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WIM
Wat is een huis zonder bewoners?

Mijn oud klasgenoot Johannes heeft ooit
een presentatie over follies gegeven. In
zijn inleiding vertelde hij dat alle mannen
die volgens hem iets met follies te maken
hebben Wim als voornaam hebben. Mijn
vader heet Wim. Zijn vader ook. En als ik
een jongen was geweest zoals mijn broertje is, had ik ook Wim geheten.

LITING VIÐ SKÓNUM
Over korstmossen en gebreide truien

De Engelse versie van de naam Wim is
William, de Franse Guillaume, de Hongaarse Vilmos, de IJslandse Vilhjálmur en
de Welshe Gwilym.

NAVIGEREN
Over de mier wiens hele wereld een ruitlandschap is
EXTRAHEREN
Wat er gebeurt wanneer je van al het materiaal
uit één wereld eenmaal klein beetje pakt en hier
een mengsel van maakt
EEN ANDERE STATUS
Over een koning die als ultieme vorm van rijkdom gras eet in een weiland

INLEIDING

Het 560 pagina’s tellende boek “Follies”1
is geschreven door Gwym Headley en
Wim Meulenkamp. In de inleiding van dit
boek wordt beschreven welk soort mensen follies bouwen. Volgens de auteurs
verschillen ze niet veel van de rest van de
mensheid, en hebben ze net als alle mensen de drang tot decoreren. Folly bouwers
bouwen metershoge torens op hun verlaten landgoederen om dezelfde reden dat
mensen die in rijtjeshuizen wonen tuinkabouters in hun voortuinen zetten.

Een folly bouw je voor jezelf, omdat je de
behoefte hebt te creëren, omdat je wilt
zien hoe zorgvuldig gemetselde stenen
een contrast vormen met het gras en de
bomen, omdat je verder dan wie ook wilt
gaan in het verkennen van de grenzen
van de bouwkunst, omdat je wat dan toe
alleen in je hoofd bestond werkelijkheid
wilt maken, omdat je eigenaar wilt zijn van
iets dat van jouw alleen is, omdat je weet
dat het bouwwerk je zal overleven en je
zo betekenis aan je bestaan kunt geven,
omdat alles mogelijk is of omdat je wilt
weten wat een huis zonder bewoners is.
Iemand die follies bouwt weet vaak niet
waarom hij bouwt, het is een drang die
niet te stoppen is, obsessief, onverklaarbaar. De beste bouwers hebben geen
plan, ze beginnen ergens en zien gaandeweg wel waar het heen gaat. Ze werken
op het gevoel. Het zijn ambachtsmannen
die uitvindingen doen.
Klinkt goed, ik denk dat ik mijn naam verander in: Wilhellemien, Wilhelma, Wilhelmina, Wilhelmijna, Willeke, Willemijn, Willemieke, Willemien, Willemijn, Willemijne,
Willemijntje, Willemina, Willemine, Willie,
Willy, Wilma, Wilmy, Helma, Helmi, Mien,
of Mina en voor al mijn werk als verklaring
geef dat het een folly is. Te beginnen met
deze tekst.

Voor de sier.
Ik geloof het niet. 					
			
Je kunt niet zomaar een folly bouwen om
dezelfde reden dat je twee bloempotten
en één boeddha van de Xenos symmetrisch in je vensterbank zet. Misschien
romantiseer ik nu. Maar ik zou een folly
bouwer eerder omschrijven als excentriek,
krankzinnig, gek, geniaal en eenzaam.

TOT SLOT
VERSCHUIVEN
Over de koplampen van een auto in het donker
1 Wim Meulenkamp, 1995, Follies, Singel Uitgevers, Amsterdam

LITING VIÐ SKÓNUM
Over korstmossen en
gebreide truien
Wat doet een boek over korstmossen tussen de breiboeken?
Ik sta in H. N. Jacobsens Bókahandil in
Tórshavn de hoofdstad van de Faröer eilanden, waar ik op zoek ben naar boeken
die gaan over breien op de Faröer eilanden. Mijn oog valt op een boek dat dunner
is dan de rest, zo dun dat het boekje uit
slechts één katern bestaat dat door twee
nietjes bij elkaar wordt gehouden. Liting
við skónum door Gunnvør Bærentsen2
met op het omslag een meer dan levensgrote foto van korstmos en de naam van
de auteur in een gouden kader gedrukt.

En dan de laatste zin, Skotlandi kan bijna
niets anders zijn dan Schotland, toch?
Met de kennis die ik na twee maanden
stage van de Faeröerse taal heb plus het
raden van steinamosa→steenmos en
Skotlandi→Schotland kom ik op een begrip van de tekst zoals je dit op afbeelding
2 kunt zien. Aan deze tekst heb ik dus nog
niet zo veel als ik wil weten waarom een
boek dat over mossen lijkt te gaan tussen
de breiboeken staat.

