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Voet

Het is algemeen bekend dat ik een bijna fysieke reactie vertoon op het programma Ik vertrek. Als ik een
vrouw met een mobiele telefoon in haar hand bij een hek
zie staan en ik hoor haar zeggen: ‘That building from
stones, with the roof on it, is that also from us?’, waarna
ze tegen haar man zegt: ‘Nee, het is toch niet van ons’,
dan moet ik daarna minimaal een dag zwijgend op bed
liggen.
Toch bestaat er nu een programma dat mij nog meer
aangrijpt. Het gaat om Naar het einde van de wereld van
Floortje Dessing. De titel zegt het al. Ik wil naar mijn ijskast, naar mijn boekenkast of eventueel naar mijn Turkse bakker om daar de politiek door te nemen (‘Graag
vier van die ringen met sesamzaad, doei!’), maar zeker
niet naar het eind van de wereld.
Nu kan je zeggen: dat hoeft ook niet, want dat doet
Floortje al, maar zo werkt het niet. Als ik naar het pro-
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gramma kijk, ben ik Floortje. Zo gaat het ook bij Ik
vertrek. Die mensen staan ergens in Roemenië op een
vlakte vol ongebluste kalk en zeggen: ‘Hier komt dan de
eerste camping voor invalide homoseksuele nudisten.’ Ik
voel dan wat die mensen zouden moeten voelen. Ik wil
dood.
Floortje stapt onbekommerd aan boord van boten waar
ik schreeuwend van weg zou hollen. Het is vooral het onbekommerde plezier dat mij sloopt. Floortje lijkt overal
zin in te hebben en ziet nooit problemen. Ik heb nergens
zin in en zie overal problemen. Voor Floortje is water iets
waar je overheen vaart, voor mij is water iets dat langzaam
je longen vult, terwijl je wanhopig zoekt naar het lampje
dat aan moet gaan als het in contact komt met water.
Het minst begrijp ik van Floortjes vertrouwen in de
medemens. Zij ziet iedere persoon als een prettige gesprekspartner. Ze reist naar een eilandje van 400 meter
breed en 1200 meter lang, ze weet dat ze daar enkele dagen zal doorbrengen met een zekere Philip, die 33 jaar
geleden naar het eiland is vertrokken en nooit meer is
teruggekomen, en toch heeft ze er zin in.
Ik zou doodsbang zijn voor de conversatie. Want zo
gaat het: er wordt wat gefilmd, Philip laat zien hoe hij
zelf zijn verstandskies heeft getrokken, hij schraapt een
levend dier uit zijn huid, kijkt samen met Floortje naar
de horizon, zegt: ‘Dit is het, verder is er niets’ en daarna
gaat de camera uit. Ik zou doodsbang zijn voor de conversatie die dan volgt.
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Die Philip wil natuurlijk in één keer alles inhalen.
Misschien vertelt hij zes uur lang over een heel goede
film die hij ooit heeft gezien. ‘En dan gaat ze douchen
en dan wordt ze ongesteld, maar ze begrijpt dat niet.’
Dat kan zomaar, dat je aan het eind van de wereld met
iemand zit te lullen over een film uit 1976. Die Philip
houdt misschien van modelbouw en hij laat je een molen zien die hij heeft gemaakt van aangespoelde stukjes
hout. En dan moet je luisteren. Hij laat opeens zijn voet
zien en zegt: ‘Raak eens aan.’ Hem aankijken en dan weten dat je pas vier dagen later weer wordt opgehaald.
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Dashcam

Sinds een week heb ik een dashcam in mijn auto. De
Russen hebben er ook allemaal een, dus zo gek is dat niet.
Door de Russen heb ik de dashcam ontdekt. Er kan in
Rusland geen varken worden aangereden, of het wordt
gefilmd. Dat is wat Russen graag doen, per ongeluk een
zeug in de flank rammen, het beest dertien keer om zijn
as laten rollen en dan snel naar huis rijden om, onder
het genot van een gekookte aardappel met augurk, de
vertraagde beelden te bekijken.
Dat sprak mij wel aan. Niet van dat varken, maar dat al
die prachtige autoritten van mij nu eens goed werden gedocumenteerd. Dat mijn kleinkinderen later kunnen zien
hoe opa Nico vloekend naar de Digros rijdt om een spitskool te kopen. Niemand rijdt mooier naar Alkmaar. Dat
heb ik al van verschillende mensen gehoord. Ze zeggen
het allemaal op een andere manier, maar het komt steeds
op hetzelfde neer: mensen genieten van mijn rijstijl.
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Ik wil dat delen met anderen. Mijn weergaloos invoegen op de snelweg, verdwijnt nu in een zwart gat. Met
een dashcam wordt dat eindelijk voor het nageslacht bewaard.
Laat ik eerlijk zijn. Ik had het hier ook kunnen verzwijgen, maar de eerste dag heb ik de camera verkeerd
om gemonteerd. Daar kwam ik, na zes uur magistraal
bochtjes aansnijden en schitterend voorrang verlenen,
thuis pas achter, toen ik de beelden terugkeek. Zes uur
lang had ik mijn eigen paniekkop gefilmd. Ik ben dat
toch gaan kijken. Aan het trekken van mijn mond zie je
dat ik ga inhalen. Als ik rechts afsla, dan doe ik iets heel
geks met mijn linkeroog. Dat wist ik helemaal niet en
nu wel.
Ik praat veel tijdens het rijden. Wist ik ook niet. Vaak
dezelfde zinnetjes, zoals: ‘Ja ja, paupertje, met je rode
hoerenbak, over mijn reet dat ik jou ertussen laat’ of ‘Ja,
kutje, met je herenkapsel, doorrijden, in je boodschappenwagentje.’
De dagen daarna heb ik de dashcam gebruikt waarvoor hij is bedoeld: het filmen van bijna-ongelukken.
Want dat is wat er gebeurt. Als dashcamgebruiker wil
je rottigheid vlak voor je. Duizend liter blanke vla over
de weg, vrachtwagens die recht op je af komen suizen,
dronken bestuurders die vlak voor je, midden op een
snelweg, kordaat rechts afslaan en zich dwars door een
ac-Restaurant heen ploegen. Dat zijn beelden waar een
dashcamhobbyist van droomt.
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