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Een schone dag
Rol4 Smimktns

Zes dagen per week kan de lezer van NRC-Handelsblad kennis nemen van
een minieme portie anti-nieuws in de vorm van de aantekeningen van Koos van Zomeren, in het hoekje linksonder op de voorpagina. Wandelingen mer de hond, graslanden, riet, seizoenswisselingen, de geboorte van een kalf, de hond is even ziek, het
weer slaar om, een gebeurtenis in de keuken, en vooral de komst van de vogels, overal vogels, heel veel vogels. D e grutto. Ooit zag ik een documentaire over Koos van
Zomeren op televisie, en z i p cursietjes zijn de ene na de ander de stukjes van een
legpuzzel, die bijeengelegd precies de beelden van die documentaire opleveren. Een
man en een h o n d in een Zuidhollandse polder. Vogels. Boerderijen. D e komst van
de grutto. Leegte, wolkenparnjen, de horizon. Koos van Zomeren loopt rond in het
land dat wordt beschreven in Aukevan der Wouds Het Lege Land, waarin de ruimtelijke ordening van Nederland tussen 1798 en 1848 wordt geanalyseerd. Een andere
wereld dan de onze. Radicaal anders. Is Koos van Zomeren een zonderling die in
een imaginaire, vergeten wereld leeft? Zeker niet. Ik, en waarschijnlijk velen met
mij, ken Van Zomeren al jaren, eerst als radicaal-links activist uit mao'istische kringen, voorman van de SP in de jaren zeventig, en daarna als schrijver van politieke
thrillers en sleutelromans, vervolgens als croniqueur van zijn eigen politieke Werdegang in het privÃ©domeivan de Arbeiderspers, en tenslotte als medewerker van
NRC-Handelsblad, aanvankelijk met langere 'terzijdes' over zijn wederwaardigheden als rondtrekkende vogelaar. Nu dan ais de cursierjesschnjver van de voorpagina.
Elke keer als ik Koos van Zomerens stukjes lees, klinkt zijn hele geschiedenis bij
het lezen door, ik kan daar niks aan doen. Zijn stukjes worden daar niet minder
mooi of mooier van. Ik kan zonder aarzeling zeggen dar ik al zijn stukjes gretig lees,
als episodes van een spannend vervolgverhaal. Vanaf de allereerste was ik i n zijn
ban. Toch had ik ook twijfels. Die twijfels waren er al toen hij zijn langere artikelen
schreef. Het was eigenlijk meer een soort ongemakkelijkheid. Wat las ik nu eigenlijk? Het was een ongemak geboren uit gemakzucht, de gemakzucht van een verwende consument die gewend is dat producten worden aangeboden met een duidelijk etiket, inclusief waarschuwingen omtrent vetgehalte, schadelijkheid voor de
gezondheid, houdbaarheid, e.d. Dat alles ontbrak bij het stukje van Van Zomeren.
Bij 'Dag in, Dag uit' van de Volkskrant weet je dat je je even moet instellen op
onzin of onbenulligheid als prettig contrast met alle serieusheid en hoogdravend-