Ik open het boekje en zie vooral veel
Faeröerse tekst (afbeelding 1). Faeröers
is de eigen taal van de Faeröer eilanden
en wordt door 66.000 mensen als eerste
taal gesproken. Dus als je dacht dat Nederlands een kleine taal was, het kan nog
een stuk kleiner, met 23.000.000 mensen
die Nederlands als eerste taal spreken
is dit ruim 348 keer zoveel als het Faeröers. Na twee maanden stage te hebben
gelopen op de Faeröer eilanden, waar er
op mijn werk door mijn collega onderling
uitsluitend Faeröers werd gesproken, en
ik de hele dag naar de Faeröerse radio
heb geluisterd heb ik wel wat woorden
opgepikt. Maar veel verder dan eg→ik,
og→en, við→met en eitt→een kom ik niet.
Als ik nog een keer goed naar de tekst
van afbeelding 1 kijk en hem probeer te
lezen in combinatie met de afbeelding
op het omslag denk ik dat mosa→mos
is en steinamosa→steenmos betekent.
Katrina lijkt me een naam en Trøllanesi is
het meest noordelijke dorp op het eiland
Kalsoy. Og Katrina á Trøllanesi moet dan
dus en Katarina uit Trøllanesi betekenen.
Zou Szabo ook een naam zijn? En is sum
Szabo og Katrina á Trøllanesi→met Szabo en Katrina uit Trøllanesi?
2 Gunnvør Bærentsen, 1987, Liting við skónum, Egið Forlag, Tórshavn

Ik blader door en zie dat de tekst tot aan
pagina 15 wordt afgewisseld met foto’s
van steen- en korstmossen, een voorbeeld hiervan kun je op afbeelding 3 zien.
Vanaf pagina 16 wordt me duidelijk dat er
geen fout is gemaakt door het winkelpersoneel want ik zie een foto van een gebreide trui! En terwijl ik doorblader tot het
einde van het boek zie ik dat er meerdere
foto’s van gebreide truien in staan met de
ingebreide gekleurde motieven die kenmerkend zijn voor de gebreide truien van
de Faeröer. Een voorbeeld hiervan kun je
zien op afbeelding 4.
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Tekst, korstmossen, gebreide truien. Er is
dus blijkbaar een relatie tussen korstmossen en gebreide truien, belangrijk genoeg
voor iemand om er een boek over te
schrijven. Omdat ik de taal niet begrijp en
dus niet even snel de inleiding kan lezen
proberen mijn gedachten deze verbinding
te maken. Ik bedenk hoe de auteur misschien wel zo geïnspireerd was door het
uiterlijk van de korstmos dat ze deze heeft
vertaald naar breipatronen.
(Ik schrijf hier het woord ‘breipatronen’ terwijl ik
het eerder over ingebreide ‘motieven’ heb. Omdat ik lang getwijfeld heb over het gebruik van de
woorden ‘motief’ of ‘patroon’ in deze tekst wil ik
uitleggen wat het verschil is. Ik vind ‘motief’ een
beter woord dan ‘patroon’ om de herhaling aan
strepen, stippen en kruizen in de gebreide truien te
omschrijven. Dit vind ik omdat het woord ‘patroon’
me in relatie tot kleding vooral doet denken aan
patroondelen, de onderdelen van een kledingstuk. En hoewel het woord ‘motief’ ook meerdere
betekenissen heeft, hebben de overige betekenissen niet met kleding te maken en daarom heb ik
voor het woord ‘motief’ gekozen. Dat ik hier toch
breipatronen schrijf is omdat een breipatroon een
voorbeeld met aanwijzingen volgens welke men
iets kan breien is.)
De foto’s in het boek zouden voorbeelden
kunnen zijn van truien waarvan de motieven zijn geïnspireerd op korstmossen en
het boek zou aanwijzingen (breipatronen)
kunnen bevatten om deze truien na te
breien.
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Een andere mogelijke verbinding tussen
truien en korstmos is dat de wol waarvan
de truien zijn gebreid afkomstig is van het
Faeröerse schaap en dat Faeröerse schapen uitsluitend mos eten.

4

Het boek kost maar 50 kronen (€6,75),
wat goedkoper is dan alle andere boeken
die in de boekhandel worden verkocht dus
ik besluit het mee te nemen.

