richard. Babette had van een oud-collega
gehoord dat Richard getrouwd was maar ze had de dame in
kwestie nog niet ontmoet.
‘Ik moet je helaas mededelen…,’ zei Brigitte, ‘…dat mijn
man niet lang meer te leven heeft.’
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Babette had een paar tellen nodig om het nieuws te
laten doordringen. ‘Oh jee…,’ reageerde ze uiteindelijk. ‘Hoe
lang nog?’
‘Vier tot acht weken.’ Brigitte vertelde dat Richard
haar had gevraagd om Babette op te bellen en uit te nodigen.
‘Hij is erg zwak en ligt veel op bed. Hij zou het heel fijn vinden
om je te zien.’
‘Natuurlijk kom ik. Vanmiddag?’
Nadat ze had opgehangen, realiseerde Babette zich dat
ze tegen Brigitte helemaal geen woorden van medeleven had
gesproken. Dat kwam omdat ze zelf ook geen verdriet had
gevoeld. Sinds haar ervaring aan de andere kant kon ze de
dood niet meer als iets droevigs zien. Ze wist dat hij, de dood,
slechts een oversteek was – en toen ze hoorde over de ziekte
van Richard was haar eerste gedachte: ‘Hij gaat naar dat land
van liefde en schoonheid. Wat fijn voor hem!’
Om klokslag twee uur stond Babette voor de deur. Een
mooie, nog tamelijk jonge vrouw deed open. Na een korte
begroeting in de hal liepen ze samen naar de keuken, waar
Brigitte theewater opzette en koekjes op een bord legde. Een
paar minuten later zaten ze samen op de bank.
‘Hij ligt nu nog boven,’ zei Brigitte. ‘Maar morgen
wordt het bed naar de begane grond verplaatst.’
Babette knikte begrijpend. ‘Slaapt ie veel?’
‘Niet meer zoals een paar weken geleden, maar toch
nog best veel. En als hij wakker is, ligt hij meestal ook op bed.
Hij luistert graag naar de radio en hij vindt het erg fijn als ik
verhalen voorlees.’
‘Ah, voorlezen, dat is een mooie vorm van samen zijn,’
vond Babette.
Ze dronken hun thee, aten een koekje en babbelden
nog wat. Na hun tweede kopje gingen ze samen naar boven,
waar Brigitte de slaapkamerdeur open duwde, even een blik
naar binnen wierp, en zei dat Babette door mocht lopen. Zelf
ging ze meteen terug naar beneden.
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‘Hallo Richard,’ zei Babette terwijl ze de deur dicht
deed. Ze liep naar het bed en ging op de rand zitten.
‘Dag…, meid…,’ bracht hij met veel moeite uit.
‘Ik ben blij dat Brigitte me heeft gebeld,’ zei ze.
‘Ja.’
‘Hoe voel je je vandaag?’
Hij sloot zijn ogen een paar seconden en mompelde
iets. Het werd al gauw duidelijk dat Richard niet goed kon
praten, dat zijn stem kracht miste en dat een echt gesprek
eigenlijk niet mogelijk was. Babette keek even rond in de
kamer en zag een paar boeken op het nachtkastje liggen. Ze
pakte het onderste van de stapel, vermoedend dat Brigitte
daar nog niet uit had voorgelezen. Het was een bundel met
citaten van Tennessee Williams, de door beiden zo geliefde
Amerikaanse toneelschrijver.
‘Hé Rich…,’ zei ze, ‘…wat leuk! Williams.’ Ze hield het
boek voor zijn gezicht. ‘Zal ik een paar stukjes voorlezen?’
