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Waar zijn we gebleven? (of: het is niet erg als je niet weet waarheen) 

 

Duurt een jaar nou langer of korter als er veel gebeurt, hij bedoelt voelt het               

dan langer of korter, en hij denkt dat voor beide kanten wel iets te zeggen valt,                

maar het was nu juist de bedoeling om het te voelen en er niet over na te gaan                  

zitten denken, of was dat een van die dichotomieën waar we eigenlijk vanaf             

wilden, net als links-rechts, man-vrouw, dader-slachtoffer, Buma-Stemra, en        

natuurlijk meest van al die achterhaalde tegenstelling tussen de toekomst en           

het verleden, want als er een ding duidelijk begint te worden dan is het wel dat                

we in de toekomst alleen maar méér terug zullen willen naar het verleden,             

waardoor we op een gegeven moment geheel onbedoeld de singulariteit          

benaderen, omdat het verleden steeds meer heden wordt, de toekomst steeds           

meer iets wat je zo lang mogelijk probeert te negeren, en het heden dus meer               

en meer een soort eeuwig bufferen wordt - er lijkt iets te gebeuren maar dat is                

schijn, je denkt dat het komt, maar het filmpje gaat nooit weer verder, en zo               

zal de pijl van de tijd dus langzamerhand transformeren in een stipje,            

filosofeert hij, zoals in de mooiste film van het jaar, een stipje als een abrikoos               

waarin iedereen weer iets anders ziet, waarin hij vooral denkt te zien dat dit              

komende jaar weer een errug fijn jaar voor de mens gaat worden, in ieder              

geval voor sommige mensen, en hopelijk voor hemzelf, al betrapt hij zichzelf            

hier wel weer op een vuil staaltje antropocentrisme, en dat hebben we nu écht              

wel een beetje gehad, toch, of is dat nu weer in schwung omdat de mens - zo                 

midden in onze grondige geologische verandering - juist weer het centrum van            

het heelal is, peinst hij terwijl hij door de wikipediapagina van 2018 scrollt, die              

nog geen twee A4-tjes bedraagt, een belachelijk beknopte samenvatting voor          

een jaar zoals dit, waarin de geschiedenis toch maar mooi weer een paar             

stapjes vooruit heeft gezet, behalve voor die mensen die nog steeds denken            

dat-ie ergens in de laatste pak-’m-beet 40 jaar is geëindigd, ergens tussen de             

val van de muur en retro DDR-design in, omdat ze dachten dat we het allemaal               

wel zo’n beetje voor elkaar hadden, puntje op ietje hier, crossing some tees             

daar - nou, dank je mucho, stelletje nietsnuttige neoliberalen, hier komt de            

boemerang terug gesuisd richting jullie bolgepropte babyboombuiken, want er         

mogen dan wel stapjes zijn gezet, maar het zijn toch eerder de stapjes van een               

aangeschoten edelhert in de Oostvaardse steppe, volledig verward omdat ze er           

maar niet achter komt of ze nu gewoon lekker natuurlijk loopt dood te bloeden              

of cultureel wordt afgeslacht, en geef d’r eens ongelijk, of ik bedoel geef haar              

eens duidelijkheid, hij snapt het zo langzamerhand ook allemaal niet meer,           



want nu MekRutte zich opeens met ons klimaat moet bemoeien, of in ieder             

geval met CO2-neutraal asfalt en groene vroemvroemmobiels, is het maar          

helemaal de vraag of ons natuurlijk enorm gave Hollandse cultuurtje nog wel            

ergens heeft om naartoe te stappen, vaasje in knuistje, vol trots, vlot vooruit,             

maar waarheen dan in Jessiasnaam, vraagt hij zich vertwijfeld af, terwijl zijn            

aandacht schichtig verschiet van zijn kapotgetrilde muren naar zijn         

goedbedoelde b-merk Tesla en ingelijste klaagcolumn over mensen die het          

gore lef hebben in een vliegtuig te stappen en avocado’s uit plastic eten terwijl              

ook zij best weten dat dat hele project van wonderBoyan Slat natuurlijk te             

debiel voor woorden is, om uiteindelijk te landen op de globe die hij ooit als               

kind voor zijn verjaardag kreeg en die voornamelijk dienst doet als lamp, maar             

waarvan hij nu opeens beseft dat hij hem nog nooit heeft gebruikt waarvoor-ie             

eigenlijk bedoelt is, namelijk om hem te laten draaien, steeds sneller en            

sneller, totdat je in de tornado van zeeën en landen niks meer terug kunt              

vinden, geen herkenningspunten meer hebt, totaal verloren bent, eigenlijk, en          

om dan met je priemende vingertje de bol in één keer tot stilstand te brengen,               

te zien dat je wijst naar Irkoetsk, een naam die je vooral aan Risk doet denken,                

wat geweldig is, want dat is precies wat je wil - dat is precies wat hij wil, om in                   

deze tijden van drastische desoriëntatie zich volledig te storten in iets riskants,            

iets waarvan de uitkomst nou eens een keer niet door een chief risk manager              

tot in de puntjes berekend is, kortom om zich weer eens ouderwets te wentelen              

in iets onzekers, om zich weer eens awkward te voelen, en dus besluit hij              

daarheen te gaan, niet om er een smaakvolle vpro-documentaire te schieten           

maar slechts om er volledig te verdwalen, en hij hoopt dat iedereen komend             

jaar ten minste twee keer durft te verdwalen, om alvast een beetje te kunnen              

wennen, en zodat het jaar langer zal voelen, want daar was-ie begonnen, toch,             

of nee, shit, waar was-ie nou gebleven? huh? hier dan maar? waarheen?            

Richting is ook maar een woord. Noordwestzuidoostonderbovenachtervoor 
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