SPLIT
Op het ogenblik dat Erica Blankenbergh op vrijdagavond in sfeercafé De Woede
der Noormannen een tomatensap aan het uitschenken was voor de schepen van
Sport, begon de aarde in tweeën te splijten. De aarde, synoniemen: wereldbol,
aardkloot, blauwe planeet, wereld, Moeder Aarde, het ondermaanse. Dat ging
aanvankelijk gepaard met een onhoorbaar gekreun uit de diepste ingewanden
van deze Moeder, dat alleen op de schaal van een dichter te registreren zou zijn.
Die vrijdag vloeide ongemerkt over in een zaterdag, zoals dat al eeuwen het geval was geweest. Maar die zaterdag woei het overal ter wereld opvallend hard,
ongeacht of het daar dag, nacht, zomer of regenseizoen was. Het was een teken
aan de wand. Achtenveertig uur later liep er een totale breuklijn over de gehele
aardkorst, van oost naar west, heen en terug de wereldbol omspannend. De
breedte ervan bedroeg vijftien centimeter. Alsof de Grote Kaasmeester van het
Heelal met Zijn kaasmes door de klont was gegaan en Noord- en Zuidkaas onherroepelijk van elkaar had gescheiden. De breuklijn liep zelfs dwars door Maagdenburg, of all places. IJlings werden peilingen uitgevoerd, en die wezen op het onvoorstelbare: de aardbol was inderdaad middendoor aan het splijten. Over een
week zou men een polsstok nodig hebben om van de ene naar de andere helft
te huppen. En weldra zou men aan beide kanten van een brede grand canyon
naar elkaar staan schreeuwen.
Reeds kolkte in bepaalde streken een kleine hoeveelheid magma naar boven. De
aarde kookte inwendig hevig. Het eigenaardige was dat zeeën en oceanen als
kokend water in de diepte verdwenen, hoe smal die breuklijn aanvankelijk ook
was. Gigantische lege kommen bleven achter, althans: leeg van water, want ze
waren voor een derde volgestouwd met menselijk afval van een paar eeuwen
welstand. Ook die kommen vertoonden op hun bodems craquelé, tot ze uiteindelijk net zo goed in tweeën spleten en de aldus ontstane geul (… in het verlengde van de aardgeul… ) geleidelijk alle afval opslokte dat in die richting af
gleed. Oceaanwater en eeuwen afval verdwenen voorgoed in de kosmos, losgelaten door de aarde, waarvan de beide droge helften zich steeds verder van elkaar verwijderden.
‘Zo, dat is dus het fameuze einde van de wereld,’ constateerde Erica Blankenbergh nuchter. Ze was een van de miljarden mensen op aarde die niet in god of
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‘een’ god geloofden. De ovenwarme kloof van de aarde liep als een evenaar door
De Woede der Noormannen. Erica hupte over de inmiddels dertig centimeter
brede spleet, sigaret in de ene, glas rode wijn in de andere hand. Eigenaar Ernie
zat mistroostig naar de scheuren in zijn muren te staren. Hij geloofde wel in de
ene God van hemel en aarde.
‘Waarom moet uitgerekend De Woede der Noormannen getroffen worden?’
vroeg hij zich hardop af.
‘En zeggen dat die breuk ook door de Colruyt loopt,’ antwoordde Erica. ‘Uitgerekend hier door De Woede en door ‘mijn’ Colruyt verdorie.’
‘Zelfs door Maagdenburg, heb je het gelezen?’ zei Ernie droevig. ‘Dit is erg.’
De wereldpers bivakkeerde natuurlijk overal ter wereld langsheen de breuklijn,
aan beide kanten ervan. Elke extra centimeter opening werd nauwlettend geregistreerd en becommentarieerd, in alle denkbare meeteenheden van de wereld,
nou: werelden. Mensen die langsheen of op de aardbreuk woonden of werkten,
werden geïnterviewd. Vooral Maagdenburg kreeg de persmeute over zich heen.
De halve bollen zaten nog onlosmakelijk in het collectieve geheugen.
‘De kloof wordt steeds groter,’ rapporteerde men wrang, een cliché opduikelend
uit de non-profitsector, die het vaak had gehad over de welstandskloof tussen
Noord en Zuid.
Ook barmeid Erica Blankenbergh was al ondervraagd, in drie verschillende talen. Of zij voorheen in de omgeving van De Woede der Noormannen iets eigenaardigs opgemerkt had? Iets gehoord ondergronds? Een raar gevoel had gehad? Voorgevoel misschien?
‘Nee, no, nein,’ had Erica geschud. ‘Only the sudden wind on that Saturday,
that global wind, you know. Es war so… ’
‘And you are a waitress?’
‘Yes I am.’
‘Do you think this is the end of the world?’