Thuis speel ik met de gedachte het boek
te vertalen, het zou leuk zijn om eerst de
inhoud van het boek te raden en daarna te kijken wat hiervan klopt. Ik zou het
boek kunnen herschrijven waarbij ik de
opmaak hetzelfde laat en de afbeeldingen
op dezelfde plek laat staan, om vervolgens in mijn eigen woorden een denkbeeldige nieuwe inhoud te beschrijven.
In het boek Visserstruien 23 heb ik gelezen over het inbreien van motieven in
truien. Dit boek legt de nadruk op Nederlandse visserstruien maar het benoemt
ook een aantal andere landen waaronder
de Faeröer eilanden. Hierdoor weet ik
dat de truien uit Liting við skónum zijn
ontstaan in de tijd dat gebreide truien nog
uitsluitend door vissers werden gedragen.
Ieder eiland of soms zelfs dorp had zijn
eigen motief. In Nederland gebeurde dit
anders dan op de Faeröer eilanden, onze
truien waren egaal van kleur en het motief
ontstond door het gebruik van reliëfsteken. Het werken met twee (of meer) kleuren wol om je motieven in te breien zoals
dit op de Faeröer eilanden werd gedaan,
had als voordeel dat de truien extra warm
werden doordat draden van de kleur die
op dat moment niet gebruikt aan de achterkant wel meelopen in het breiwerk.
Vissers hebben altijd een riskant bestaan
gehad. Vroeger kwam het vaker dan nu
voor dat een visser over boord sloeg,
verdronk en dan later ergens anders
aanspoelde. De truien hielpen bij het
identificeren van de aangespoelde visser,
doordat het motief op de trui bij een bepaalde plaats hoort was het makkelijker
om te zoeken. Door het boek Føroysk
Bindingarmynstur4 weet ik dat het in
afbeelding 1 en 2 genoemde dorpje Trøllanesi zijn eigen breipatroon heeft, wat
weer uit een ander motief bestaat dan dat
van Tórshavn of Nólsoy. Misschien gaat
dit boek er wel over dat korstmossen ook
alleen groeien op bepaalde plaatsen, dat
den grønne Farve alleen in Nólsoy groeit
en Korkji alleen in Trøllanesi.

Later die week bracht ik een bezoek aan
het Nationaal Museum van de Faeröer
eilanden (Faeröers: Føroya Fornminnissavnið), waar ik een vitrine zie met daarin
plukjes bruin gekleurde wol, een steen
met steenmos en een gebreide trui met
ingebreide motieven. In eerste instantie
voel ik dat ik enthousiast wordt, eindelijk
kom ik erachter waar mijn boek over gaat.
Tot ik het bijschrift lees.
Liting við skónum
Áður hava skónir verið nógv nýttar til at
lita ull og klæði við. Skónir hava i sær
nógv litevni og eru tí hentar til hetta endamál. Í Føroyum vórðu serliga steinamosi Parmelia saxatilis, korki Ochrolechia
tartarea og jarðarsipa Peltigera canina
nýttar till at lita við. Skónir eru sera viðbreknar tí tær vaksa seint, frá 0,02-2 mm
un árið. Summi sløg kunnu bliva millum
5000-8000 ára gamlar.
Dying with lichens
In former days, lichens were used for
dying wool as they contain dying pigments. In the Faroe Islands, lichens such
as Shield lichen Parmelia saxatilis, Crabseye lichen Ochrolechia tartare and Dog
lichen Peltigera mania were used for this
purpose. Lichens grow slowly from 0,022 mm each year which makes them very
vulnerable.
Lichens may become very old, between
5000 and 8000 years.
Daar heb ik mijn antwoord en ik kan niet
zeggen dat ik er erg blij mee ben. Ik weet
nu dat Liting við skónum over het verven
van wol met behulp van korstmossen
gaat, en dat het waarschijnlijk een receptenboek is. Wat natuurlijk lang niet
zo spannend is als de inhoud die ik zelf
had bedacht. En ik voel me nu een beetje
als iemand die net de verfilming van zijn
lievelingsboek heeft gezien waarbij niets
bleek te kloppen met het beeld dat je zelf
in je hoofd had gevormd.

3 Stella Ruhe, 2015, Visserstruien 2, Forte Uitgevers, Baarn
4 Hans M. Debes, Føroysk Bindingarmynstur, 1969, Føroyskt Heimavirki Tórshavn
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NAVIGEREN
Over de mier wiens
hele wereld een ruitlandschap is
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Stel je eens een mier voor die door een
ruitlandschap loopt om snoepjes te eten
en voor wie het ruitlandschap zijn hele
wereld is. Naar het computerspel Trudy’s
huis van tijd en plaats.5
Een mier die opgesloten is in een vierkant van negen bij negen. Acht roze lijnen
die doorkruist worden door acht blauwe
lijnen vormen samen het landschap. Op
verschillende punten van dit grid zijn
verschillend gekleurde snoepjes geplaatst
en als speler moet je de mier naar het
juiste gekleurde snoepje navigeren. Het
spel is gemaakt om kinderen het verschil
tussen links, rechts en rechtdoor te leren
net als de verschillende windrichtingen.
Klikkend op noord, oost, zuid en west
kun je de mier alle kanten op laten lopen,
en dit zelfs zonder ooit een snoepje aan
te raken. Je kunt je mier eindeloos lang
om de snoepjes heen laten lopen. Tijd
bestaat niet, je hoeft je doel niet binnen
een bepaald aantal rondes halen, je kunt
net zo lang lopen/spelen als je zelf wilt.
De mier beweegt, zoekt, tast af. De mier
loopt dichter naar een snoepje toe, en
tegelijkertijd verder bij een ander snoepje vandaan, de bergen komen dichterbij,
het gras komt dichterbij, de mier gaat de
hoek om, de wolk draait mee en nu zien
we een meertje. Waarom zou je de kortste
weg naar het roze snoepje nemen? De
mier loopt naar het gras toe. Je loopt als
mier naar het gras toe. Je loopt naar het
gras toe. Bij het gras aangekomen kom je
erachter dat je niet verder kunt, het spel
stopt bij het gras, het gras is de rand van
het vierkant. Eigenlijk maakt het niets uit,
je kunt net zo goed links afslaan en verder
lopen.

