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"Ik hou van de bergen. Dat wist ik niet altijd. En hoe dan ook, ik wist niet veel over wat ik wel
en niet leuk vond. Het leven kwam over me heen, ongefilterd, gedurende tientallen jaren zei ik
ja tegen alles, en het was op de een of andere manier oké - totdat ik werd gedwarsboomd door
een burn-out. Dus het ging niet zo door, maar hoe dan?"
Rosi is 52 jaar oud en heeft de afgelopen drie decennia vier kinderen opgevoed, die haar man
helpen in zijn delicatessenzaak. Er was geen tijd om met zichzelf en haar eigen behoeften om
te gaan. Nu vervult ze een oude wens en gaat ze alleen naar Zuid-Frankrijk. Met Merkür, haar
minibusje, met veel angst voor haar eigen spontaniteit en met weinig geld: ze wil maar 10
euro per dag uitgeven. Terwijl ze vaak haar grenzen bereikt, laat ze haar dorst naar avontuur
de vrije loop en kan ze veel van haar angsten herkennen en relativeren. Haar slechte
oriëntatievermogen is slechts één van de vele obstakels in haar constante zoektocht naar
optimale omstandigheden.
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Irmgard Rosina Bauer

En verder niets

Reisroman van een Duitse vrouw in Zuid-Frankrijk
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Bergen
Ik hou van de bergen.
Ik wist niet altijd dat het zo was. En hoe dan ook, ik wist niet veel over waar ik van hield en
waar ik niet van hield. Het leven kwam over me heen, ongefilterd zei ik decennia lang ja, en
het was op de een of andere manier oké op die manier - tot een slechte burn-out me
vertraagde.
Niet zoals vroeger, maar hoe dan?
Het heeft lang geduurd voordat ik mijzelf vaker naar de bergen liet gaan. Het was niet
productief, dat was mijn conditionering. Ondertussen zijn de bergen echter een symbool
geworden voor het leven zoals het leeft en ademt:
- Als ik op een bergwandeling ga, heb ik één doel, namelijk de top.
- In de bergen voel ik me vrij.
- Daar gaat het in bochten omhoog.
- En bovenal staan de bergen voor het feit dat ze niet rechtgetrokken kunnen worden op de
manier waarop ik mijn pad soms in het leven zou willen hebben. Om daar de top te
bereiken, achter de eerste bospieken, weet je niet hoe vaak het pad je weer naar beneden
stuurt in plaats van alleen maar naar boven. En jij zegt: "Dit gaat niet goed, want ik wil naar
boven. Toch moet ik de weg gaan.
Ja, ik hou van de bergen. Vooral als ze ruig en rotsachtig en verlaten zijn. Ik hou van de
natuurlijke inspanning die ze voor me doen. Zoals ik al zei, dat wist ik niet altijd. Om dit en
vele andere dingen die me zouden helpen mijn leven meer onder controle te krijgen, stond ik
mezelf een solo toe. Zo noemen opvoeders het, en ze namen het van Jezus met zijn 40 dagen
en 40 nachten in de woestijn, of van Indiaanse stammen of de Aboriginals, waar jonge
mensen in de eenzaamheid van de natuur worden gestuurd om de drempel naar
volwassenheid te overschrijden. Ik leek dat nodig te hebben: Om volwassen te worden. Op
52.
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Zoeken naar een plaats
Ik neem de eerste afslag van Mulhouse met Merkür en kom in het land van Peugeot terecht:
de ene usine tegelijk, de ene garage neemt het over van de andere, veel
vrachtwagenparkeerplaatsen, niemand op de weg op dit moment van de dag, dus ik kan
maar beter blijven rijden, een beetje de stad uit misschien, maar hoe kom je de stad uit, de
zon is weg, ik kan de punten van het kompas niet zien, oeps, ik wilde mijn gevoelens laten
spreken op deze reis, wat zeggen mijn gevoelens me, niets, het heeft geen idee. Voor een uur.
Het is nu één uur.
Mijn concentratie is aan het einde van de lange rit. Mijn oogleden werken al lang niet meer.
Ik test verschillende plaatsen in mijn hoofd, of mijn lieve Merkür daar wil stoppen en
parkeren. Dat wil hij niet.
Er zijn veel plaatsen waar hij niet heen wil. Niet in de industriële wijk (wie weet hoeveel
vrachtwagenchauffeurs er uit hun vrachtwagen kunnen stappen en in mijn auto!), niet in
het centrum van de stad op een onverlichte straat (wie weet wat voor jonge mensen daar in
opstand komen!), niet in de villawijk (wie weet hoeveel hun eigenaars me 's morgens krom
zullen aankijken!). Totdat we allebei op een of andere manier de rand van de stad hebben
gevonden. Schuwelijk cirkelen we een paar keer om een groot hotel heen. Staan we daar op
de parkeerplaats? Worden we door de nachtportier weggejaagd omdat we geen hotelgasten
zijn? Mijn vermoeidheid maakt de beslissing makkelijker voor mij, en we plaatsen ons een
beetje opzij aan de rand van de parkeerplaats, die wordt begrensd door een brede weide.
Stiekem sluip ik van de bestuurdersdeur aan de kant van het gazon naar de achterklep en
trek de geel-blauw gestreepte Ikea-bedsprei uit die mijn chaos prachtig bedekt - nee,
pyjama's zijn niet nodig - stop, nog een lichte verstopping in de weide Achteruit, ik ga op de ranglijst staan. Als ik bukken, kan ik mijn hoofd naar achteren leggen
en mijn lichaam kan het volgen tot ik ga liggen.
Het is hier krap! De eerste keer dat ik mijn bed bed testte was het ligvlak al een tijdje leeg,
zodat ik er in het horizontale vlak zijdelings op kon draaien, maar nu wel: De blauwe koeltas
deelt het bed met mij, de zware boekendoos, wat kleren, de toilettas, ik heb dat allemaal hier
neergezet omdat er zoveel ruimte was, terwijl alle dozen onder mijn bed overstromen met
spullen die ik de komende weken misschien nodig heb.
Nee, ik kan het niet op deze manier doen.

Onder sterke verdraaiingen krijg ik de handgreep van de achterdeur in mijn hand, druk hem
naar beneden, trek mezelf eruit, kom tot stilstand op de weide, maak de bedplaat vrij. Ik
breng de koeltas, altijd rustig, zodat niemand me hoort, naar voren naar de passagiersstoel.
Ik zet de boekendoos op de passagiersvloer, de kleren en de toilettas erbovenop. Ik ga naar
achteren, kruip weer naar achteren en kom tot rust, druk op de deurvergrendelingsknop.
Nee, ook niet goed, iedereen kan me 's morgens in het gezicht kijken, want ik slaap direct op
raamniveau.
Heb ik ineens een probleem?
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Ik kruip naar buiten en graaf in Merkür's interieur naar de kleurrijke gordijnstoffen die ik in
haast van huis had meegenomen, met een onduidelijk plan - op de een of andere manier zou
ik ze kunnen vastzetten. Maar ik ben zo moe! Omdat ze de tape niet vasthield en ze bleven
eraf vallen, heb ik ze in de deuren en ramen van de auto geklemd. Dat niemand dit alleen
van het hotel hoort! Sluit de deuren altijd voorzichtig en voorzichtig! Het is niet zo
gemakkelijk om de achterdeuren van binnenuit te sluiten, vooral niet zo stil, want de
handgreep die ik er voor kan trekken ligt op slaapplaathoogte van alle plaatsen. Ik moet
mijn hand nog op tijd wegtrekken voor de clack, om hem niet te verpletteren.
Daar ga ik weer. Naast mij staat de lachgasspray. En de pepperspray voor dieren.
Maar dat kun je niet gebruiken in de auto als iemand je lastig valt - het raakt je!, het schiet
door mijn hoofd. Ik heb op zijn minst een mes nodig! Opnieuw draai ik in een horizontale
positie om met mijn hoofd naar de kofferdeur te gaan liggen, rommelen met de handgreep
van de achterdeur om deze te openen - zodra ik hem kan openen - en met de zaklamp mijn
wildernismes uit een doos te zoeken, degene waar ik zo trots op ben, scherp, kort en hard,
de handgreep gemaakt van het fijnste olijfhout.
Voordat ik het naast mijn kussen neerleg, pauzeer ik even, waarbij ik de drukknoopsluiting
van de lederen schede openmaak. In welk geval zou ik het gebruiken? Misschien iemand
aan de hand prikken? Wanneer zou het gevaar voldoende bedreigend zijn om te steken? Of
zou ik in paniek raken en te vroeg beginnen?
Eindelijk voel ik mijn spanning afnemen, de stilte om me heen.
En opeens, phew, daar is het, de paniek.