‘Ja…’
Babette bladerde zoekend door het boek – en telkens
als ze een mooi citaat vond, las ze het langzaam en duidelijk
voor. Ze vond fragmenten uit alle beroemde toneelstukken –
uit Tramlijn Begeerte, Opeens, vorige zomer, uit De glazen
menagerie, en alle andere stukken. Ze herkende alle teksten en
ze wist dat Richard ze ook door en door kende. Deze woorden
brachten hen beiden terug naar vroeger tijden, toen zij
acteerde en hij regisseerde, en ze samen met een groepje
goede vrienden prachtige toneelproducties creëerden. Al
luisterend verscheen er regelmatig een zwakke maar
hartverwarmende glimlach op het gezicht van Richard, zoals
bij die uitspraak van Williams’ over zijn ingewikkelde relatie
met zijn publiek:
“Het kon me nooit iets schelen als ik mensen choqueerde,
want als mensen door de waarheid gechoqueerd worden, dan
verdienen ze die waarheid niet.”
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Richard genoot zichtbaar van alle krachtige citaten die
zo typisch waren voor deze fantasievolle schrijver, zoals:
“Ik wil geen realisme, ik wil magie.”
Zelfs om teksten die niet elke stervende mens graag
wil horen, kon Richard spontaan glimlachen, zoals de
indringende woorden van Big Daddy in Kat op een heet zinken
dak:
“Ik heb het lef om te sterven. Wat ik wil weten is: heb jij
het lef om te leven?”
Zo bracht Babette een genoeglijk uurtje door met
Richard. Toen ze aan zijn ogen zag dat hij moe werd en weg
begon te dommelen, gaf ze hem een zoen op het voorhoofd en
liep ze zachtjes de kamer uit en de trap af. In de keuken sprak
ze nog een kwartiertje met Brigitte, die het fijn vond om te
horen dat haar man van de citaten had genoten. Ze spraken af
dat Babette de komende tijd regelmatig op bezoek zou komen
om uit hetzelfde boek voor te lezen.
Twee of drie keer per week zat ze aan het bed van
Richard, en telkens reisden ze samen terug naar hun verleden,
naar de mooie ogenblikken die ze beleefd hadden, naar die tijd
vol drama en schoonheid. Maar op een zekere dag las ze een
citaat voor waar Richard anders dan gebruikelijk op
reageerde:
“De mensen dromen van het eeuwig leven, maar de
meesten willen het op aarde vinden, niet in de hemel.”
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Ze zag aan zijn onrustige blik dat hij iets wilde zeggen.
Ze kwam wat dichterbij, streelde zijn arm en knikte een paar
keer langzaam, met haar ogen dicht, om hem aan te moedigen.
‘Wat is er na de dood?’ bracht hij met veel moeite uit.
‘Wat is daar?’
Babette dacht even na. ‘Wil je weten wat ik geloof over
de dood?’ vroeg ze. Ze verwonderde zich over die vraag omdat
ze nog niets tegen hem had verteld over haar wonderlijke
ervaring.
‘Ja, en daarna…’
Onmiddellijk voelde Babette de drang om haar verhaal
over de andere kant van de rivier te vertellen, maar ze waren
al een dik uur samen en ze wist dat hij erg moe was.
‘Ik kom morgen terug, Rich…,’ zei ze, ‘…en dan zal ik
zeggen wat ik geloof, en wat ik weet. Oké?’
‘Oké.’
‘Dat is pas anderhalve week geleden,’ dacht Babette
terwijl ze nog altijd in de tuin zat en naar de blauwzwarte
avondlucht keek. ‘En nu is hij al aan de overkant.’ Ze voelde
dankbaarheid omdat ze die laatste weken van zijn leven had
mogen meemaken. En dat ene ogenblik zou ze nooit vergeten.
Richard, de man die vroeger zo’n beruchte rokkenjager was
geweest, had haar met zijn broze en zwakke stem gevraagd
naar haar gedachten over het hiernamaals. Dat had haar
ontroerd. Ze tuurde dromerig naar de wassende maan en liet
zich weer meevoeren door haar herinneringen.