5 Computerspel Trudy’s huis van tijd en plaats, 1995, Edmark Corpartation

Ik ben geboren in 1994, nog voor ik
naar de basisschool ging arriveerde bij
ons thuis onze eerste computer. Ik vond
computers leuk en veel van de dingen
die ik als kind leerde, leerde ik via computerspelletjes. Trudy’s huis van tijd en
plaats heb ik tussen mijn derde en zesde
gespeeld. Het is dus zeer waarschijnlijk
dat ik het verschil tussen noord en west
door het kijken naar deze ruitwereld heb
geleerd. Toch is dit niet de reden waarom
ik dit spel nu op dit moment zo goed kan
herinneren en waarom het zo belangrijk
voor me is.
De mier, −die trouwens geen Trudy heet,
want Trudy was een groene meisjes krokodil in een roze jurk− ik weet niet meer
of de mier een naam had dus ik blijf hem
maar gewoon de mier noemen is belangrijk, omdat dit de eerste keer was dat ik
uitgebeeld zag, dat je in een spel iemand
anders kunt zijn. Jij bent de mier want
je kunt hem in het spel besturen. En je
kunt niet alleen de mier spelen, je kunt dit
ook vanuit twee standpunten zien. Vanuit de ogen van de mier, waarbij jij op je
buik over een ruitlandschap kruipt en de
snoepjes zo groot zijn dat je er tegenop
kijkt. En tegelijkertijd vanaf boven, waarbij
je een overzicht over het hele speelveld
hebt. En omdat dit een spel is dat ophoudt
bij de randen van het speelveld, heb je
daarmee meteen overzicht over de hele
wereld, de hele wereld van de mier. En op
dat punt realiseer je je dat een wereld niet
perse groot en complex hoeft te zijn om
een wereld te zijn.
Een denkbeeldige wereld hoeft geen
compleet universum te zijn, maar kan ook
zoiets simpels zijn als een paar pixels
die lijnen vormen die ruiten vormen die
samen een heel landschap zijn. En is het
misschien nog eenvoudiger dan dat? Is
het ruitlandschap een picknick-kleed? Is
dit een wereld die bestaat uit niets anders
dan dat picknick-kleed?

Zoals ik in het vorige hoofdstuk al schreef,
kunnen twee afbeeldingen die in eerste instantie niets met elkaar te maken
lijken te hebben, in mijn voorbeeld die
van korstmossen en gebreide truien,
genoeg zijn om hele werelden aan mogelijke verbindingen op te roepen. Twee
ingrediënten die genoeg zijn om de rest
van het verhaal zelf te verzinnen. En
dat is ook wat ik vind dat Italo Calvino
in zijn boek De onzichtbare steden6 op
een inspirerende manier doet. He boek
De onzichtbare steden bestaat uit negen
delen waarin in totaal 64 beschrijvingen
van steden worden gegeven. Ieder verhaal van een stad is ongeveer anderhalve
pagina lang, en Calvino slaagt erin om in
enorm compacte beschrijvingen visueel
rijke steden tot leven te wekken die ook
nog eens complex in elkaar zitten. Steden
die bestaan uit letters die woorden vormen die vervolgens weer zinnen vormen.
De taal schept de steden. Calvino heeft
daarbij geen eindeloos lange beschrijvingen nodig. Iedere stad wordt in een paar
zinnen omschreven en ik vind het bijzonder dat dit kleine aantal woorden genoeg
is om een hele stad/wereld te zijn.
Een voorbeeld hiervan is Eudossia. Ik
heb de omschrijving van Eudossia in zijn
geheel overgenomen als tekst 2 omdat
ik denk dat het belangrijk is de volledige opbouw van een stad te lezen. Nu is
Eudossia een vrij omvangrijke stad als het
gaat om het aantal woorden dat Calvino
gebruikt in vergelijking met andere steden
in het boek. Wat misschien mijn punt van
hierboven is dat je aan een paar woorden of een enkele zin genoeg hebt om
een hele wereld op te roepen een beetje
teniet doet. Maar het is wel een stad die
veel van de andere dingen die ik in deze
tekst probeer te vertellen bevat. ‘Over de
mysterieuze band tussen twee zó verschillende dingen als het tapijt en de stad’
Tapijt en stad, twee woorden die genoeg
zouden moeten zijn om in gedachten hele
verhalen te verzinnen net zoals mos en
gebreide trui.