Oud spul
Paniek! Nee! Niet weer! Paniek! Zoals vroeger! Help! Lucht! –
Deze krapte, net als toen, kan ik alles breken, ik heb ruimte nodig!
Impulsief zou ik graag op willen springen, mijn bovenlichaam optillen, maar het dak van de
auto! Opstaan en dan uit de auto stappen is niet mogelijk. Help! Plotseling sluit mijn keel, ik
kan niet meer ademen, ik weet het precies, ik ga stikken! Ik kan niet ademen! Ik kan niet
ademen! Ik kan niet ademen. Ik kan niet door mijn mond ademen. Het is te droog. Ik wil
schreeuwen, maar ik kan het niet. Het plafond van de auto puilt uit onder mijn arm. Ik
moet hier weg! Lucht! Ik zal sterven als ik hier niet wegkom! Mijn hart klopt luid.
Blijf kalm! Je moet, je moet jezelf vermannen, dit kan alleen met een heldere geest! Je hebt
ruimte gemaakt, je kunt opzij draaien.
Met mijn lippen tegen elkaar gedrukt onder korte uitbarstingen van adem, lukt het me om
op mijn buik te draaien zonder tegen het dreigend dichte autodak te stoten, mijn
bovenlichaam horizontaal over de brede bedboordmatras te draaien zodat de rest van het
lichaam kan volgen, mijn benen nu in de rijrichting, hoofd en handen naar de deurklink - de
klink, waar is de verdomde klink? Ik ga alles verscheuren, ik stik! Ik ga barsten! Ik ben aan
het stikken! Ik ga de autoportier vernielen!
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Blijf kalm, dit kan alleen met verstand, anders stikt u, u moet verstand hebben, u bent zo
ver gekomen, blijf kalm, daar is het handvat.
Ik ben aan het stikken! Naar boven duwen of naar beneden duwen? Ik stik! Ik moet nu het
handvat eruit trekken of ik kom hier nooit meer weg. Help!
Je kunt het, je deed het toen. Je bent er bijna. Duw naar beneden. Harder, je kunt het, je
bent er bijna! Harder! Clack - clack right the same Met een stevig duwtje de ene helft van de achterdeur, nog een duwtje voor de andere - vrij,
ik kan ademen, op mijn buik, mijn hoofd optillen, de hele vrije weide voor mijn ogen, vrij!
Het ruikt naar vers gras. Ik hoor mijn hart grommen.

Ik kan niet geloven dat dit weer kan gebeuren.
Maar ik had het overwonnen, de claustrofobie? De herinnering aan de Millenniumnacht op
de vieringsmijl van München tussen Odeonsplatz en Siegestor. Ik had gedacht dat het nooit
meer terug kon komen.
Pah, hoe ziet ze eruit, ik dacht aan een vrouw die naar me toe stormde in de menigte. "Laat
haar door," schreeuwde ze schril, haar ogen waren wijd en angstig naar mij gericht, haar
armen zwaaiden wild door het volk. "Laat ze door! Ik zit te strak!" Mijn glimlach moet
verachtelijk zijn geweest, ik zie mezelf nog steeds schudden in ongeloof en onbegrip.
Er was nog geen minuut voorbij gegaan voordat ik me ineens in de menigte voelde drukken.
Links was de muur van het huis, rechts de betonnen muur die naar het metrostation leidt,
beperkt het knelpunt dat blijkbaar iedereen die het wilde vieren dacht in één keer te kunnen
passeren. Degenen die terugkwamen van de Ludwigstraße en degenen die uit de metro
kwamen en naar de Ludwigstraße wilden gaan.
Sommigen duwden me van achteren naar voren, waar ik heen wilde, maar de anderen
kwamen van voren op me af en duwden me terug, duwden, en opeens had ik geen vrije
keuze meer, er zat geen handbreedte meer tussen, niet voor en niet achter en niet opzij, ze
duwden me er nog meer in, er was geen ruimte meer, geen ruimte meer om uit de weg te
gaan - ik kon niet meer ademen, het schoot ineens helemaal nuchter door mijn hoofd. Toen
was het afgelopen met het denken. Ik kan niet meer ademen, ik schreeuw het uit. Mijn
hoofd staat op het punt te barsten, ik voel het. Ik kan niet ademen. Ik wil gewoon
schreeuwen, ik scheur mijn jas open aan de voorkant, ik wil naar voren duwen. Ik voel een
onstuitbare kracht, ik wil ze allemaal wegboksen, ik wil alleen maar vrij kunnen ademen,
lucht hebben, over ze heen stappen, op hun schouders, ik wil omhoog tillen - Laat me
erdoor! Steeds meer mensen willen naar me toe komen, ze willen allemaal naar me toe
komen, ik kan niet meer ademen, ik schreeuw, "ik kan niet meer ademen!" en kijk in
onbegrijpelijke gezichten. Mijn hoofd staat op het punt te barsten, ik voel mijn borstkas
barsten, de beha vernauwt mijn borst, ik moet de beha openen, ik kan niet ademen, ik wil
gewoon over de mensen heen duiken. "Ik kan niet ademen", ik kan de beha niet openen, ik
heb de champagnefles in mijn hand, het moet gaan, laat vallen, maakt niet uit, ik hoor het
sissen. Ik voel druipende en krakende scherven onder mijn voeten, nu heb ik beide handen
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vrij om de beha te openen, het is iets beter, maar "ik kan niet ademen!", steeds weer
schreeuw ik in bekrompen gezichten. "Ga weg, ik wil eruit!"
Ik hoor een rustige mannenstem naast me:
"Kijk omhoog! Kijk maar op. Kijk, er is zoveel ruimte voor je daarboven in de lucht! Zie je de
sterren? Kijk altijd omhoog. - Ja, kom op. Ik leid de weg."
Als een engel leidde een vreemde man me met kalme woorden uit de engheid, slechts een
paar meter verderop, waar het weer luchtiger werd.
Het had acht jaar geduurd voordat ik weer in de menigte kon komen, in de spits in een volle
metro kon knijpen of weer naar het Oktoberfeest kon gaan.

In een bepaalde regio van de hersenen was de herinnering eraan waarschijnlijk
onuitwisbaar tot rust gekomen.

"Ik moet de achterdeuren open laten vanavond," het schiet door mijn hoofd vanuit dit deel
van mijn hersenen.

Omgekeerd
Mijn kin ligt op het bord, mijn hart klopt nog steeds in het luchtmatras en ontspant zich
langzaam terwijl mijn ogen zich inspannen om het hotel te controleren. Alleen het uitzicht
op de uitgestrekte weide voor me maakt me rustig. Laat je de deur open? Slapen met de
deur open? Slaap je hier? Hotel parkeerplaats? s Nachts, als ik slaap! Morgenochtend om
5:00 uur komen de eerste gasten langs mijn achterdeur! Nee! Nee. Ik doe het niet. Wat zou
er kunnen gebeuren!
Mijn armen trillen als ik mijn bovenlichaam een beetje naar buiten trek, met mijn benen van
het horizontale vlak inhaal, het eerst op de loopplank en dan op de weide kan neerzetten.
Eerst diep ademhalen, heel diep, hoe fris het gras is, weer diep, strek je armen, meer
zuurstof, zucht, maar toch! Rustig aan! Adem, haal eindelijk weer eens goed adem! Onder de
weide, boven mijn hemel, hoog, breed sterrenhemel.
Helemaal versuft leun ik tegen het lichaam van Mercurius.
Elke dag nu? Vijf weken lang slapen met de deur open? Overal? Wat moet ik nu doen? Ga je
naar een hotel?
Ik voel teleurstelling bij de gedachte. Zeker geen hotel. Dat was niet het plan. Omkeren? Wat
was het plan? Ga je terug naar huis? Dat kan niet! Ik ben nu toch al te moe. Er moet een
oplossing zijn.
Mijn hart klopt weer rustig. Ik ga naar de achterdeur en kijk naar het greepmechanisme.
Het is precies dezelfde hoogte als de plank, geen tussenruimte.
In detail observeer ik de zacht verlichte ruimte voor het hotel. Alles is rustig en beheersbaar.
Wat zou er kunnen gebeuren?
Ik stond daar zo'n half uur lang, totdat ik mezelf naar achteren trok, met het hoofd naar
voren, op mijn bed. Dan draai ik mijn bovenlichaam horizontaal naar de achterdeur, sluit
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het tweede deel van de gehalveerde achterdeur die gesloten had moeten zijn en leun de
kortere open helft over de gesloten bredere helft. Ik draai me weer om, leg mijn hoofd achter
de bijrijdersstoel, waar ik mijn kussen al had geduwd. Met een flinke schop van mijn voet
kan ik de deur openduwen vanuit liggen, en dat geeft me het gevoel van ruimte, ja, 's nachts
spreidt zich voor me een brede weide uit, die alleen van mij is, terwijl de hotelgasten in
smalle kamers moeten slapen. Ik ben zo vrij! En opgelucht. Met een glimlach op mijn lippen
over mijn weidekooi kan ik eindelijk in slaap vallen.