‘I think it’s the beginning of two worlds.’
‘May we have your full name for the records?’
‘Erica Blankenbergh.’
‘Thank you, Erica.’
Sfeercafébaas Ernie werd met rust gelaten, want die beheerste alleen maar zijn
dialect.
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Toen de breuklijn via de spleetfase echt een kloof van anderhalve meter breed
was geworden, werd het verbijsterend duidelijk dat Moeder Aarde op een bestaan in twee werelden aan het afstevenen was. De Woede der Noormannen en
de Colruyt een kilometer verder werden ongenadig in tweeën gesplitst en dienden onverwijld hun lucratieve werkzaamheden te staken. Dat gebeurde overal
ter wereld in de concreet getroffen etablissementen en op openbare plaatsen:
kerken, musea, scholen, parlementen, ziekenhuizen, kazernes, markten, sportterreinen, vliegvelden…
In Maagdenburg vergaderde ijlings een Wereldraad van Wetenschappelijke Wijzen; de afko WWW kreeg hier een andere dimensie. De helft van de geleerden
werd er per vliegtuig aangeleverd. Die WWW had geen goed nieuws te melden.
Doemdenkers voorspelden dat de aarde verder in kwartjes opgedeeld zou worden, zoals een sinaasappel. Vooralsnog echter bleven op de beide helften de
consistentie en de zwaartekracht zich handhaven. Bijgelovigen gooiden munten
in de spleet. Verzekeringsmaatschappijen van een ene helft richtten ijlings filialen op de andere helft op. Die geloofden ook nog in een god: die van het geld.
Geologen gooiden trapladders naar beneden, maar werden op een bepaald dieptepunt gepocheerd, gebraden, gekookt of geroosterd. De kloof spuugde ze geradbraakt weer uit. Langsheen de hele breuklijn verrezen aan beide kanten hoge
afrasteringen, want meer en meer hopelozen bestelden hun vege lijf ter diepte.
Werd het tijd voor overbruggingen voor de beide werelden? Rekbare of rekkelijke bruggen in de hoop dat de kloof op een bepaald punt of ogenblik niet te
breed werd, stagneerde, ja: zelfs weer minder zou worden? In Maagdenburg was
dat een van de vele discussiethema’s onder ingenieurs, geologen, fysici en chemici, naast de panieksessies van de humaanwetenschappers. Misschien moesten de beide helften zelfs met grote middelen weer aaneengehecht worden,
middels gigaharpoenen bijvoorbeeld, of reuzenenterhaken, of miljoenen kiepwagens ‘colle tout’.
Erica Blankenbergh (ondertussen niet meer werkzaam in sfeercafé De Woede
der Noormannen wegens noodgedwongen gesloten, nou: gespleten) dacht thuis
na over een mogelijke redding van de werelden, die weer één bol moesten worden. Bestond er een ei van Columbus tegen deze vreselijke splitsing? Erica was
niet zo kinderlijk dwaas om, zoals Albert Einstein, Gods gedachten te willen
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kennen. Diens zogenaamde schepping was immers gespleten. Van relativiteit gesproken.
Uit Maagdenburg – nu gesitueerd op één welbepaalde wereldhelft; de halve stad
was ijlings geëmigreerd – kwam nog altijd geen goed nieuws. Er kwam zelfs helemaal geen nieuws. De wereldbol was als een okkernoot netjes doormidden gekraakt en niemand leek daar iets aan te kunnen doen. Had de inhoud van deze
beide helften genoeg van elkaar? Moest de remedie dan ook daar worden gezocht?
Diezelfde avond – de kloof was al achtenveertig uur lang niet meer breder geworden – begon niet alleen Maagdenburg op zijn grondvesten te daveren. De
hele werelden deden dat. Ook Erica’s borsten lilden eensklaps duchtig. De beide
wereldhelften bleken plotseling voortdurend door elkaar aangetrokken en van
elkaar afgestoten te worden. Zwitserse onderzoekers van CERN (Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek) hadden namelijk in een uiterste wanhoopspoging een hoeveelheid zo moeizaam verkregen antimaterie in de kloof gegooid.
Er bestond een waterkans dat een ontploffing energie vrij zou maken, waardoor
helend wereldcement aangemaakt zou kunnen worden Die antimaterie gedroeg
zich echter helemaal niet zoals verhoopt. Er volgde geen ontploffing. Wel bonkten nu de werelddelen onophoudelijk tegen elkaar, tweemaal per seconde. Alsof
een grappige god de twee helften van een okkernoot tegen elkaar klepperde.
Dat was nefast voor alles en iedereen. Wat bonkt, maakt brokken. Erica Blankenbergh ging op een bewaakt ogenblik ten onder in vuur en vlam, samen met 6 886
266 753 aardbewoners.
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