6 Italo Calvino, 1972, De onzichtbare steden oorspronkelijke titel Le città invisibli, L. J. Veen Klassiek
Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam

Eudossia gaat over het zien van een stad
of vanuit verschillende perspectieven net
zoals dat bij de mier in het ruitlandschap
gebeurd. Het tapijt van Eudossia bevat
een geruststellende gedachte: ’dat het
harmonische ontwerp van het tapijt van
goddelijke makelij was; in deze zin werd
het orakel uitgelegd, zonder dat tegenspraak mogelijk was’ als je bepaald dat
iets zo is, is het ook zo. En verder: ’dat
alle dingen die de stad bevat opgenomen
zijn in het patroon (van het tapijt)’ wat
dichtbij mijn wens komt om een stof te
maken die allesomvattend is, waarover ik
het in het volgende hoofdstuk ga hebben.
De steden en de hemel 1
In Eudossia, dat zich in de hoogte en in de laagte uitstrekt, met kronkelige straatjes,
trappen, doodlopende stegen, krotten, wordt een tapijt bewaard waarop je de ware
vorm van de stad kunt aanschouwen. Op het eerste gezicht is het of alles meer op
Eudossia lijkt dan het patroon van het tapijt, dat bestaat uit symmetrisch geordende
figuren die hun motieven herhalen langs rechte en ronde lijnen, met ingeweven punten
in schitterende kleuren waarvan je het wisselende patroon door het gehele weefsel
heen kunt volgen. Maar als je het met aandacht bekijkt, raak je ervan overtuigd dat met
iedere plaats van het tapijt met een plaats van de stad correspondeert en dat alle dingen die de stad bevat opgenomen zijn in het patroon, gerangschikt volgens hun echte
relaties die ontsnappen aan je blik omdat die afgeleid wordt door het heen-en-weergeloop, door het gekrioel, door het gedrang. Al het tumult in Eudossia, het gebalk van
de ezels, de vlekken zwarte rook, de vislucht, zijn slechts een deel van het totaalbeeld
dat je opvangt. Maar het tapijt bewijst dat er een punt is van waaruit de stad haar ware
proporties laat zien, het geometrische schema dat impliciet is in elk kleinste detail.
Verdwalen in Eudossia is makkelijk: maar als je je concentreert op het tapijt herken je
de straat die je zocht in een karmozijnrode of indigo of amarante draad die je via een
lange omweg een purperen omheining laat binnengaan die jouw aankomstpunt is.
Iedere bewonder van Eudossia vergelijkt het beeld dat hij van de stad heeft, een angst
die hij voelt, met de onbeweeglijke orde van het tapijt, en iedereen kan in de verborgenheid van de arabesken een antwoord vinden, zijn levensverhaal, de wendingen
van zijn lot.
Over de mysterieuze band tussen twee zó verschillende dingen als het tapijt en de
stad werd een orakel geraadpleegd. Een van de twee voorwerpen, −was het antwoord,− heeft de vorm die de goden gaven aan de sterrenhemel en de banen waaromheen de werelden draaien; het andere is een afspiegeling bij benadering van, zoals
ieder menselijk product.
De voorspellers waren er al sinds lang zeker van dat het harmonische ontwerp van
het tapijt van goddelijke makelij was; in deze zin werd het orakel uitgelegd, zonder dat
tegenspraak mogelijk was. Maar je kunt er op dezelfde manier de tegengestelde conclusie uit trekken: dat de echte kaart van het heelal de stad Eudossia is zoals zij is, een
vlek die uitloopt zonder vorm, met allemaal zigzagstraten, huizen die in een stofwolk
boven op elkaar instorten, branden, kreten in het duister.7