Als ik wakker word, is het 7:00 uur en helder. Niemand om me heen. Ga snel weg voordat
iemand met me praat! Ik maak van Merkür een normale auto door de alles bedekkende
bedsprei over mijn slaapplaats te spreiden en weg te rijden.
Maar waar ben ik? Welke weg is de snelweg?
Ik gebruik mijn gebruikelijke strategie om mensen op straat de weg te vragen. Een man
benadert me op de stoep, waarschijnlijk op weg naar zijn werk in een usine. Hij vertelt me
bereidwillig de weg in Elzasser dialect. En "Lang leve Europa!" schreeuwt hij terwijl ik
doorrijd. Zijn ze hier allemaal zo, of is hij gek?
Nadat ik in het Peugeot-verkeer een aantal keren om het stadscentrum heen heb gedraaid,
vind ik een verkeersader, die aan een weiland ligt, met een parkeerbaai. Hier kan ik zelf
koffie zetten op het gasfornuis en het brood dat ik van huis uit heb meegebracht insmeren
met jam die ik van huis uit heb meegebracht.

Als de ezel te goed is
"Als de ezel het te goed doet, gaat hij het ijs op", zei mijn vader toen ik hem vertelde over
mijn beslissing om te reizen. Hij wilde eigenlijk zeggen dat deze beslissing een hoop onzin
was - of misschien dat: "Je bent te goed. Dat is niet goed.
"Wat doe je zo lang in Frankrijk? Maar hopelijk werkt het," zei mijn moeder in haar zorg dat
ik, haar 52-jarige dochter, bezig zou zijn met triviale dingen en nog steeds op haar tas zou
liggen toen ze oud was.
"Ik zou niet durven, alleen zo lang in een vreemd land!" zeiden vrienden. En hun mannen
reageerden met afschuw. "Zorg goed voor jezelf," zeiden ze met een zinvolle blik.
Maar mijn man Peter zei: "Als je dit nodig hebt, moet je het doen."
En daarvoor hou ik oneindig veel van hem.
Het is al avond als ik München verlaat, want naast de vele eindexamens van de afgelopen
weken kon ik die dag alleen nog maar de auto goed inpakken. Maakt niet uit. Mijn enige
plan is om vandaag in Frankrijk aan te komen. Vandaag betekent dat: Voor nul uur het
bord "Frankrijk" passeren.
Peter hielp me om al mijn dozen in mijn busje te zetten en om het slaapframe te repareren.
Hij heeft het luchtbed voor mij opgeblazen en een andere oplossing met mij uitgeprobeerd,
hoe ik het groene doe-het-zelf-zeil aan de dakrails kan bevestigen als het regent - uitgaande
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van een boom voor de andere kant. Maar hé, ik wil naar de wilde Cevennen, dus ik weet
zeker dat ik daar een boom zal vinden als het ooit regent!
Peter had altijd met een bemoedigende toon gereageerd op mijn reisplannen. Ik was hem
daar erg dankbaar voor.
Maar toen had ik medelijden met hem, hoe hij zo gebogen leek en daar stond, met het nogal
kleine slanke postuur, niet veel groter dan het mijne, met zijn volle haar, dat steeds grijzer
werd, met zijn mooie staalblauwe ogen in het opvallend smal gesneden gezicht. Hij leek meer
opgewonden dan ikzelf toen mijn geliefde hoge dak stationwagon, zoals het in de technische
taal wordt genoemd, doos na doos vulde. Peter zwaaide me liefdevol af toen ik uit de
achtertuin reed, hij zag er attent uit.
Wat zou er kunnen gebeuren!

Veertig dagen en veertig nachten
Ik heb het uitgerekend: Tien euro per dag. Meer kan ik niet uitgeven in de eerste vijf weken
van mijn leven alleen. Maar waarom geld? Al enige tijd voel ik de behoefte om de frequente
aankoop van nieuwe, stijlvolle kleding te verminderen. Om gewoon tijd voor mezelf te
hebben, wil ik leren om minder tijd aan het dagelijks leven te besteden. Maar natuurlijk heb
ik nog steeds geld nodig.
Voor benzine (die dit jaar extreem duur is) en voor voedsel. Maar hallo, ik ga naar de
Cevennen, naar de Franse wildernis. Waar heb ik geld voor nodig? Ik breng de nacht door in
de auto. Ik heb geen camping nodig. Hooguit één keer per week voor de afwas. Ik neem een
dekzeil voor Eineurofufzig uit de ijzerhandel, zodat ik ook bij regen buiten de auto kan
zitten. Het is zomer! Normale kampeeruitrusting: tafel, stoelen (één voor mij, één voor Peter
als hij na mijn solotocht met de trein komt). Gasfornuis. Schotelbal. Autopapieren. Ik mag
genieten van de voordelen van de EU, ik hoef geen geld te hebben gewisseld zoals vroeger, ik
hoef niet meer te stoppen bij een grensovergang en ik moet me angstig afvragen of ik echt
alle belangrijke identificatiedocumenten bij me heb. Nee, ik hoef in dit verband geen
uitgebreide voorbereidingen te treffen voor Frankrijk. Hoe simpel klinkt dat.
Maar natuurlijk zijn er ook angsten in mij opgekomen.
Ik hoef niet... mag ik... mag ik echt... wat zal ik doen als...
Als bescherming tegen deze vragen heb ik een hele vrachtwagen vol met omringende
beveiliging ingepakt: een doos met boeken (voor het geval ik me verveel) en muziek-cd's (voor
het geval ik me eenzaam voel), een doos met kleren (voor het geval het koud is, voor het
geval het warm is). Een doos met schalen en eerste voedsel dat ik uit onze voorraadkast
haal.
Ik haat het om toe te geven dat ik misselijk ben.
Maar heb ik deze handige minibus niet gekocht aan het begin van het jaar, vooral voor zulke
wensen in het achterhoofd, ja, in het achterhoofd, omdat ik er niet echt over durfde na te
denken, en toch heb ik hem gekocht? Heb ik mijn technisch begaafde zoon Markus niet een
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speciaal plankenframe laten bouwen om te slapen dat precies over mijn acht vouwdozen
past? Hé, nu angst?
Ja, angst. Angst voor mijn eigen verlangens. Van mijn eigen moed. Ja, en ik zal het toch
doen. Ik roep al mijn moed op. Mijn reis naar de Cevennen is begonnen. Helemaal alleen
met mij, veertig dagen en veertig nachten.
En mijn bezorgdheid veranderde in anticiperende opwinding.

Een stenen huis
Ik was al jaren bezig met de vraag: Hoe kan ik daar ooit een betaalbaar huis vinden, een
echt stenen huis dat niet zomaar een stapel stenen is, ergens in de koude pampas. Niet een
die ik mijn leven lang moet repareren, maar een die direct bewoonbaar is en klaar om in te
trekken. Met weinig voorbereidend werk en weinig uitgaven; en altijd zonnig en droog en met
een rustgevende schaduwrijke plek onder de pijnbomen. Waar neem ik ooit de tijd om een
hele zomer in Zuid-Frankrijk door te brengen om daar zo'n klein huisje te vinden?
Inmiddels zijn deze kwesties al tientallen jaren voorbij.
En nu ook dit verlies aan orders.
Ik was erg bezorgd dat ik met een groot verkooptekort zou worden geconfronteerd. Ik
verdiende mijn brood als freelancer die een grote verscheidenheid aan bedrijven
ondersteunde met tijdgebonden teamprojecten. Ze boekten me soms voor een jaar, soms
voor zes maanden, soms voor drie maanden. Een vlotte overgang van de ene opdracht naar
de andere zonder omzetverlies was voor mij vanzelfsprekend.
En nu geen geld voor de komende maanden!
"Hoe ga je je bedrijfskosten dekken, Rosi?", zou mijn moeder nog eens vragen. Huur,
verzekering, telefoon, auto, verplichtingen. Wat zou mijn moeder toch gelijk hebben!
"Je bent nu boven de vijftig! Denk aan uw pensioenuitkeringen! Je bent oud voor je het
weet!
Daar heeft ze ook gelijk in.
Een draak, dit verslindende alledaagse leven. Het consumeren van mijn dagen, mijn
levenstijd. En werpt nieuwe vuurspuwende koppen Ik ben overgeleverd aan zijn genade. Zijn
offer. Ik wil het niet zijn, maar ik ben het wel.
Ik heb de laatste tijd veel slapeloze nachten gehad. Maar toen kwam de oplossing in mijn
slaap, en op een nacht reed ik op:
Geef gewoon geen geld uit! Het bouwen van een bed in de auto. Open dozen eronder
schuiven in plaats van gesloten koffers. Alleen naar Frankrijk gaan als Peter een vakantie
nodig heeft. - Ik niet. Het is heel eenvoudig!

