KWANTUM
(De Negende)

Ik werd vermoord op de hoek van de Negende en de Vijftiende Straat op de eerste avond van de Week van de Huilende Maan. Met ambachtelijke snelheid en
precisie ramde iemand met een hamer een stormnagel door het weekste deel
van mijn schedel. Het was een aanval in de rug. Ik had mijn moordena(a)r(es)
niet horen aankomen. Pas na lang zoeken ontdekte men de roestvlek in mijn
haar. En dus mijn doodsoorzaak.
Op de eerste dag van de Week van de Huilende Maan, die ook de laatste week
van mijn leven op dit ondermaanse zou worden, liet ik me tatoeëren bij Geraldine aan de kust. Terwijl ze met mij bezig was, las ik een boekje over kwantumtheorie. Geraldine deed daar niet verbaasd over (ze had beroemdheden van over
de hele wereld getatoeëerd en behandelde iedereen op gelijke voet) en concentreerde zich op mijn rechterbovenarm, the place to paint. Ik verdiepte me ondertussen in de kwantumwetenschap dat we nog niet veel weten of het op een
andere manier beweren te weten. Drie uur later verliet ik, kostbaarder dan ik
gekomen was, het tatoepand, weliswaar nog gezalfd en ingewikkeld en gloeiend.
Het was een koperkleurige eindseptembervalavond. De stad lag aan mijn voeten.
Omdat een mens maar op één plaats tegelijk pijn kan hebben, voelde ik me bijzonder goed. Eender welke voorbijganger wou ik de hand schudden en feliciteren met zijn of haar bestaan op deze aarde, maar gelukkig deed mijn arm pijn,
en belette hij me deze expressionistische uitspattingen. Mijn zintuigen werkten
ook op hun scherpst. Wanneer ik een vrouw voorbijstak, of wanneer zo iemand
mij tegenliggend tegemoet stapte, inhaleerde ik diep en deugddoend. Ook mannen op mijn pad gedoogde ik welwillend. Ik wierp blikken op de avondlucht, gaf
gehoor aan meeuwen en proefde van de avondbries. Moet men wat pijn hebben
om zich goed te voelen? De gelijktijdigheid van pijn en niet-pijn: een kwantumgedachte?
Ik kocht in De Kombuis te veel en te grote hoeveelheden vette happen. Slechts
één derde van al dat lekkers kon mijn maag aan. Intussen voerde ik een olijke
conversatie met de twee door frietvet transparant geworden vrouwen achter de
toog. Kwinkslagen vlogen over en weer, maar ik kreeg mijn kartonnen bordjes
niet uit. Ze deden daar quasi minachtend over, mijn twee gastvrouwen, tot er
verse eters opdaagden en ik hun aandacht verloor. Net op tijd, want ik speelde
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al met de gedachte mijn ovenwarme tatoeëring te ontbloten. Gelukkig deed
deze arm echt wel pijn, nog geïntensifieerd door het gesis van het frietvet. Ik
dronk in deze friettempel vervolgens twee bieren kort na elkaar, recht uit de fles
in mijn slikgat. Terwijl de vrouwen met de nieuwe klanten bezig waren, kieperde
ik een grote hoeveelheid vast voedsel terug in de muil van de vuilnisbak: een
mens heeft altijd meer overschot dan de hoeveelheid waarmee hij begonnen is.
Vreemd. Ik baande me een weg tussen de nieuwkomers om te betalen, stootte
driemaal mijn tatoeage tegen vreemde lijven en dook daarna de avond en de
stad in. De zon was verdwenen. Om exact 19 uur 30 schoof een perfecte vollemaan weg achter wolken. De alomtegenwoordige koperkleur werd opgeslokt
door het donker.
Ik vond het jammer dat de schemering achter de rug was. Daarom dook ik de
horeca in, op zoek naar vervangkleuren, naar verdere goud- en koperglans. Na
drie rappe whisky’s in De Watergeus inspecteerde ik in de pissijnen aldaar even
mijn in cellofaan verpakte tatoeage. Alles stond er nog, gloednieuw. Het
schroeide als een … nou: als een schroeivlek. Omdat ik kwantummatig nooit lang
op eenzelfde plek wenste te vertoeven, trof ik mezelf even later in de Shakespeare aan. Daar was het opvallend rustig (ondanks het ruige karakter van de
kroeg), want een dichter was er aan het voorlezen uit Eigen Meesterwerk. Ik verschanste me vlug in een rijtje van vijf aan de toog, articuleerde ‘J&B’, gebaarde
‘zonder ijs’ en luisterde noodgedwongen.
Alzo sprak de dichter:
‘Geniaal gestoord schreed hij langzaam voort’ –
(Iemand kuchte of lachte kort, dat viel niet op te maken uit het geluid).