7 Beschrijving van Eudossia in het hoofdstuk De steden en de hemel 1 uit het boek De onzichtbare
steden p. 103

EXTRAHEREN
Wat er gebeurt wanneer je van al het materiaal uit één wereld
een klein beetje pakt
en hier een mengsel
van maakt
De bodem is een ovaalvormige betonnen
plaat. Deze ovaalvormige plaat wordt ondersteund door 320 betonnen balken die
op hun beurt weer gedragen worden door
1650 houten palen. Vanuit de bodemplaat loopt de constructie trapsgewijs in
een hoek van 37 graden omhoog. Na 56
rijen van beton en staal bereikt deze het
breedste punt. Om zich vanaf daar met
een koepelvormig dak van staal en glas te
sluiten. Met de top van de koepel die zich
op 78 meter precies boven het midden
van de bodemplaat bevind.
Bovenop de bodemplaat staat een grasbak van 100 bij 64 meter.
In deze wereld bevinden zich meerdere
holle ruimtes. Degene met veruit de grootste inhoud is de ruimte die direct onder
het staal en glas van het koepeldak begint
en eindigt bij de grasbak. De muren zijn
bedekt met 53.502 plastic stoeltjes, rood,
geel, groen en blauw gekleurd. Alle andere ruimtes bevinden zich ofwel achter
de muur van deze grootste ruimte ofwel
binnenin de bodemplaat. Alle bijruimtes
staan in dienst van het verzamelen van
zoveel mogelijk mensen in de hoofdruimte. Er wordt te allen tijde gestreefd naar
een bezetting van alle 53.502 gekleurde
plastic stoeltjes.
De bij-ruimtes bestaan vooral uit gangenstelsels en trappenhuizen en zijn er om de
doorstroom van mensen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De wereld leeft, de samenstelling verandert continu.
Gras leeft, groeit of wordt gemaaid. De
televisieschermen staan uit, spelen reclames af of houden de puntentelling bij. De
mensen zijn onderweg naar hun zitplaatsen, zitten doodstil, kijken ongeïnteresseerd voor zich uit, draaien zich om in hun
stoeltjes, zingen, schreeuwen, of zwaaien
met spandoeken.
De mensen mogen nooit langer dan een
paar uur op hun stoeltjes blijven zitten. Als
de tijd voorbij is moeten ze opstaan om
plaats te maken voor de volgende. Een
bezoek aan deze wereld is voor iedereen
een eenmalige gebeurtenis. Mensen komen samen voor een korte tijd en moeten
daarna weer vertrekken. Omdat ze nooit
meer in dezelfde samenstelling, in dezelfde omgeving, in dezelfde situatie bij
elkaar zullen zijn roept dit gevoel bij alle
mensen die de wereld verlaten een gevoel van weemoed op.
Om dit probleem op te lossen krijgen alle
bezoekers bij de uitgang een mengsel
van 165 bij 18 cm met franjes mee. Dit
mengsel bevat een klein beetje van al het
materiaal uit de wereld op het moment dat
zij deze bezochten. Als herinnering aan
een gebeurtenis waarvan ze deel hebben
uitgemaakt. Wat ook meteen voor een
code zorgt waar een groep mensen zich
mee kan identificeren, net als de truien
van de vissers dat doen. Het spreekt voor
zich dat de mensen die de wereld bezoeken graag terugkomen om in een nieuwe
samenstelling een nieuw mengsel te extraheren zodat ze deze aan hun collectie
kunnen toevoegen.

Probeer je je nu een voorstelling te maken
hoe dit mengsel eruitziet? Denk dan aan
alles wat je kunt bedenken bij wat ik je net
heb verteld en nog veel meer. Een klein
beetje glas van het dak, staal van de constructie, beton van de constructie, hout
van de steunpalen, gras uit de grasbak,
plastic van alle verschillend gekleurde
stoeltjes, pixels uit de televisieschermen,
stof van de shirts en truien van alle bezoekers, haar van alle bezoekers, kauwgom
die onder de stoeltjes is geplakt, en al het
andere dat te veel is om op te noemen. Al
deze ingrediënten worden geëxtraheerd
en geconcentreerd tot een sjaal van 165
bij 18 cm met franjes.
Deze manier van ordenen, het samenbrengen van materiaal, extraheren en
proberen te comprimeren zonder de
inhoud te verliezen zou een manier kunnen zijn om stoffen te ontwikkelen. Stoffen
die een bepaalde omgeving of gebeurtenis vastleggen. Om deze omgeving of
gebeurtenis vast te leggen zodat deze
niet verloren gaat, op een manier die de
fotografie overbodig maakt. Stoffen die de
best denkbare camouflage ter wereld kunnen zijn. Ik heb eens gelezen dat Engelse jagers tweed zijn gaan dragen omdat
deze stof voor hun een goede camouflage
was. De klassieke tweed kwam namelijk
rechtstreeks uit het landschap, zowel het
materiaal (de schapen liepen op hetzelfde
land als het wild) als de kleuren (die uit
planten die op het land groeiden werden
gehaald). Een stof die letterlijk uit een
omgeving wordt getrokken en niet alleen
geïnspireerd is op een ‘mooie’ omgeving
zoals dit in de mode gebruikelijk is.
Zoals je ondertussen wel begrepen zult
hebben, beschrijf ik hier een voetbalstadion. Nu vraag je je misschien af waarom ik
voor zoiets gewoons als een voetbalstadion heb gekozen? Dit heb ik gedaan omdat een voetbalstadion de perfecte vorm
heeft als het gaat om het zijn van een op
zichzelf staande wereld. Een voetbalstadion dat koepelvormig is, een afgesloten
bubbel, als een glazen stolp. Waarbinnen
zich op een relatief klein oppervlak grote
hoeveelheden aan alledaagse dingen be-