Ik heb prachtige dingen gelezen over de fantastische kale, wilde landschappen in de
Cevennen. Daar wil ik graag naartoe, ja. Is dit verlies van orders niet een enorme kans?
Cadeau van de tijd? Is deze wens niet lang in mij blijven sluimeren, zoiets als een vulkaan
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onder het deksel van de veronderstelde onvervulbaarheid? Opeens hoef ik niet meer na te
denken.
Ja, ik wil alleen gaan. Ja, ik wil alleen zijn. Ja, voor mij, alleen voor mij. Eindelijk, voor mij.
Ja, dat doe ik. Ja, ik wil het zuiden van Frankrijk. Ja, dat doe ik. Ik wil mijn eigen ritme
leven. Om op te staan als ik wakker ben en te gaan slapen als ik moe ben. Eet als ik honger
heb, niet als de lunch verplicht is. Stop in de zonnige weiden en spreid ze uit als ik er zin in
heb. Parkeer mijn auto op een idyllische plek om te overnachten en 's ochtends te ontbijten
met Bellevue. Ja, daar heb ik veertig dagen voor nodig, van juli tot augustus. Zelfs voor
Jezus leek zo'n lange tijd weg te zijn, en ook ik ben erg gespannen.
Vertrek op 1 juli, ja, dat is goed. Mijn man, Peter, zal zich medio augustus bij ons voegen als
hij op vakantie is. Ja, alles kan heel goed geregeld worden.

En weer voel ik de kracht van de zekerheid: als ik eindelijk weet wat ik wil, begint het
allemaal te stromen. Plotseling is het voor mij gemakkelijk om alles tot in detail te regelen zelfs de kleinste klussen die moeten doorgaan terwijl ik weg ben. Ik zal waarschijnlijk geld
moeten verplaatsen van de ene rekening naar de andere tijdens mijn verblijf in Frankrijk,
dus ik neem gewoon mijn rekeningnummers mee.

Wat de kinderen kunnen doen
Was ik niet veel te lang bezig geweest met het cultiveren van mijn stoffige ervaringen? Om ze
meer waarde te geven dan nieuwe ervaringen en nieuwe ervaringen? Gewoon omdat de
wereld had afgesproken dat je meer dan 50 keer beter moest weten?
Geld, nou ja, geld. Ik heb eigenlijk geen geld meer, want het zal drie maanden duren of,
afhankelijk van de betalingsmoraal van de volgende klant, nog langer tot er weer geld op
mijn rekening staat. Maar er zijn mijn vier fantastische kinderen van wie ik zoveel kan leren.
Niet dat ze me geld kunnen lenen, nee. Maar in plaats daarvan kunnen ze me de moed van
de lichtvoetigen geven.
Waar ze overal zijn geweest! Dominik is nu 29 en hij is mijn oudste. Voor zijn zes weken in
Istanbul, Cairo en de Sahara had hij op 24-jarige leeftijd alleen nog maar geld nodig voor de
vlucht, de rest was aan het liften. Wat was hij razend over de heldere en rustige nachten in
het midden van de woestijn! Inmiddels heeft hij me een mooie schoondochter en een
schattige kleindochter gegeven, het volgende kind is onderweg.
Markus is 27 jaar en op 25-jarige leeftijd ging hij voor een half jaar naar Valencia voor een
pauze. Een time-out! Op 25 jaar! Hij verbleef afwisselend bij vrienden en vrienden van
vrienden en voedde zich met zijn charme. Een time-out! Op 25 jaar!
Lisa reisde een kwart jaar alleen in de VS, vierde haar achttiende verjaardag zonder mij en
zonder haar familie daar, reed van Portland naar Los Angeles met een grote rugzak en de
zogenaamd gevaarlijke Pacific Greyhound, waarvoor haar moeder daar neven en vrienden
van haar schooldagen had, je kunt daar overnachten, geweldig, en kinderen van haar leeftijd
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hadden ze ook, dus het beetje dat ze had gered was genoeg. Ze is nu met haar 25 jaar een
zelfverzekerd persoon. Sinds twee jaar mag ik grootmoeder zijn voor haar zoontje.
Wat ontbreekt is Rafaël, mijn jongste en hoogste zoon - hij is 1,85 m lang - die onlangs met
zijn mooie blonde vriend Cora acht weken lang met een rugzak door India zwierf, het zo
eindeloze, zo verre, zo vreemde land, zomaar, en beiden waren niet bang voor infecties,
diefstal en andere onaangename ervaringen. "Ik ben minstens een derde groter dan de
Indiaanse bevolking," lachte hij aan de telefoon, "ze laten ons wel met rust!"
Ook hij was zo jong, zo ondernemend, dat zijn reis een jaar geleden, toen hij 21 was, was
geweest. En ik, met mijn tweeënvijftig jaar, verstopte me achter sombere voorspellingen: Oh
jee, ik kan dit jaar niet op vakantie gaan. Ik ben een baan kwijt. Ik moet hard werken aan
acquisities. Ik zit in zwaar weer. Ik moet tafels wachten.
Maar wacht! Stop! Wat mijn kinderen kunnen doen, kan ik doen. Had ik toen ik twintig was
niet al bewondering voor al diegenen die zich met rugzakken en tenten naar het buitenland
waagden na het afstuderen van de middelbare school of tijdens de semesterperiodes? Had ik
toen al niet de wens om het te doen, maar niet de moed? Zo was ik nog steeds onderworpen
aan onze oude familiemantra: "Je moet altijd iets doen. Je moet iets halen. Het werk is de
enige manier om vooruit te komen. Als je ergens wilt komen, kun je niet zomaar
rondhangen.
Ik heb genoten van de ondeugende glimlach op mijn lippen terwijl ik zachtjes tegen mezelf
sprak:
"Ik ben een jager."
En nog eens, een beetje luider.
En ten slotte luidruchtig, ongebreideld, vrolijk:
"Ik ben een zwerver!"

Rijden met God in Frankrijk
Veertig kilometer naar Mulhouse.
Wat zou mijn auto blij zijn dat hij eindelijk het land van zijn oorspronkelijke familie mocht
binnenkomen. Mercurius kwam in mijn gedachten, eerbiedwaardige metgezel en god van de
wandelaars en reizigers. Ja, na hem zou ik mijn metgezel, mijn goede auto, mijn
stationwagon, mijn Dacia Logan MCV: Mercure, in het Frans natuurlijk, dopen. Of heb ik
zowel Mercury als Mercure meegenomen? Merkur voor de Duitse vrouw, en Mercure voor de
Duitse vrouw in Frankrijk.
Vluchten werden Mercurius en Mercure in personele unie een Mercurius. "Ik doop je hierbij,
auto, kobaltblauw en zool chaperonne voor de komende veertig dagen en veertig nachten, ik
doop je hierbij Mercurius." Ik toeterde drie keer met mijn hoorn op de nauwelijks bereden
snelweg 's nachts. "Kom met mij mee, mijn goede Mercurius," zei ik tegen hem.

Peter
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Toen we in 2002 dichterbij kwamen, stopte Peter met zijn baan in het volwassenenonderwijs
in Oldenburg en vond hij iemand om samen met mij les te geven op een Montessorischool in
München. Hoewel hij toen al 54 jaar was. Ik was en ben hem dankbaar dat we geen
langdurige lange-afstandsrelatie hoefden te hebben.
Vijf weken lang zal hij nu alleen zijn, elke dag naar zijn school gaan en 's avonds alleen voor
zijn pc zitten en het jaarverslag produceren - dat elk jaar moet verschijnen -, artikelen en
foto's van collega's eisen, klagen over hun ondoorgrondelijke opmaak, en ze aanpassen aan
de afdrukformaten. Schrijf dan getuigenissen. Voor mij betekent dit elk jaar: twee maanden
voor het begin van de vakantie heeft het niets met mijn man te maken. Dus ik heb geen
schuldig geweten. Vorig jaar ben ik in de laatste weken van het schooljaar al spontaan op
reis gegaan in dezelfde situatie. Maar dan alleen naar het Gardameer en alleen voor vier
dagen. Hij was behoorlijk overstuur toen ik hem een sms uit Oostenrijk schreef: Ik ben op
weg naar het Gardameer, ik ben maandagavond terug.
Alles is anders deze keer. Peter is erbij betrokken en betrokken. En door de verkorte
opdracht, die op het eerste gezicht een horror leek, heb ik een verrassende twee maanden de
tijd.
In de afgelopen jaren heb ik mijn droombestemming slechts in geïsoleerde gevallen
meegemaakt: af en toe een paar dagen in Straatsburg of een weekend in Parijs; de prachtige
reis met Peter naar Bretagne het jaar daarvoor was geweldig, maar duurde slechts twee
weken; en het jaar daarvoor, de vakantie in de historische Bourgogne. Altijd geweldig, altijd
te kort. Ook in mijn vroegere leven, toen met Karl-Hubert, had ik graag meer van mijn
Frankrijk willen meemaken.