– ‘Al kon hij nog geen vismes van een kromzwaard onderscheiden.’
(Er viel een stilte. Betrof dit humor?)
Om te beletten dat mijn J&B zou verdampen, dronk ik die in twee slokken uit.
Kortstondig voelde ik aldus twee schroeivlekken: in mijn keel en op mijn rechterbovenarm. Simultaan (ik kan ook twee dingen tegelijk doen, al ben ik dan een
man, nou: niet-vrouw) keek ik naar de vrouw achter de toog en vroeg me af of
en waar ze een tatoeage had. Een roos op de kont? Een draak op de linkertiet?
Bij het neerpoten van mijn lege glas (te hard, te opstandig, iedereen keek verstoord om, vijandigheid alom) bezwoer ik mezelf bovendien daar niét naar te
informeren, ook niet na twaalf whisky’s. Alles gebeurt eigenlijk overal en altijd,
alle mogelijkheden doen zich permanent voor, hier en ergens anders en nu en
later. Als niet-vrouw zou ik daar dus niet naar informeren en tevens zou ik wel
en niet luisteren naar die lokaal verdoofde poëet op dat schavotje. (Het is ook
2

altijd uitkijken met podia: op zo’n verhoog kan je het eeuwige leven verwerven
of abrupt je leven beëindigd zien, dit even terzijde van het podium). Aldus voortdurend belaagd door kwantumtheoretische gedachten (wie ter wereld had die
nu ook?) zag ik mezelf plotseling weerkaatst in de onvermijdelijke gigantische
spiegel(s) die vaak in horecazaken onzichtbaar hangen te zijn, vaak tegenover
elkaar om diepte te suggereren. Ik draaide me een kwartslag teneinde mijn Geheime Arm in zo’n spiegel stiekem en ten volle te bewonderen. Na tien dagen,
had Geraldine me gezegd, en na vele zalfbeurten pas, mocht ik mijn stigma ontbloten en aan de openbaarheid prijsgeven. Het mooiste echter, had Geraldine
me toevertrouwd, was daar nooit ostentatief mee ‘bloot’ te lopen, maar te opteren voor een kledingstuk dat alleen maar een uitloper van de tatoeage liet zien.
Dan kon een nieuwsgierige desgewenst… etc… etc…
Ik gebaarde nog eens hetzelfde, want het was mijn feestavondje en ik zou in deze
kuststad overnachten in hotel Celtic. Intussen murmelde de dichter verder over
en uit zijn Eigen Meesterwerk. Ik telde dertien klanten die tot luisteraar veroordeeld waren. Enkelen ervan keken moeilijk. De anderen, zo te zien ruigrockers,
keken wanhopig verlangend, en hun wanhoop en verlangen betrof het einde van
die godgenagelde spreekbeurt.
Toen brak eindelijk bevrijdend geroezemoes los, de dichter struikelde levend en
wel van zijn schavotje en de waardin sloeg strijdvaardig een keukenhanddoek
over haar linkerschouder: het volle leven nam weer een aanvang.
‘Wat vond ge d’ervan, hé?’
Ik werd onbevangen aangesproken door een kolos met een hangsnor, waartussen ik een gerolde peuk ontwaarde.
‘Niet mis voor een zwaardvis.’
Ik kapte mijn inmiddels volgende whisky achterover.
‘Zijt ge nu aan ’t lachen?’ informeerde de kerel donker.
‘Wat?’
‘Lacht ge nu?’ (Een klemtoontje dreigender)
‘Bah neen. Ik … ‘ (Ik ontwaarde plotseling enige gelijkenis tussen deze grote man
en de dichter: ze waren beiden ros van haren en beiden bereikten een zekere
lengte, maar de dichter was mager gebleven).
‘Ge moet het maar zeggen, hé.’
Hij plukte de peuk van tussen zijn snorharen, blies de rook in mijn gezicht en
bood me vervolgens een claustrofobisch panorama op zijn rug. Ik eyeballde even
gespeeld-verbaasd de waardin, die me een kille, vernietigende blik gaf. Toch
kreeg ik op mijn wenken een volgende zuiltje gouden geluk.
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Even later schaarde die Snorremans zich met enkele kompanen rond een boomtronk, waar ze om de beurt met een hamer nagels in dreven. Het betrof een
geheimzinnig spel, dat ik nooit goed begrepen had. Af en toe incasseerde ik dreigende blikken vanuit die hoek. Ik had de indruk dat die boomtronk mijn kop verbeelden moest. De dichter had inmiddels het pand al verlaten, na door niemand
aangesproken te zijn.