vinden. En het gaat mij om het vermogen
die selectie van alledaagse dingen als
geheel te zien, en dit te gebruiken om een
nieuw allesomvattend materiaal te maken.
Als dit lukt met een voetbalstadion, dan is
het toepasbaar op alles, dan heb je een
systeem dat je op alle andere werelden
zou kunnen toepassen.
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EEN ANDERE STATUS
Over een koning die
als ultieme vorm van
rijkdom gras eet in
een weiland
In deze tekst heb ik het tot nu toe geschreven over: ingrediënten verbindingen
laten maken die samen een geheel representeren, hoe gehelen, ‘werelden’ zijn
samengesteld, hoe deze in tegenstelling
staan tot de oude sferen in de mode en
mijn wens tot het maken van draagbare
codes die staan voor de verbinding van
locatie en gebeurtenis en de leesbaarheid
van deze systemen. In dit laatste hoofdstuk wil ik nog één keer twee onwaarschijnlijke woorden een relatie met elkaar
laten aangaan en daarmee ook een systeem beschrijven om tot codes te komen.
De woorden zijn koning en schapenpakken (of schaapskleding). Neem nu even
de tijd om hierover na te denken. Ik weet
zeker dat er veel dingen te bedenken zijn,
als je wilt zijn er namelijk altijd relaties tussen dingen te vinden. Doordat er zo veel
mogelijkheden zijn is de kans klein dat we
nu aan hetzelfde denken.
Als mensen zijnde dragen we kleding. Dit
is praktisch omdat het ons beschermt tegen invloeden van buitenaf en omdat we
ons zo niet hoeven te schamen voor onze
naaktheid. Daar komt bij dat kleding ons
de mogelijkheid geeft iets uit te dragen,
onze rijkdom, macht, functie of gemoedstoestand weer te geven, een statement te
maken of juist ervoor kiezen niet te willen
opvallen en met het niet willen opvallen
automatisch ook weer tot een categorie
behoren.

Het is lange tijd zo geweest dat het materiaal waarvan kleding wordt gemaakt kostbaar was. Het verkrijgen van vezels was
om te beginnen al een moeizaam proces,
gevolgd door het verven, spinnen, weven
en naaien van de kleding. Zijde was duurder dan linnen. Rood was kostbaarder om
te verven dan geel. Kleding construeren
uit meer patroondelen bestaande uit minder rechte hoeken kost meer stof.
Arme mensen droegen dus grauw-gele-ruwe-linnen-kleding die simpel van
snit was. De koning daarentegen droeg
van-fijne-garens-gewewen-zware-zijden-brokaten-rode-kostuums die ontzettend veel stof bevatten, een ingewikkelde
coupe hadden en ook nog eens versierd
waren met geborduurd gouddraad.
Dan nu vooruit in de tijd naar de laatste
keer dat ik onze koning Willem-Alexander
zag. Ik zag hem niet in het echt natuurlijk,
ik zag hem op mijn computer kijkend naar
het NOS Journaal. Ik weet al niet meer
waar het over ging, maar wat me is bijgebleven is dat ik de koning zag en hij een
grijs pak (pantalon+colbert) met een wit
overhemd en een blauwe stropdas droeg.
Een paar seconden later springt het beeld
terug naar de studio waar de nieuwslezer staat voor te lezen in een grijs pak
met een wit overhemd en een blauwe
stropdas. Natuurlijk zullen ze niet exact
hetzelfde pak hebben aangehad maar de
verschillen zaten hem in de details. De
rest van de uitzending heb ik niet meegekregen omdat mijn gedachten afdwaalden
naar kleding in relatie tot status.
Wij als westerse mensen zijn op een punt
in de kostuumgeschiedenis aanbeland
dat we de mogelijkheid hebben om alles
te dragen wat we maar willen. Letterlijk,
we hebben toegang tot alles wat we maar
willen. Geen enkele kleur is meer moeilijk
te verkrijgen. Linnen en zijde zijn praktisch gelijk in prijs. Weefgetouwen kunnen
zelfs de meest ingewikkelde bindingen in
tientallen centimeters per minuut produceren. We hebben zoveel kleding dat we het
soms ongedragen weggooien.

We hebben te veel kleding. En tegelijkertijd hebben we ook te weinig kleding.
Daarmee bedoel dat al deze mogelijkheden er wel zijn maar we er niet genoeg
gebruik van maken. Er is te weinig ruimte
voor het experiment, mensen kiezen teveel voor hetzelfde. Mensen behoren met
hun kleding te vaak tot de categorie die
niet wil opvallen. We hebben de mogelijkheid om alles te dragen wat we willen,
maar we willen niet genoeg.
Het dragen van een grijs/zwart/donkerblauw pak staat in mijn ogen gelijk aan
het hebben van een opgelegd leven waarin je weinig vrije keuzes kunt maken. Gebonden aan verplichtingen. En het is een
grote groep mensen die dit pak draagt.
Een grote groep mensen die meent dat
dit is hoe ze eruit horen te zien. Een grote
groep mensen die kleding draagt die er op
het oog precies hetzelfde uitziet. Dus als
iedereen (zowel de koning als de gewone
man) kleding kan dragen die er hetzelfde
uitziet, wordt status dan nog wel uitgedrukt in kleding? Wat is rijkdom? Wat is
luxe?
Laten we ons nu een alternatieve wereld
voorstellen waarin het aantal uur vrije
tijd dat je hebt gelijk staat aan rijkdom.
Waarbij het ultieme teken van veel vrije
tijd hebben, het statussymbool in deze
wereld, tijd doorbrengen buiten de stad in
de natuur is.
Het enige wat een schaap nodig heeft om
wol te laten groeien is water en gras.
Of in het geval van de Faröer, water en
mos.