Karl-Huberts Frankrijk
Eigenlijk, ja, ik zou Frankrijk moeten kennen als mijn broekzak. Oh, ja, ik wist er wel wat
van. Als kaas en als wijn.
Er was de ronde, zeer pittige Livarot met de oranjerode banderollen rond zijn rode uitstrijkje
in de frituurdoos, die een Appellation d'origine contrôlée uit Normandië kan laten zien, net
als het aromatische plein Pont l'Evêque. De mini-cylindrische Crottin de Chavignol, een
grove geitenkaas uit de Loirevallei, waar de beroemde witte wijn Sancerre met zijn heerlijke
jeneverbesaroma vandaan komt.
Roquefort wordt gemaakt van de melk van schapen uit de Auvergne, die vervolgens in de
grotten van Roquefort wordt geïnfecteerd door de edele schimmelculturen die erin leven,
waardoor het zijn beroemde smaak krijgt. De Munster komt uit de Elzas, de Reblochon uit
de Savoie, de Ami du Chambertin uit Bourgondië. Het is ook een traditioneel kaaswonder:
gerijpt tot het juiste punt, zal het de smaakpapillen van de kenners verrukken wanneer het
op de tong wordt samengebracht met de prominente rode Bourgondische Chambertin als
zijn naamgenoot.
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Vroeger reisde ik veel van deze Franse landschappen met Karl-Hubert. Het eten van de
bekroonde foie gras in de Gascogne of het genieten van de onvergelijkbare geur van zwarte
truffels uit de Périgord op vlezige plattelandskip.

En nu: Twee maanden achter elkaar. In de zomer! Voor mij en voor mijn behoeften en voor
het Frankrijk dat bij mij past. Ik ga naar het zuiden als ik wil, en ik zal daar niet alleen eten
en drinken... In mijn geest is er al lang een wilde natuur opgebouwd, waar ik doorheen zal
zwerven. ...wiens bergen ik zal opzoeken. De bizarre formaties zullen mij verbazen, waar ik
van zal houden - omdat ze lijken op mijn innerlijke natuur, die ik niet langer wil verbergen
achter een geplande gevel.

Het is nu ongeveer twee decennia geleden dat Karl-Hubert en ik met onze toen nog kleine
kinderen vaak in Zuid-Frankrijk waren, van waaruit hij de Franse plattelandswijnen
importeerde die destijds in de mode waren voor onze wijngroothandel. Op de autoritten was
ik druk bezig om ons toenemende aantal kinderen blij te houden met de deuntjes,
teakettlespelletjes en Pumuckl-cassettes. Hen te voorzien van dergelijke koekjes, die niet
afbrokkelen in de mooie nieuwe 300 Mercedes SE, evenals het drinken, maar alleen zo veel
dat ze niet de hele tijd hoeven te plassen. Karl-Hubert stuurde de auto, verzorgde de route,
die vervolgens direct leidde naar waar hij zijn zakelijke afspraken kon maken. Sinds KarlHubert hele vrachtwagencombinaties vol wijnpallets kocht voor de wijnhandel, werden we
bij de wijnproeverijen door de wijnbouwers prinselijk verwend met de lekkernijen van de
streek.
Hij klaagde over de grote verantwoordelijkheid die hij had bij het kiezen van de juiste wijn.
Wat dan ook goed zou verkopen. En over het feit dat ik me niet volledig concentreerde op het
heen en weer vertalen, omdat ik wilde zorgen voor de tevredenheid van onze twee,
binnenkort drie en dan vier kinderen.
Mijn Frankrijk kwam toen niet overeen met mijn droom van Frankrijk. Het had nog nooit
bestaan uit zoveel eten en drinken. Voor alle culinaire hoogstandjes die ik kon waarderen,
was het urenlang zitten bij een maaltijd, vooral met onrustige kinderen, altijd al een gruwel
geweest.
Eerst de zorgvuldige selectie van het aperitief, vergezeld van een kleine hors d'oeuvre.
Dan de warme voorgerecht, vaak bestaande uit vis, met een bijpassende witte. Dan het
hoofdgerecht, altijd een speciaal vlees van het lokale rundvlees, van de lokale kip, van lam,
geit of konijn, waarover men veel woorden zou kunnen zeggen. Altijd gekozen met speciale
bereidingsvormen, die natuurlijk alleen veroverd konden worden met een rood dat de
smaakbeleving precies compleet maakt. Daarna volgt een meestal weelderig kaasplateau,
bestaande uit minstens verschillende soorten zwezerik en camembert, verschillende kazen
met een rode vlek, harde kazen, minstens één Bleu en enkele droge en verse chèvres ter
grootte van een handpalm. Natuurlijk kon zelfs de goed geharde kaas zijn optimale aroma
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alleen ontwikkelen als hij samen met een bijpassend fluweelachtig rood uit de regio werd
genoten.
Geen enkele echte maaltijd was klaar zonder een dessert. En er waren - en ik was zeer
geïnteresseerd in deze - de meest heerlijke variaties. Crème brûlée of crème caramel, vlaai,
tarte met fruit, profiteroles, een frambozencharlotte of een romige opgeklopte mousse au
chocolat, om maar een paar van de altijd weelderige selectie te noemen. Een witte zoete wijn
werd er graag bij geserveerd. Om het diner af te ronden met een, afhankelijk van de regio
waar we waren: Cognac Vieille Réserve of een nobele Marc de Bourgogne of een duidelijk eau
de vie. Deze wordt bij voorkeur gedistilleerd uit zeldzame vruchten, zoals de Baie de Houx,
hulstbes.
Ja, we werden veel bewonderd en benijd in onze omgeving toen we spraken over onze
ervaringen in Frankrijk - en deze erkenning was zeker de oorzaak van menig motiverend
moment voor mij.
Maar hier ben ik en ik kan het niet helpen: eten boeit me niet meer.

Kom op dezelfde manier en blijf lang
Moet ik wel of niet? Je kunt niet... Waarom niet? Ik voel me ongemakkelijk. Thuis had ik alle
telefoonnummers van mijn Franse vriendinnen uitgezocht en ingepakt.
Pas nu, op weg naar het diepste Frankrijk, denk ik er goed over na om Danielle te bellen, die
- ik heb het uitgerekend - twaalf jaar geleden naar haar vaderland is teruggekeerd. Ik heb
haar sindsdien niet meer gezien. Ik zal het doen. Ik zal bellen.
"Allo, Danielle, dit is Rosi van Ismaning, weet je nog? Ik ben in Mulhouse en ik wil graag bij
je zijn vanavond, als dat goed is."
Een stevige lach aan de andere kant van de lijn.
"Rosi, c'est toujours toi, toujours spontaneus," giechelt ze, "maar natuurlijk," zegt ze met
haar Franse accent, "je kunt komen, ik ben bij Ause. Ik moet nu werken, ik kan niets
voorbereiden, maar ik ben erg blij, je kunt in mijn emmer slapen zolang je wilt. Sarah zal de
deur openen tot ik kom."
Ik ben in de zevende hemel.
Om Danielle weer te zien, die Ismaning zo plotseling met heel wat problemen had verlaten,
pakte ze haar drie kinderen in en liet ze haar man achter en ging ze terug naar Frankrijk.
Op dat moment kon ze er niet over praten, ze nam slechts heel kort afscheid van mij, meer
omwille van de vorm dan van de warmte. Ze was binnen een paar maanden uitgehongerd en ik kon alleen maar raden wat er met haar en haar huwelijk was gebeurd.
En nu een open, warme toon aan de telefoon. Ik ben echt heel blij. Het avontuur begint nu
echt, met het plezier dat ik er aan beleefde.
Ik besluit de Routes nationales te nemen om de tolheffing op de snelweg te besparen en me
bij het benzinestation een kaart van Frankrijk te permitteren.
Omdat ik de laatste tijd vaker "snel" van München naar Italië rijd, ben ik bekend met de
groene borden voor snelwegen en volg ik vrolijk de blauwe verkeersborden voor de Routes
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nationales. Ik heb moeite met de nummering van de wegen, maar hoe langer ik rijd, hoe
meer routine ik ermee krijg. Ik volg het blauwe bord "Belfort" en kom steeds weer bijna op
de snelweg terecht.
"Oh, deze stomme Fransen!" Ik hoor mezelf klagen, "hoe moeilijk het is om borden te volgen
voor degenen die niet bekend zijn met het gebied!"
Lange tijd ben ik boos - totdat ik eindelijk mijn verwarring merk: de verkeersborden in
Frankrijk zijn net zo blauw als in Duitsland. En de nationale routes zijn groen gemarkeerd.
Mijn systeem was nog steeds geprogrammeerd voor Italië, waar de snelwegen in het groen
zijn aangegeven.
Ik schaam me nu een beetje, want ik heb ze allemaal de schuld gegeven, de Fransen, mijn
geliefde en gewaardeerde Fransen, toen ik eindelijk de RN 83 vond, maar ook mijn goede
humeur weer. Toch zijn er steeds weer plaatsen en kleine plaatsen die ik niet op mijn kaart
vind. Hoe rijden we? Wat is het verschil tussen een RN en een D-weg? Wat is de logica
achter de cijfers? Hoe komt het dat op deze verdomde kaart de plaatsen waar ik buiten mijn
schuld terechtkom, niet zijn geschreven? Welke richting moet ik kiezen op dit kruispunt en
op dat dorpsplein zonder borden? Ik gebruik de tactiek van het vinden van mijn weg op de
weg, die in mijn vorige leven zijn waarde heeft bewezen: Ik vraag het de mensen op straat. Ze
kijken me verbaasd aan, alsof ze nog nooit een vreemde hebben gezien, maar geven altijd
met levendige inzet informatie, in het Frans zo snel en zo natuurlijk dat ik de bijbehorende
armbewegingen tot aan de volgende bocht het meest kan gebruiken om vooruit te komen.
Toch bedank ik u met stralende beleefdheid.
In het verleden heb ik bij Karl-Hubert voor de kinderen in de auto gezorgd en niet voor de
rijroute. Ik heb het ook niet van mijn ouders geleerd, ze hebben nooit een auto gehad. En als
ik tot nu toe alleen reisde? Oh, hoe vaak ben ik verdwaald!
Zoveel dorpen. Zoveel bizarre dorpsnamen. En zo heet de zon. Ik vraag me af waarom ik,
toen ik de auto in januari van dit jaar kocht, bespaarde op de airconditioning! Lang geleden
heb ik een handdoek op de stoel gelegd om mijn zweet op te nemen. Ik heb al lang geleden
echt honger gekregen. Reeds lang geleden zal Sarah, die mij al voor de middag is
aangekondigd, op mij wachten. En ik ben nog steeds aan het trappelen door de
Bourgondische provincie. De profeterende witte kippen met hun rode kam en zwarte poten,
ze kunnen vandaag de dag geen indruk op me maken. Ook de vele maïskolven die aan de
graanschuren van de huizen waarmee ze de beroemde Poulets de Bresse, die ik destijds in
de Gourmetrion verkocht, te drogen hingen, werden schoon geplukt en in folie gewikkeld
met een etiket van oorsprong, zonder dat ik ze zo levendig heb ontmoet als hier.
Ik wil gewoon uit deze rotzooi.
Slechts enkele dagen later op mijn reis zal ik het verhelderende inzicht krijgen waarom ik
hier steeds verdwaald raak. Als ik bij de kassa van de supermarkt, die ook de dorpen laat
zien, lokale kaarten ontdek met de prachtige schaal van 1:100.000.
Uiteindelijk besluit ik de snelweg in Bourg en Bresse te nemen. En hier voel ik me weer
veilig zoals gewoonlijk. Snelweg! De brede snelweg met zijn duidelijke aanwijzingen. Het is al
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vijf uur 's avonds. Het lukt me om de rechterbocht van de snelweg rond de Moloch Lyon te
nemen en ik rijd uit in Vienne. Danielle had me aan de telefoon in het Frans beschreven hoe
ik bij haar kon komen vanaf de afrit van de snelweg.