heid van het overige nieuws. Bij Van Zomeren is van enige dialektische relatie met
de rest van de krant geen sprake. Zijn stukje is geen contrapunt, ook als dat wel de
bedoeling van de redactie zou zijn geweest. Het stukje links onderaan is min of
meer soeverein. Het is geen kritiek, geen indirect commentaar, geen pastiche, geen
satire, geen persiflage, geen cartoon in woorden, het is geen gespecialiseerde rubriek, het is soeverein omdat het als stukje in de krant geen stukje in de kranr is.
Het is geen kramestukje. Toch is het niet misplaatst. Als paradox is het een uiterst
levend, bruisend, zelfs gevaarlijk stukje, ook al gaat het doorgaans over alledaagse,
extreem gewone zaken. Nee. Daar gaat het dus niet over. O o k i n die zin is het cursiefje van Van Zomeren geen 'dag in, dag uit'. Het gaat namelijk over alledaagsheden die voor vrijwel geen enkele krantelezer op welke wijze dan ook nog alledaags
zijn. Van Zomeren schrijft slechts over de dingen, de momenten in ons alledaagse
leven, die voor ons doorgaans betekenisloos zijti, die we vergeten of voor keiinisgeving aailiiemen, Hij schrijft daarover bovendien vaiiuit een omgeving die voor 011s
(voorzover stedeling) nauwelijks alledaags is, een omgeving van sloten, piassen,
stallen, open plekken in een bos, de deel van een boerderij, het erf, en hij doet dat
zeer nadrukkelijk. Maar anders dan de verplichte verse lammetjes op de voorpagina
van de voorjaarskrant is Van Zomereiis alledaagsheid een soort gat in de krant. Een
aanslag op ons nieuwsbesef. Dat komt omdat de alledaagsheid van zijn stukjes niet
de onze is. Maar de schrijver zelf leeft wel degelijk ons leven, anders was hu met in
staat dergelijke cursiefjes in te leveren. Hij kent ons.
Dat hij ons kent, daar twijfelde ik trouwens aanvankelijk ook even aan. Ik heb
korte tild gedacht dat Koos van Zomeren was afgedwaald, zoals dat heet. Weggeraakt tussen de grutto's en de sperwers, samen met zijn Rekel. Het zien van de
Film 'Het is een schone dag geweest' van Jos de Putter (waarop ik nog terugkom)
overtuigde me echter van het tegendeel: Van Zomeren is helemaal met weggeraakt,
hij schrijft slechts over dat wat bezig is weg te raken, te verdwijnen, op te lossen in
de kantlijnen van de geschiedenis. En hij poogt door te schrijven van kantlijnen
heel even hoofdlijnen te maken, zonder illusies, zonder pretenties, maar wel heel
stug, vooringenomen en zelfbewust. Van Zomeren is slim, hij koestert zich in de
schijnbare neurraliceit van zijn 'alledaagsheden', waarvan hij zeer goed weet dat ze
overkomen als een klap in het gelaat van de alledaagse forens en suburbaan. Hij
slaat toe o p het moment waarop wij het het minst verwachten: het moment van de
krant, het nieuws, dat wat doorgaat en wat ons nooit echt veroiitrusien kan, hoeveel doden er ook bij vallen. Dat klinkt overdreven, maar wat doet een willekeurige
lezer in Nederland wanneer hij of zij bij het ontbijt de krant openslaat en leest over
twaalfhonderd doden in de burgeroorlog in Rwanda, vrijspraak voor verkrachter
S., een cocainevondst i n de haven van IJmuiden, nieuwe mortieraanvallen o p Gor a d e , een revolutionair kunstmuseum in Groningen en weer een nederlaag voor
Vitesse? Die lezer leest dat alles, eet het bijbehorende eitje en gaar hoofdschuddend
doen wat hem of haar te doen siaat. Zo gaat dat. Daar is de krant voor. D e krant is
er niet echi om veronrrusung te wekken en mensen tot bepaalde handelingen aan
te zenen. D e kram informeert, opinieert wellicht, weegt feiten en Feiten, maar ziet
af van het soort emotionerende boodschappen dat mensen i n woede, verdriet of

verontwaardiging doet ontsteken. D e krant behoort rot het 'universum van de
belevenissen', om een term van Walter Benjamin te lenen. Belevenissen staan voor
Benjamin tegenover ervaringen: belevenissen vereisen een zekere alertheid van onze
geest, we zien, horen en beleven ze op het moment waarop zij zich aan ons voordoen en ze gaan verloren met die activiteit van horen, zien of beleven. Belevenissen
z i p van dat moment. Zoals een krant. Ervaringen daarentegen zijn ofwel resultaat
van een zeer nadrukkelijke, onverwachte inbreuk op de dagelijkse gang van zaken,
een 'shock' als het ware, ofwel zij zijn nu juist het gevolg van een zeer geleidelijke en
deels ook onbewuste inbedding van gebeurtenissen in d e stroom van onze herinneringen. Een voorbeeld van dat laatste is onze ervaring van omgeving, van pÃ-aatsbe
paaldheid, van de wijze waarop onze individuele identiteit is verbonden met
bepaalde, heel specifieke plekken die wij 'als vanzelfsprekend' zullen benoemen, als
'onze omgeving', meer romantisch-sentimenteel: als ons 'thuis'.

