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‘Fragments from an Unfinished Novel’ loopt toch goed af.
Voor woensdag 5 september had ik een uitnodiging ontvangen van het
Centrum voor Hedendaagse kunst ‘Wiels’ in Brussel om bij de opening
aanwezig te zijn van de tentoonstelling ‘Fragments from an Unfinished
Novel’ van René Daniëls. Ik zou er graag naar toe zijn gegaan, te meer
omdat ik aan deze tentoonstelling een zekere bijdrage heb geleverd en ik
meerdere malen over René heb geschreven. (o.a. Pr. Do. 121)
Toch heb ik van de uitnodiging geen gebruik gemaakt. De volgende dag
wilde ik per se aanwezig zijn bij de protestbijeenkomst ‘Howick & Lili zijn
al thuis’ in Den Haag aan de Lange Vijverweg tegenover de Hofvijver.
Ik was zeer teleurgesteld en ontstemd over de manier waarop politieke
partijen met het lot van deze jonge mensen omgingen. Er waren ongeveer
300 mensen aanwezig, velen droegen foto’s van de kinderen.
Verschillende sprekers en kunstenaars namen het voor Howick & Lily op.
De kerkleiders, hoeders van behoeftige mensen, waren in geen velden of
wegen te bekennen. Belangrijke christelijke politieke partijen zoals de CDA
en ChristenUnie die familie en zorg voor elkaar als belangrijke
speerpunten van de samenleving in hun programma hebben opgenomen
lieten het afweten. De ChristenUnie worstelde erg met het probleem maar
durfde uiteindelijk toch niet echt dwars te gaan liggen. Ook D’66 met
‘Goede Zorg en Goed Onderwijs’ kon en wilde geen uitzondering maken
voor deze kinderen. Alles zou immers in het thuisland van de kinderen
goed geregeld zijn.
Een van de redenen Howick & Lily naar huis te sturen is volgens mij om
door een harde opstelling de wind uit de zeilen te nemen van de FVD en
de PVV.
Alleen vertegenwoordigers van de SP en GroenLinks (Jesse Klaver en
Bram van Ojik) waren aanwezig. Veel sprekers, waaronder voormalige
zeer goed geïntegreerde asielzoekers, namen het woord. Er werd stevig
gezongen ‘Ze zijn al thuis’ moet doorgeklonken zijn tot ver aan de
overzijde van de Hofvijver. Nee, vicepremier Hugo de Jonge van het CDA
verheugde zich meer op het feestje ’s avonds en twitterde later dat het
zeer geslaagd was.
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Nauwelijks was de protestmeeting afgelopen of de regen viel met bakken
naar beneden. Een slecht voorteken? Ik liep snel naar museum Bredius
aan dezelfde Lange Vijverweg. De omstandigheden maken dat je
ervaringen meeneemt in het kijken naar kunstwerken. Zo zag en beleefde
ik de kreeft uit het stilleven van Jasper Geerards uit 1650 als de boze
overheid, die ieder moment kon toeslaan.
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Bij het verlaten van het museum zag een attente hoedster van de
schilderijen dat de regen maar bleef kletteren en bood me een witte
plastic zak aan die ik gedeeltelijk over mijn hoofd kon trekken. Hiermee
getooid rende ik naar het nabij gelegen Paleis Museum waar Maurits
Cornelis Escher zijn onderkomen heeft.
Escher heeft hier een koninklijk onderkomen. Het Paleis was immers generaties
lang het winterpaleis van de koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Escher is een geniale virtuoos in het doen tuimelen van de werkelijkheid
en roept direct vragen bij de toeschouwer op wat die werkelijkheid is en
wat waarheid is. Escher bekijkt de wereld enerzijds, zeg maar, als de
kleine burger vanuit ‘kikkerperspectief’ of anderzijds als deze hoogmoedig
wordt vanuit ‘vogelperspectief’. De toeschouwer wordt geconfronteerd met
talloze perspectivische verschuivingen en met in en uit elkaar schuivende
overlopende figuren, als een eeuwigdurende vloeiende beweging,
waardoor je als vanzelfsprekend van de ene in de andere figuur overgaat.
Het is alsof de toeschouwer uit talloze identiteiten bestaat. De enige
zekerheid is dat je lot een kringloop van eeuwigdurende verandering
inhoudt. Het lijkt symbolisch veel op de situatie van alle asielproblematiek
waarin Howick & Lily terechtgekomen zijn.
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Vrijdag 7 september kon ik niet over de protestmeeting schrijven. Ik had
Leonie beloofd met haar mee te gaan naar het ‘National Hartklep
Awareness Symposium’ in het Radboud Ziekenhuis Nijmegen. Leonie heeft
immers al twee mitralisklepoperaties gehad en we hoopten meer te
vernemen over haar blijvende kortademigheid. Het blijkt aan de hartspier
te liggen en het ziet ernaar uit dat er niet veel aan te doen is.
Zaterdag begon ik vol goede moed aan mijn verhaal. Ik wilde een beetje
opschieten omdat we ‘s middags de film ‘3 Faces’ van de Iraanse filmer
Panahi in het Natlab in Eindhoven wilden gaan zien. Ik weet niet precies
wat er gebeurd is met mijn tekst, die ik wilde opslaan, echter plotseling
verdween alles en was niet meer terug te vinden.
Nauwelijks, onderweg naar Eindhoven, horen we via de radio dat er
plotseling een grote wending in de zaak Howick & Lili is opgetreden. ‘ZE
ZIJN AL THUIS’ en mogen blijven. Zouden de roddelpraktijken over
verschillende politici niet mede een rol hebben gespeeld vraag ik me af.
Panahi neemt het patriarchale systeem van zijn land op de korrel.
Vrouwen mogen in Iran niet veel. Panahi schetst een beeld van drie
generaties die de strijd aangaan tegen seksisme en onrecht. De les is dat
we altijd alert moeten zijn om niet terug te vallen in barbaarse tijden. Ook
in de film komt het uiteindelijk goed.
Ik moet terugdenken aan ‘Fragments from an Unfinished Novel’ van René
Daniëls. Door een plotselinge hersenbloeding is zijn carrière voortijdig
geëindigd. Nooit is iets in het leven volmaakt.
Toch, de filosofische speelsheid waarmee Daniëls telkens de Muze weer
wist aan en uit te kleden en van nieuwe nog mooiere kleding te voorzien
geeft hoop aan de mensheid. En tenslotte worden politici echt mensen.
Zullen uiteindelijk de lentebloesems overwinnen en de vele vertakkingen
van dezelfde boom allemaal tot hun recht komen?
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