Metamorfose
Wat hier met mij gebeurt, zal me op mijn reis vaker overkomen: Dat mijn Duits
georiënteerde verbeelding vaak onvoldoende is voor de Franse uitspraak. Tu trouveras un
Maquedonalle à la droite, en dan gaat u linksaf.
Maquedonalle? Ze blijft zeggen dat het een merk is, ik weet het, het is ook beschikbaar in
Duitsland, het is beschikbaar over de hele wereld, maquedonalle. Ik begrijp het nog steeds
niet. Ik laat het zijn, ik schrijf maquedonalle op en vermoed daarachter een of andere
overmaatse reclamefiguur in de vorm van een macadamia noot. Als het eenmaal op zijn
plaats zit, klikt het: Ik denk dat ze McDonald's bedoelde. Natuurlijk! De Fransen en hun
relatie met de vroegere vijandige Engelsen! Spreek gewoon geen Engels. Ik ben in Frankrijk!
Frankrijk is al eeuwenlang in de ban van de Atlantische overheersing met Engeland. Het zijn
de jongere Fransen die Engels leren op school. Toen ik op het Franse internet keek, merkte
ik dat de termen die wij in Duitsland gewoon overnemen van de Amerikanen netjes worden
vertaald in Frankrijk. Een download is geen download maar een "téléchargement". Een PC is
geen personal computer maar een "ordinateur personeel", een backup is een "sauvegarde".
Daarom heb ik een actueel woordenboek gekocht, waarin de internettaal als aparte bijlage is
opgenomen. Een @ is een "arrobas". Dit moet u weten zodra u een e-mailadres wilt opgeven
of opschrijven. En reeds vorig jaar had ik tijdens een korte reis naar Parijs het kinderachtige
genoegen om de "Ouaou!" op een reclameposter te vertalen als "Wow!
Danielle's adres in de Rue Henri Jacquier ligt niet ver van het centrum, dus parkeerplaatsen
zijn navenant schaars.
Maar ik heb geluk. Als ik de smalle straat in draai, rijdt een grotere auto gewoon uit een gat.
Ik heb een opgewonden publiek. Plotseling stoppen twee mannen in handwerkkostuums
met gebaren, zijn gestopt met praten, trekken hun sigaretten met concentratie. Wat ze niet
kunnen weten, natuurlijk: Deze vrouw is een in de stad getrainde parkeerwachter, en ze kan
haar auto perfect parkeren in het begin, ondanks de smalle straat en ondanks het
hellingspercentage en ook ondanks de linkerkant in de eenrichtingsstraat. Je kunt niet
weten dat Merkür altijd aan de kant van de vrouw staat.
Ik stap uit en registreer stiekem ontspannende blikken. Alsof dit een vanzelfsprekendheid is,
ga ik met een vriendelijke glimlach direct naar de belplaat en vind snel Danielle's naam.
Ik las twee namen op de bel: Dupont en Lecomte. Lecomte was de naam waaronder ik haar
in Ismaning had ontmoet, en dat ze nu Dupont heet viel me op in een brief waarin ze me
jaren geleden haar adres en telefoonnummer gaf. Meer weet ik niet. Misschien is ze
inmiddels hertrouwd en heeft ze de naam van haar nieuwe man aangenomen? Ik ben erg
benieuwd wat ik kan verwachten.
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Danielle
Door mijn daglange zoektocht op straat kwam ik pas om zeven uur aan, en Danielle is al
thuis. Ze ziet er goed uit, ze is Danielle zoals ze twaalf jaar geleden werd herinnerd, alleen
iets ouder. Haar donker kastanjebruin, kort, recht en fris als toen, het figuur is hetzelfde
gebleven, nog steeds een half hoofd groter dan ik met mijn 1,63 cm, de uitdrukking op haar
gezicht, die altijd al een beetje streng was, nu vrolijk. Een diepe zoen rechts en links en een
derde rechts is onze begroeting. "O Rosi, je ziet er goed uit, je ziet er nog steeds uit als een
zwoele vrouw uit Spanje, en nog steeds zo slank!" "Dank je wel", zeg ik lachend, "ook"! Ik
ben echt blij om haar te zien en om nu bij haar te zijn. Sarah gluurt voorzichtig uit haar
kamer, wil niet ontdekt worden, maar kan haar nieuwsgierigheid naar mij, de vreemdeling,
niet verbergen. Wie is dat? Ken ik die vrouw van Ismaning nog? Ze moet 3 jaar oud zijn
geweest toen ze naar Frankrijk verhuisde.
Helemaal bezweet van de lange rit bij midzomertemperaturen zonder airco in de auto, vraag
ik Danielle om eerst te mogen douchen - wat een opluchting.

Danielle heeft karbonades in de koelkast, en ze grilt ze op haar terras, met een elektrische
grill. Ik merk dat er geen grillman in huis is die graag kolen aansteekt. Ik bewonder haar
pittoreske terras, het is zo ruim als een woonkamer, smaakvolle bloempotten voor een
halfhoge muur omringen haar, zodat nieuwsgierige blikken vanaf de balkons van naburige
huizen geen kans maken.
Ja, het terras is erg mooi, zegt ze. Dit is een condominium en ze heeft zichzelf in de loop der
jaren ingericht om zich thuis te voelen. "Luc was zo vriendelijk om me deze flat als pensioen
te laten hebben," zegt ze. Dat klinkt sereen en afstandelijk in mijn oren. Luc was zo aardig!
Hij had immers een wettelijke verplichting, want die twee hadden toen al drie kleine
kinderen. Ondertussen waren de twee volwassenen natuurlijk al vertrokken. Maar je kunt
het zo zien: Dankbaar, uiteindelijk. Of is het de in principe beleefde uitdrukking van de
Fransen die ik altijd zo aangenaam opmerken? Luc was zo aardig...