En hier beginnen de problemen. Spreken of schrijven over thuis behoort namelijk ofwel tot het strikt private domein van de familiegeschiedenis en betekent 20
voor de Ã©Ãiets heel anders dan voor de ander, ofwel het staat in het teken van de
collectieve problematiek van 'worteling', van bijvoorbeeld etnische ofnationale of
raciale identiteit. Die laatste problematiek is in de afgelopen eeuw zwaar belast
p a a k t , en is de laatste jaren dankzij onder andere de etnische zuiveringen in exJoegoslavie en de opbloei van een agressief en 'volkisch' nationalisme in heel
Europa opnieuw met bloed besmeurd. Veel veiliger lijkt het dan ook om de 'plaatsloosheid' of de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van moderne mensen,
hun kosmopolitisme, kortom, te benadrukken en af te zien van sentimentele
bespiegelingen over de relatie tussen mens en omgeving, tussen mens en plek. Niet
voor niets, zo zullen velen aanvoeren, was de laatste filosoof die die thematiek van
'worteling' expliciet en omstandig aan de orde stelde, d e met het nazisme geassocieerde M a m n Heidegger.
Toch gaan de kleine stukjes van Van Zomeren over die worteling. En waarom
zouden wij diens miniatuurtjes over wandelingen door de polder, de geboorte van
een kalf of de komst van de grutto belasten met zoiets zwaars als het nazisme of
'Blut und Boden'? Laat ik hier een om te beginnen wellicht wat raadselachtig antwoord o p geven: wat Van Zomeren doet is uiterst belangrijk, omdat het laat zien
wat verdwijnt in de maalstroom van moderniseringsprocessen. Hij doet dit niet als
een boekhouder, die neutraal registreert welke uitgaven en verliezen nu eenmaal
tegenover d e keer op keer weer geboekte winsten staan. Hij maakt geen rekening op
en velt ook geen oordeel. Hij negeen daarentegen die hele maalstroom, doet net of
zij met bestaat en zorgt er zo voor dat zijn wandelingen door de weilanden als een
zwerfkei middenin onze realiteit van baksteen, glas en asfalt terecht komen, onbemiddeld, onverklaard. Zoiets gebeurt ook in de film 'Het is een schone dag
van Jos de Putter, waarin de cineast de laatste maanden van het boereiibestaan van zijn ouders op het Zeeuwsvlaamse platteland vastlegt, zonder nadrukkei j k commentaar. D e crux van de film is de uitzichtloze volharding van een boer, die
zijn bedrijf met kan overdragen aan zijn kinderen en wie dus niets anders re doen

staat dan door te werken tot het niet meer kan. Waarna hij slechts kan berusten in
het fait acompli van een bedrijf &neen levenswijze die met zijn dood zullen ophouden te bestaan. Een berusting waar ook vertwijfeling in door klinkt, als ook een
onvermogen onder woorden te brengen wat dat allemaal precies betekent. Dat
onvermogen wordt door de titel teruggekaatst naar de (doorgaans stedelijke) kijker:
die zier twee Zeeuwsvlaamsc boeren bijeen tijdens het vissen, verwikkeld in een
dialoog die minuten in beslag neemt zonder dat er (met grote tussenpozen) veel
meer wordt gezegd dan 'Het is een schone dag geweest'. Zo'n dialoog werkt hij
moderne kosmopolieten makkeluk
, OP de lachs~ieren,wat iedereen die de film in
de bioscoop heeft gezien, heeft kunnen merken, zo niet bij zichzelf dan toch bij vele
anderen. Voor de beide boeren maakte dezelfde dialoog" deel uit van het ritme en
ook de betrekkelijke stilte van hun allengs verdwijnende bestaan. Neâ als d e Putter
in zijn film registreert Van Zomeren m z q n stukjes het verdwijnende leven vanuit
het standpunt van de stedelijke kosmopoliet, en net als de Putter doet hij dat tegelijkertijd vanuit de 'ooghoek' van zijn herinneringsvermogen, anders gezegd: hq
vertelt over of verbeeldt het verdwijnen door wat verdwijnt weer tegenwoordig te
stellen. Hij musealiseen niets, maar toont ruines, hl) laai: verdwijning ei1 vernietiging zien als een actief gebeuren, dat onlosmakelijk met ons heden is verbonden

.

Van Zomerens miniatuurtjes hebben niets activistisch, misschien ook wel dankzij het activisnsche verleden van de auteur, het zijn allesbehalve oproepen tot meer
worteling, meer natuurbeleving of war dies meer zij. Het zijn ook geen oefeningen
in het tegenovergestelde, in een soon gelatenheid, een ook niet voor niets aan Heidegger refererende neiging tot 'afzijdigheid', tot genezende distantie van het gewoel van
alledag, van 'het Men'. Het is moeilijk je nog iets voor te stellen tussen die twee uitersten. Het stukie van Van Zomeren, daar linksonder op d e voorpaeina, heeft een
beetje de neiging ongemerkt verder links omlaag van de pagina af te vallen Het is net
niet helemaal ingesloten door de actualiteit, door het wereldnieuws. En zo loopt
Koos van Zomeren door het Groene Hart van de Randstad op een manier, die aan
ieder die het horen of lezen wil, de indruk wekt dat hij er even makkelijk ook uit
weg kan lopen, met het soort berusting die Jos de Putter in het doen en laten van
zijn vader registreerde, inclusief de vertwijfeling die daarin meeklonk. Daar gaat
het om, en meer valt er niet over te zeggen. Het is een schone dag geweest.
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