‘Vandaag ga ik geen citaten van Tennessee Williams
voorlezen,’ zei ze toen ze de volgende dag op de rand van het
bed zat. ‘Je stelde gisteren een belangrijke vraag, en daar wil
ik graag antwoord op geven.’
‘Dank je wel,’ zei hij langzaam en uiterst zachtjes.
Babette begon te vertellen over haar overtocht naar de
mistige oever, over de vredige, fluwelen duisternis achter de
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nevelen, en het omhelzende licht dat liefde was. Ze sprak
langdurig over het diepe besef van één zijn, en thuis zijn, over
de schoonheid van alles wat haar omgaf en over de
afwezigheid van tijd. Daarna vertelde ze over de geesten die
haar jubelend hadden verwelkomd en die haar hadden
begeleid op dat wondermooie pad van kleuren, muziek en
bloemen. Ze beschreef het landschap en de poort met de
zilveren sluier. Na een korte pauze waarin Richard haar met
een dankbare blik had aangekeken, vertelde ze hem dat ze
Anton de Zeeuw had ontmoet. Zijn ogen werden groter. Hij zei
niets, maar hij was zichtbaar geraakt.
‘Het zou me niet verbazen als Anton straks klaar staat
om je te begroeten,’ zei Babette. ‘Je zult het daar heerlijk
vinden, dat weet ik zeker. Ik had dolgraag willen blijven maar
ik begreep dat ik terug moest, omdat ik aan deze zijde nog niet
klaar was. Daarom ben ik hier.’
Richard keek haar aan. ‘Dank je wel,’ fluisterde hij.
‘Kom je morgen terug?’
‘Wil je dan weer citaten van Williams horen?’ vroeg ze.
‘Nee.’
‘Wat wil je dan?’
‘Nog een keer.’
‘Wil je dit verhaal morgen weer horen?’
‘Ja.’
De volgende dag vertelde ze het hele verhaal
nogmaals, en de dag daarna nog een keer. Richard kreeg er
maar geen genoeg van. Elke volgende dag vroeg hij of Babette
weer wilde vertellen over haar ervaring aan de overkant, en
elke keer deed ze dat voor hem. En op de zevende dag,
’s avonds, kreeg ze een telefoontje van Brigitte. Richard was
vredig heengegaan.
Het was nu donker in de tuin. Babette stond op van
haar stoel en ging naar binnen. Daar zette ze rustige muziek
op, een verzamelalbum met liedjes over rivieren. Ze schonk
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een glaasje wijn in, ging op de bank zitten, en dacht aan Anton
en Richard. Waarschijnlijk waren die twee nu dikke vrienden,
daar aan de andere kant.
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De voordracht en de overtocht
Die middag stond Babette Steenhuizen in de lobby van
hotel De Oversteek met Iris te praten. Ze hadden het over de
bijeenkomst in het café die over een paar minuten zou
beginnen. Voor een klein groepje belangstellenden zou
Babette een lezing geven over haar ervaringen aan de
overkant van de rivier, en hoe die ervaringen haar hadden
veranderd. Sinds het heengaan van Richard, vijf jaar geleden,
had ze al veel van zulke voordrachten gehouden, zowel in dit
hotel als op andere locaties. Er kwamen zelden grote aantallen
mensen op af maar degenen die wel kwamen luisteren, waren
zeer gemotiveerd. Babette vond die samenkomsten altijd
hartverwarmend.
‘Het café zit bijna vol,’ zei Iris. ‘We mogen tevreden
zijn.’
‘Da’s mooi,’ antwoordde Babette. Ze keek op haar
horloge. ‘Het is tijd. Ik zal maar eens naar binnen gaan.’
‘Ik kom ook luisteren, hoor,’ zei Iris. Ze pakte een
notitieblok en een balpen bij de balie van de receptie. ‘Jij hebt
geen aantekeningen meer nodig, hè Babette?’