Danielle was mijn cliënt bij Gourmetrion. Niet erg goed, "Uw winkel is erg duur!", had ze ooit
aan mij bekend, maar als Française was ze geïnteresseerd in Franse kazen, die ze alleen in
de directe omgeving kon krijgen. In ieder geval kocht ze bijna elke keer een "Sint
Marcellinus", maar alleen als het de mate van rijpheid had die ze verkiest, met de
gerimpelde huid. Ze hield ook van de kleine Saucisson de l'Ardèche.
"Je spreekt goed Frans," zei ze tegen me toen ze me eens aan de telefoon hoorde in de winkel
met een Franse wijnhandelaar. Vanaf dat moment begroetten we elkaar in der minne, en
kort daarna vroeg ik haar of ik elke week een conversatieles met haar mocht nemen om mijn
Frans te oefenen.
De volgende dag ontmoetten we elkaar in haar appartement, dat zich in hetzelfde
gebouwencomplex bevond als onze Gourmetrion. Onze gesprekken in het Frans werden
steeds vertrouwelijker. Danielle kwam vaak naar mijn huis. Haar man werkte als
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astrofysicus bij ESO, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht, die samen met vele andere
internationale onderzoeksinstituten een locatie had in onze naburige gemeenschap. Andere
Franse vrouwen die zelf ook bij het ESO werkten of hun man hebben zich bij ons
aangesloten, onze grensoverschrijdende gesprekken waren altijd erg interessant. Het
erkennen van de verschillende denkwijzen in de respectievelijke culturen en deze aan elkaar
uit te leggen. Ik heb genoten van het feit dat eten en drinken niet het onderwerp was van de
gesprekken met "mijn Franse vrouwen".
Danielle had haar man in het buitenland begeleid, zorgde voor de drie kinderen en hij
zorgde voor geld. Haar tijd was de hare. Dat is wat me verbaasde, ik was hier nieuw in. Voor
mij was het vanzelfsprekend geweest dat ik mijn man moest helpen.
Haar appartement in Ismaning werd ingericht zonder franje - ruim, maar praktisch, kan op
elk moment worden ontbonden en naar een ander land worden overgebracht. Ik heb er mijn
bewondering voor uitgesproken. Prachtige Herzeige-meubels leken haar niet belangrijk. Het
bevatte vele boeken, een interessante collectie schelpen van haar jaarlijkse duikvakantie in
Saint-Raphaël, die ze altijd zonder haar man doorbracht.
Maar mijn man Karl-Hubert was jaloers op deze vriendschappen.
Op een dag begon Karl-Hubert te koken, toen wij vrouwen bij elkaar zaten en ideeën
uitwisselden in het Frans, die hij niet begreep. Hij toverde de ene gang na de andere uit onze
altijd goed gevulde koelkast, bood een verse witte wijn met zeeduivelkreeft en sterke rode
wijn met lamsstoofpot met gegrilde groenten aan, en toen wij dames de geitenkaas hadden
bereikt, die hij met een vleugje sterke boshoning had bedekt, en hij het bewonderende
gelach van de vrouwen oogstte, vroeg hij: "Wanneer kom je terug?

De fijnproeverstrion
Dominik was twaalf jaar oud, Marcus tien, Lise acht en Rafaël vijf. De Gourmetrion werd de
hele week door goed verzorgd door Karin, de verkoopster, die om half negen 's ochtends de
versbalie in voorraad had, de salades van de cateraar vulde, het verse brood weglegde en het
wisselgeld in de kassa deponeerde.
Ze trok de krakende oude maar decoratieve ladderwagen voor de winkel, vulde hem met
seizoensaanbiedingen om voorbijgangers uit de kleine voetgangerszone aan te trekken,
plaatste de geadverteerde wijnflessen op het dikke wijnvat van donker hout, dat dag en
nacht dienst deed als blikvanger voor de winkel.
Niet eerder was de uitstalling buiten onder de wijdvertakte kastanjebruine luifel met het
opschrift "Gourmetrion" dan dat de eerste klant vaak wilde kopen. En een volgende en een
volgende die uitging met een volle boodschappentas. Dergelijke gevoelens van succes laten
het plezier op het werk en de motivatie stijgen.
Op sommige dagen had Karin het verse brood echter zoals gewoonlijk om negen uur scherp
op het rek gelegd, de toonbank netjes en smakelijk ingericht, de display voor de winkeldeur
was allang klaar - en twee uur lang kwamen er geen klanten opdagen, en de
goedemorgenstemming zonk in de kelder. Zou iemand op die dag ook maar komen? Was het
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de moeite waard om nog een salade te maken? Om de stukken ham, de salami's, in de
inmiddels verduisterde patépotten op te frissen?
Het gedrag van de klant kan niet direct worden gepland. Toch moest je er elke dag om half
twaalf zijn,
Toen de medewerkers van de omliggende kantoorgebouwen aan hun lunchpauze dachten,
verwachtten ze een grote stormloop, dus ik ging weg van de boekhouding en ander
kantoorwerk thuis en begon te fietsen of nam de auto in de regen om Karin te ondersteunen
met haar verkoop op dat moment. Een andere fase van verhoogde klantfrequentie had weer
mijn steun nodig, meestal van 16:00 tot 19:00 uur. Toen was het sluitingstijd volgens de
winkelsluitingswet van die tijd. De kinderen zaten op school, in de kleuterschool, in de
middagopvang. Toen ik 's avonds thuiskwam, hadden ze hopelijk hun huiswerk gedaan. Ik
heb snel de altijd zeer gewaardeerde spaghetti met tomatensaus gekookt, een andere keer
was Dominik als oudste al besteld om iets te bereiden. Hij trad in de voetsporen van zijn
vader en hield van koken - maar niet voor zijn jongere broers en zussen.
Met Karl-Hubert als de enthousiaste fijnproever werd ik in de loop der jaren een kenner van
de Franse culinaire verfijning. Dit boeide me een tijdje en leverde ons ook veel respect op bij
vrienden en klanten.
"Ik kan ons diner niet zo goed voorbereiden als jij," hoorden we vaak toen we werden
uitgenodigd. Of:
"Ik heb belangrijke gasten die vanavond aankomen. Geef me advies, alsjeblieft. Wat voor
soort kaas gaat er op een gemengd kaasplateau? Oh, dat klinkt interessant, zoals je het
beschrijft. Ik hoop dat ik me dat kan herinneren. En welke wijn zal ik er bij serveren? Ik wil
mezelf niet in verlegenheid brengen!"
Oh ja, ik heb veel respect en waardering gekregen voor mijn ervaring, voor mijn advies, mijn
kennis, voor mijn persoon, zodat we met ons aanbod de klanten weer hebben geholpen om
respect en waardering te krijgen in hun kring van vrienden en zakenpartners. Het maakte
me blij dat ik nodig was en dat ik snel en direct in contact kon komen met mensen.
Voor dit opbeurende en ook veelvuldige gevoel van bevestiging had ik hard gewerkt, onze
winkel beheerd, de versheid van het voedsel begeleid, wat natuurlijk altijd in gevaar was,
had ik het personeel aangesteld. Daarnaast was ik de assistent die soms hele dagen, weken
of maanden de winkel overnam wanneer het verkooppersoneel afwezig was, hetzij door
vakantie, hetzij door plotse ziekte. Dit was helaas vaak het geval. Hoe vaak kwam er om acht
uur 's morgens een telefoontje binnen: "Ik ben ziek vandaag, ik voel me niet goed. "Ik heb
iemand nodig om de winkel te openen, de verse producten op te halen en de balies terug te
zetten." Of een verkoopster had zichzelf gesneden met de vers geslepen messen of, ondanks
een veiligheidsbriefing, met de scherpe worstensnijder - met een zwaar bloedende vinger kon
ze er geen seconde langer zijn voor de klanten en moest ze onmiddellijk worden verzorgd en
vervolgens dagenlang worden vervangen, ook dat is helaas niet ongewoon. Of ik nu 's
morgens de kinderen klaarstoomde voor de kleuterschool of school of 's middags hielp met
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het huiswerk, ik stond altijd klaar om in te springen, de winkel lag altijd voor, die moest
immers tijdens de openingstijden bezet zijn.
Een van de grootste moeilijkheden was om überhaupt geschikte verkopers te vinden, die
bereid waren om het brede aanbod aan producten te leren en te onderhouden, om aan de
wensen van de klanten in al hun diversiteit te voldoen en die ook bereid en in staat waren
om veel te reinigen. Steeds weer kwam een nieuwe winkelbediende mijn hoop in vervulling:
nu is het makkelijker voor mij en krijg ik meer tijd voor de familie. Maar zodra de vrouwen
zich realiseerden hoeveel werk er te doen was - nou ja, ze vonden makkelijker werk,
misschien in de supermarkt. Het was niet nodig om te weten hoe je gerimpelde Franse
rauwmelkse kazen zo moest behandelen dat ze gerimpeld bleven en niet papperig werden.
En ze kunnen ze goed uitspreken. De klanten accepteerden eenvoudigweg dat de Parmaham
niet in flinterdunne plakken werd gesneden of in een stapel werd gestopt zonder een
scheidingsplaat, die ze nooit meer in plakken zouden kunnen scheiden. Als verkoper achter
de toonbank hoefde men niets te weten over wijnen, noch Frans, noch Italiaans, noch Duits.
Je mocht gewoon een verkoopster zijn, niet meer en niet minder.