VERSCHUIVEN
Over de koplampen
van een auto in het
donker

Een nieuw systeem waarbij je de rijkdom/
status van iemand kan aflezen aan de
hoeveelheid wol die diegene heeft laten groeien. De hoeveelheid materiaal
die iemand heeft verzameld. Het aantal
nutteloze bouwwerken dat iemand heeft
gebouwd. Het aantal mengsels van van
165 bij 18 cm met franjes die iemand
verzameld heeft. Bergen die opgebouwd
zijn uit stof. Mensen die eruit zien alsof
ze schapenpakken aanhebben. Waarbij
degene die het hoogst in rang staan, zij
zijn die zoveel wol op hun lichaam hebben
laten groeien dat ze hun vacht in model
kunnen knippen net zoals dit bij buksbomen in Franse tuinen wordt gedaan.

Nog een laatste keer terug naar de weergave van kaarten waar ik het al over heb
gehad in het voorbeeld van het tapijt van
Eudossia en het ruitlandschap waarover
de mier loopt die snoepjes eet.
Je persoonlijke wereld begint klein. Als
kind kun je denken dat je achtertuin alles
is wat er toe doet, in je achtertuin vallen
immers genoeg avonturen te beleven.
Naarmate je ouder wordt ontdek je steeds
meer nieuw terrein, en alle nieuwe plekken die je hebt bezocht zou je aan je
persoonlijke kaart kunnen toevoegen. In
computerspelletjes ontwikkelen ze vaak
mooie manieren om dit visueel weer te
geven:

Stel je eens voor hoe dat zou zijn. Wat als
deze wereld realiteit zou zijn. Of is hij dat
al doordat ik hem heb beschreven? Zijn
woorden genoeg?

TOT SLOT

Je zou de kaarten van computerspelletjes in grofweg twee categorieën kunnen
indelen:
1.
De kaarten die zwart beginnen en met het
bewegen van de speler steeds meer gebied inkleuren, alsof je het laagje van een
kraslot wegkrast, eenmaal weggekrast
niet meer terug te halen.
2.
De kaarten die zwart beginnen en zwart
blijven maar waar het bewegen van de
speler gepaard gaat met het oplichten van
een gebied dat weer donker wordt zodra
je er voorbij bent.
Waarbij het eerste soort kaarten is als de
uitlopende vlek zonder vorm waar Calvino
het over heeft.

En het tweede soort kaarten me doet
denken aan autorijden bij nacht over
polderweggetjes zonder verlichting, −of
snelwegen zonder verlichting die ook
steeds vaker voorkomen− de koplampen
van je auto verlichten dan de cirkel om je
heen. Het ene moment is een plek er het
volgende moment is er niets dan duisternis op dezelfde plek en lijkt het of er nooit
iets is geweest.
Je zou de cirkel van licht om je heen
kunnen zien als een tijdelijke continu verplaatsende wereld.
Hoe zou het zijn om een allesomvattende
persoonlijke kaart te maken? Is dat mogelijk?

GELEZEN BOEKEN
Elaine Scarry, 1957, Dreaming by the book, Princeton University Press, New Jersey
Gunnvør Bærentsen, 1987, Liting við skónum, Egið Forlag, Tórshavn
Hans M. Debes, Føroysk Bindingarmynstur, 1969, Føroyskt Heimavirki, Tórshavn
Italo Calvino, 1972, De onzichtbare steden, oorspronkelijke titel Le città invisibli, L. J. Veen
Klassiek
Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
Simon Garfield, Mauve, 2000, W. W. Norton & Compagny, New York
Stella Ruhe, 2015, Visserstruien 2, Forte Uitgevers, Baarn
Umberto Eco, 2013, De geschiedenis van Imaginaire landen en plaatsen, oorspronkelijke titel
Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Prometheus Bert Bakker, Amsterdam
Wim Meulenkamp, 1995, Follies, Singel Uitgevers, Amsterdam

BEKEKEN FILMS
Ian Denyer, Tweed episode 1Trouble Looms, 2009, BBC Four Documentary
Ian Denyer, Tweed episode 2 Harassed Tweed, 2009, BBC Four Documentary
Ian Denyer, Tweed episode 3 Hanging by a Thread, 2009, BBC Four Documentary

GESPEELDE COMPUTERSPELLETJES
Trudy’s huis van tijd en plaats, 1995, Edmark Corpartation