‘Nee, alles wat ik wil zeggen, zit in mijn hoofd en komt
er vanzelf uit.’
In de loop van de afgelopen vijf jaren was de inhoud
van haar lezingen geleidelijk veranderd. Aanvankelijk richtte
ze zich uitsluitend op het verhaal zelf. Ze vertelde destijds met
veel enthousiasme over het prachtige licht, de eindeloze liefde,
de woordloze communicatie tussen geesten, de schoonheid
van het land aan de overzijde. Maar de laatste tijd sprak ze
liever over de veranderingen die de ervaring in haar
teweeggebracht had. Daarbij legde ze de nadruk telkens op
een ander thema. Soms ging ze uitgebreid in op de verdwenen
angst voor de dood en haar vurige wens om weer naar de
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overkant te gaan. Op andere dagen vertelde ze over het feit dat
ze geen waarde meer hechtte aan de materiele kanten van het
leven, omdat ze het stoffelijke eenvoudigweg niet meer
belangrijk vond. En ze sprak ook graag en vaak over de
immense schoonheid van de ondermaanse wereld die ze de
afgelopen jaren overal waarnam, en die ze als overweldigend
en ontroerend ervoer.
Vandaag echter, wilde Babette het publiek wat
vertellen over de vier levenshoudingen die ze zich sinds haar
terugkeer uit het land aan de overkant eigen probeerde te
maken, en die ze haar L.O.V.E. principes noemde. Die vier
letters stonden voor: Loslaten, Overgave, Vertrouwen, en
Eerbied. Het eerste principe had betrekking op het loslaten
van de behoefte om controle over het leven te krijgen. Het
tweede sloeg op het zich volledig overgeven aan het leven
zoals het zich aandiende, zonder tegen te stribbelen. Het derde
verwees naar het vertrouwen in de goedheid van de
goddelijke geest die ze aan de andere kant had ervaren. En met
het vierde principe, eerbied, bedoelde ze dat ze het universum
als waardig en waardevol erkende, en dat ze daar op een
nederige manier uiting aan wilde geven. Het was een mooie
bijkomstigheid, vond ze, dat die vier beginletters samen het
Engelse woord voor liefde vormden. Tijdens het praten over
dit onderwerp zag ze dat veel toehoorders de vier principes
noteerden.
Nadat ze ruim een uur had gesproken en vervolgens
enkele vragen uit het publiek had beantwoord, sloot Babette
de bijeenkomst af. Ze bleef nog even in het café om een glaasje
te drinken en met de gasten te kletsen. Daarna ging ze naar
haar kamer om wat te rusten.
Vanaf haar stoel bij het raam tuurde ze naar buiten –
naar de eeuwig stromende rivier, naar de nevelen aan de
overzijde en de blauwe hemelkoepel. Ze keek terug op haar
voorbije jaren, zoals ze de laatste tijd wel vaker deed. ‘Wat een
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mooi leven heb ik gehad,’ dacht ze. ‘Wat een rijkdom.’ Ze
herinnerde zich de vele vrouwenrollen die ze had mogen
spelen, zoals de verleidelijke Maggie de Kat, de complexe
Blanche Dubois, de tragische Amanda Wingfield. Terugkijkend
op die tijd realiseerde ze zich dat haar carrière een prachtig
geschenk was geweest. Ze dacht ook aan haar hartstochtelijke
affaire met Anton de Zeeuw. Hoe kort die relatie ook was
geweest, ze had in elk geval ware liefde mogen ervaren, en dat
besef maakte haar gelukkig. En de afgelopen vijf jaar had ze de
kans gekregen om mensen te vertellen over de schoonheid die
ze aan gene zijde had gezien. Ook daar was ze dankbaar voor.
Sinds haar terugkeer uit het land achter de mist was ze
wezenlijk veranderd, wist ze. Ze was gegroeid. De onrust die
vroeger haar grondstemming was geweest, had
plaatsgemaakt voor een vredige kalmte. Alles was in
harmonie; alles was zoals het moest zijn. Met die gedachte
ging ze op bed liggen. Ze sloot haar ogen en zakte weg in een
rustige slaap.
