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Ik bedoel, zo lang is het nog niet geleden dat je dergelijke woonkoör-

dinaten niet zomaar gaf. Je zei het met een ondertoon van gelatenheid

of schaamte. Of je zei het met geuzentrots, met het zelfbewustzijn van

het geboren Dubbeltje.

Neem mijn grootvader. Die woonde in zijn jeugd ook tweehoog-ach-

ter, ergens bij de Albert Cuyp in Amsterdam. Hij schopte het (zo heette

dat toch, toen?) tot typograaf. Na enige omzwervingen en een trouwe-

rij verhuisde hij, in het begin van deze eeuw, naar een woning met de

deur op de stoeprand en een plaatsje achter. Het huis stond vlakbij het

centrum van een landelijk gelegen Friese provinciestad; de stad waar

ik, pakweg vijftig jaar later en na enige tussenkomst, het licht zou zien.

Ik was twee toen mijn ouders verhuisden naar een moderne nieuw-

bouwwijk aan de rand van die stad: naar een rustige straat en een huis

met een tuin voor en achter. De tijd was er naar. Het was de grote

sprong voorwaarts. Dubbeltjes werden Kwartjes. En ik werd een stads-

randgroepjongere.

Liep ik achter het tuinpaadje af dan kwam ik in de steeg. Daar kon ik

rechtsaf langs de groene schutting, de heg en de populieren en kwam

op het kruispunt bij de Hoge Boom. De kruin daarvan was een prima

klimplek ware het niet dat de stam te weinig houvast bood om zover

te komen. Bij de Hoge Boom ging ik links de laatste steeg in, en dan

hoefde ik alleen nog maar de straat over te steken en dan was ik er: bij

het voetbalplantsoen, bij de Verboden Bossen van de Lom-school, bij

de slootjes en de visvijvers en de weilanden daar weer achter. Het ein-

digde, een molen en menig boerderij verder, daar ergens, bij een hori-

zon waarover op gezette tijden de trein naar Elders reed en bij een

tweebaans uitvalsweg die je niet kon horen. Toen niet. Dat kwam later

pas. Ik kom er nog regelmatig, en zie dan alleen wat ik herken.

Een eeuw later mag ik Elders even een kijkje nemen in een nieuw op-

getrokken tweehoog-achter. En zie daar: een sloot, een weiland, een

horizon. In mij maakt de tijd kortsluiting en staat even roerloos stil.

Nee, het is niet onvoorstelbaar dat het uitzicht dat deze ramen bieden

het uitzicht van iemands jeugd zal worden. Onvoorstelbaar is het

inmiddels wel dat dit uitzicht nooit verleden tijd zal zijn.

En dan komt onvermijdelijk weer even de gedachte dat die bulldozers

en betonmolens toch ooit eens, snerpend en krassend en met veel mis-

baar, tot stilstand moeten komen. En of dat nog in mijn tijd zal zijn.

Ook dat natuurlijk.
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