Werd het geen tijd voor mij om weer eens te verkassen? Die tijd begon vloeibaar
door elkaar te lopen. Ik hoorde de geluiden dikker worden. Ook mijn ruimte nam
bij wijlen al eens andere meetkundige vormen aan – met name mijn velden begonnen te variëren en te fluctueren. Net toen ik besloot op te stappen, werd ik
eensklaps ingepalmd door de expressionistische gedachte deel te nemen aan dat
geheimzinnige hamer- en nagelspel. Ik kon immers beide realiseren: terwijl ik
opstapte, even deelnemen, of, andersom, eerst deelnemen en daarna opstappen. Dat betrof een prima gedachte. Ik besloot het sjabloon waarop deze gedachte steunde voor toekomstig gebruik te bewaren.
De Snor viel zowat achterover van verbazing toen ik hem om zijn hamer verzocht
– ‘Geef een keer hier dat ding’ –
en tot mijn eigen verbazing bevond ik me inderdaad tussen drie ruige kustkerels
rond de boomtronk.
‘Wàt?’
‘Geef een keer dat ding.’
Verbazing tackelde woede: ze waren zo overdonderd dat ze me de hamer overhandigden.
‘Kent ge de regels?’
‘Ik klop er niet naast. En ik leef tussen de regels.’
‘Jaja, daar gaat het niet over, zwaardvis.’
‘Er hangt plastiek uit uw mouw.’
Ik propte het cellofaan weer onder mijn T-shirt en besefte plotseling dat ik al
geruime tijd geen schroeipijn meer voelde.
‘Hang je-gij met plastiek samen misschien?’
Zeemansgebulder rond de tronk. Van achter de toog de schelle lach van de
vrouw. Ik hief de hamer en tegelijkertijd flitste het door mijn hoofd dat ik mijn
boekje over kwantumtheorie bij Geraldine laten liggen had.
‘Godverdomme,’ mompelde ik.
Tot driemaal toe zwierde ik de hamer in een baan om mijn hoofd, wetende dat
een zwaarder voorwerp zijn eigen tijd en ruimte veroorzaakt. In deze gloednieuwe kortstondige eeuwige ruimtetijd deed zich een visioen aan mij voor
waarin een draak op een kont en een roos op een tiet figureerden, terwijl in een
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coulisse die helle lach versterkt opflakkerde. Dat heelal bezorgde me een opstoot
van kracht en energie.
In één klap zag ik het hele interieur verdwijnen, boedel en gasten inbegrepen:
mijn hamer had zoveel kracht ontwikkeld dat hij reeds de grote muurspiegel achter de toog versplinterde terwijl ik nog dacht dat ik hem in mijn hand had en de
tegenliggende muurspiegel aan de achterwand simultaan deze vernietiging
weerkaatste. Postnucleaire stilte gevuld met gesuizel van daarnet neervallende
spiegelsneeuw daalde één lange seconde neer in café Shakespeare.
Een flits van luciditeit vertrekkend vanuit het ene hersenspoortje dat nog niet
met whisky gecontamineerd was, bood me deze accolade:
* onbekend in deze stad
* onzichtbare tatoeage
* verrassing
RUN
Ik sneeuwde pijlsnel het pand uit.
Pijlsnel sneeuwde ik het pand uit.
Werd ik achterna gezeten? Waren ze te verrast? Was ik te snel?
Ik kwam terecht in een nieuw veld van stadsdreun, duisternis, lichtorgels, geruis
van water en ondanks het klonterige gevoel in mijn benen evolueerde ik immer
voorwaarts gestuwd als was ik de haas van Baron von Münchhausen die zich op
zijn vlucht plotseling op zijn rug draaide en over vier extra poten bleek te beschikken. Maar toen ik uiteindelijk geen snelheid genoeg meer ontwikkelde,
werd ik vermoord op de hoek van de Negende en de Vijftiende Straat op de eerste avond van de Week van de Huilende Maan.
Ik bleef ook perplex staan.
Perplex bleef ik ook staan.
Maar het volgende ogenblik lag ik te gronde. In deze totaal wanordelijke en pijnlijke constellatie dook die rosse borstelsnor als constante op. Ik werd een
schroeivlek op deze aarde, het voorwerp van gewelddadige aandacht, en toch,
en toch, het vege lijf kan maar op één plek tegelijk pijn hebben. Verdomde pijn:
ik belandde in een duister veld, een dreigend stratenplan dat ik niet herkende,
het regende gloeiende sintels, en ondanks dat bereikte ik een troostende straatzonder-einde die de Negende heette, de slagen en verwonderingen ten spijt.
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Maar toen ik toch helemaal op het einde kwam, werd ik vermoord op de hoek
van de Negende en de Vijftiende Straat op de eerste avond van de Week van de
Huilende Maan.
KWANTUM!
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