De schemering was al aan het invallen toen Babette
wakker werd en onmiddellijk een sterke drang voelde om naar
het raam te lopen. Daar zag ze dat de veerman uit de mist
tevoorschijn kwam. Hij liep over de steiger, stapte in het
bootje en begon te roeien. Ze wist wat dit betekende. Nadat ze
snel even in de spiegel had gekeken om te zien of haar haar
goed zat, verliet ze de kamer. Op het moment dat ze naar
buiten wandelde, zag ze dat de veerman juist arriveerde. Ze
liep naar hem toe. Hij gaf haar een hand en hielp haar met
instappen.
‘We gaan vertrekken, mevrouw,’ zei hij.
Met langzame slagen bracht hij de roeiboot in
beweging. Babettes laatste oversteek was begonnen. Ze liet
haar rechterhand in de rivier zakken en voelde de koelte van
het water. ‘Alles is goed,’ dacht ze. ‘Alles is juist. Dit is mijn tijd.’
Ze herinnerde zich een fragment uit het Bijbelboek Prediker.
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‘Voor alles wat er gebeurt, is er een uur,’ fluisterde ze. ‘Er is
onder de zon een tijd voor alles wat er is. En dit is mijn tijd om
naar de overkant te gaan.’

EINDE
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Nawoord
Een paar maanden voordat ik aan deze novelle begon,
zag ik de film Eindeloos bewustzijn – een documentaire over
nabij-de-doodervaringen (NDE), gebaseerd op het gelijknamig
boek van Pim van Lommel. Die dag was voor mij het startpunt
van een lange, levensveranderende zoektocht naar de
werkelijkheid buiten onze drie ruimtelijke dimensies en onze
lineaire tijd. Inmiddels heb ik een paar honderd fascinerende
video’s gezien en ongeveer een dozijn boeken over dit
onderwerp gelezen. Ik heb kennisgemaakt met de wonderlijke
ervaringen van o.a. Mary Neal, Peter Panagore, Nancy Rynes,
Anita Moorjani, Anke Evertz, Jeffery Olsen, Scott Drummond…,
en vele anderen die een NDE hebben meegemaakt. Al die
verhalen hebben een diepe indruk op me gemaakt; ze hebben
niets minder dan een geestelijke metamorfose in mij
teweeggebracht. Ik ben alle mensen die hun NDE-verhalen
met de wereld hebben gedeeld eeuwig dankbaar. En ik ben erg
blij dat ik bepaalde veel voorkomende elementen uit deze
verslagen heb kunnen gebruiken als bouwstenen voor enkele
hoofdstukken van dit boek.

Joost van de Goor
Juni 2022
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Een blik achter de schermen
Bij de ontwikkeling van de vijf hoofdpersonages heb ik
voor een experimentele aanpak gekozen. Het zijn nieuwe
gefantaseerde personages, niet geïnspireerd op bestaande
personen maar op oude filmpersonages:
•
•
•
•
•

Mrs. Watts in The Trip to Bountiful, gespeeld door
Geraldine Page;
Brian in Naked, gespeeld door Peter Wight;
Melissa in I Still Believe, gespeeld door Britt Robertson;
Karen Stone in The Roman Spring of Mrs. Stone,
gespeeld door Vivien Leigh;
Nonno in The Night of the Iguana, gespeeld door Cyril
Delevanti.

Ik heb deze filmpersonages gebruikt als beginpunten voor de
vrije ontwikkeling van nieuwe personages. Deze werkwijze
heb ik als heel prettig ervaren. Het was een methode waarin
mijn fantasie in hoge mate werd geprikkeld. De uitkomsten
waren voor mij verrassend.
Joost van de Goor
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