Bedrijfsleven
Danielle's dochter Sarah komt nu in volle omvang op het terras, ze is een lang geschoten
tiener, bot-dun, geperst in een strakke spijkerbroek. Haar gezicht doet me meteen denken
aan haar vader Luc. Ze heeft in de stad gewinkeld, ze spreekt enthousiast over een
spijkerbroek die ze heeft gezien. "C'est chouette!" zegt ze. Als Danielle mijn vragend gezicht
ziet, zegt ze gewoon: "Zo praten jonge mensen." Ik begrijp het. Dat is de manier waarop jonge
mensen praten. Ik heb nog veel te leren.
Dan belt Danielle haar vriend Josèphe op en vertelt hem over mijn bezoek. Hoe lang zou ik
er nog zijn, als hij ons morgenavond met z'n drieën kon ophalen voor het diner in een
origineel restaurant op een berg bij de Vivarais.
Een bezoek aan een restaurant! Ik concentreer me heel hard om mijn bange blik niet te
laten zien. Ga je naar een restaurant? Ik kan mijn keel voelen aanspannen. Het zit niet in
mijn budget. Maar ik schaam me om het te zeggen. Hoe moet ik Danielle uitleggen dat ik
mijn leven van toen niet meer leefde, dat ik de nonchalante omgang met de dure goederen
van toen een enkelband in mijn leven vond en nu zie ik het als een symbool voor iets dat ik
zeker niet meer wil? Dit oude leven is nog steeds zo heftig in mij. Bespaar op een bezoek aan
een restaurant! Dat is asociaal!
Zo vaak moest ik verplicht dineren met Karl-Hubert, zowel uitgebreid thuis gekookt als
extreem vaak in hippe, chique restaurants op avonden dat ik liever in alle rust bij mijn
kinderen had willen blijven. Ik ga vandaag niet meer graag uit eten in een restaurant. Dus ik
wil geen geld uitgeven voor "geen plezier".
Als ik Danielle's afwachtende blik op mij gericht zie, weet ik dat ik ja moet zeggen.

Charlotte
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Kort daarna vertelde ze me dat ze negen jaar bij Josèphe was. Ze verliet Ismaning heel
verdrietig. Haar leven is ingestort. Dat weet ik.
"Nee," zeg ik. "Ik kan alleen maar aannemen dat het komt omdat je toen zo mager werd en
plotseling halsoverkop wegging."
"Dat hij me bedroog met mijn vriendin! Met de peettante van mijn kinderen. Je kent haar,
Charlotte."
Met Charlotte!
Aantrekkelijk was ze, de jonge vrouw in die tijd, ongebonden, werkzaam bij het ESO, net als
Luc. Mijn kinderen vonden haar erg leuk, omdat ze 's middags vaak met hen mee ging naar
de Feringasee achter Ismaning, toen ik in de Gourmetrion moest werken.
Ik knik met mijn hoofd.
Ons gesprek is hetzelfde als toen: we proberen allebei in de andere taal te spreken, en zodra
de inhoud lastiger wordt, gebruiken we het onze met het grotere en subtielere vocabulaire.
Wetende dat de ander het zal begrijpen.
"Je komt zelf uit Vienne, neem ik aan?"
"Nee, ik ben geboren in Lille in het noorden van Frankrijk. Mijn vader woont daar nog
steeds. Hier in Vienne wonen mijn schoonouders. Natuurlijk ben ik hierheen gekomen. Ze
hebben me veel geholpen met de kinderen."
Natuurlijk? Ik vraag het me stiekem af.
Ik zou op dat moment natuurlijk zijn geweest met mijn eigen echtscheiding! niet bij mijn
schoonfamilie intrekken. Wat is natuurlijk? Maar ik wilde het niet hier en nu bespreken.
Waarom haar naam Dupont is, vraag ik haar, en onderaan de bel staat ook Lecomte.
"Mijn kinderen heten nog steeds Lecomte, net als Luc. "Ik moest zelf de naam Lecomte
opgeven," legt ze uit. "Luc vroeg erom."
Sorry? Ik kijk haar vragend aan.
"Ja, toen we gingen scheiden, beweerde Luc dat ik zijn naam terug moest geven."
"Kan hij?" Ik vraag het. "Is het zo in Frankrijk?"
"Ja, dat kan hij. Zijn familienaam is van hem. Hij heeft het recht om die terug te vorderen."
"En jij?' vraagt Danielle. "Vertel me je verhaal. Is Karl-Hubert nog steeds zo dik? Hij had een
mooi gezicht en zag er goed uit, met zijn blonde krullen en helderblauwe ogen. Maar de
winkel was vol met hem, er was geen plaats naast hem toen hij er was", zegt ze lachend.
"Waarom draagt hij altijd een stropdas? Elke dag heeft hij een andere stropdas. Veel
dassen!"
Gelukkig lachend bij deze constatering begin ik nu ook met het verhaal van mijn verleden.

Karl-Hubert
"Ik ben ook tien jaar gescheiden," zeg ik, "we zijn uit elkaar gegaan in hetzelfde jaar dat je
vertrok."
"Oh, je maakt veel ruzie, weet ik nog." Danielle voegt eraan toe en luistert verder.
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Ja, we hebben veel gevochten. En toch: het is me nooit gelukt om me tegen Karl-Hubert te
laten gelden. De reden heeft me niet geholpen. Ik werd beïnvloed: Je moet altijd hard
werken, alleen dan ben je iets waard. Het was pas toen we betoogden dat de woorden "Ik wil
niet meer in deze business werken" me ontschoten.
Dat ik dat niet meer wilde doen, ik voel me al heel lang, ik voel me al twee jaar zwak en heb
geen energie meer, ik ben snel moe geworden. Hoewel ik pas 38 was!
Er ontbrak niet veel en ik zou onder mijn last psychosomatisch ziek zijn geworden. Maar ik
wilde zeker niet zoals mijn moeder worden en zo vaak als nodig ziek op de bank liggen.
Helaas duurde het niet lang voordat ik een zogenaamde burnout had.
Karl-Hubert merkte de tekenen echter niet op en reageerde luid en agressief, zoals ik had
gevreesd.
Waar ik nog meer geld mee wilde verdienen, schreeuwde hij tegen me.
Ik was moe, zei ik, en als ik niet stopte, zou de winkel nog twintig jaar zo doorgaan, maar ik
kon deze winkel niet nog een jaar doen, ik wilde meer bij de kinderen blijven, ik wilde ze iets
van mijzelf geven.
Het verwachte gebrek aan begrip gutste naar me uit. Nu de kinderen uit het bos waren,
wilde ik niet meer werken! En hij, wat moet hij zeggen? Hij moet waarschijnlijk zo blijven
werken! Ik zou dat zo graag willen, denk ik, meedogenloos zijn!
Ik dacht dat ik duidelijk moest maken dat het zijn beroep was, dat ik hem de laatste jaren
had gesteund in het vervullen van zijn levensdroom om een delicatessenzaak te bouwen en
te financieren, dat ik er veel energie in had gestoken, dat dit ten koste was gegaan van mijn
wensen en levensvreugde.
"En mijn levensvreugde! Niemand praat meer over mij. Je merkt niet eens dat ik hard werk
voor mijn familie. En nu moet ik alles alleen doen, en mijn vrouw gaat wandelen!"
Dat hij gewoon bang was dat hij met mijn verandering niet meer in staat zou zijn om de
familie te voeden, besefte ik pas later met de afstand van vele jaren. Maar in de situatie van
toen werd ik verblind door zelfmedelijden. Vanuit mijn oogpunt was ik degene die zich
opofferde voor de familie, die na haar studie niet eens aan haar carrière begon, omdat ze al
zwanger was van Dominik en omdat Karl-Hubert al een kruidenierswinkel had - waar hij me
altijd kon gebruiken en waar ik gelukkig was om gebruikt te worden.
Ik was het die mijn eigen verlangens opzij zette, die elke dag naar de winkel ging - ik wilde
mama zijn voor de kinderen! Ik wilde hen steunen, hen mij en mijn liefde geven en hen niet
altijd wegsturen om het werk te doen.
Op een dag stond er een donkergroene 500 SE voor onze garage.
Toen ik de knipperende ogen van Karl-Hubert zag, wist ik dat mijn afschuw ongepast was en
dat hij me daarvoor zou verachten. Voor het feit dat ik geen vreugde voelde tegen nog grotere
kosten dan ik al had.
"Ik heb het goedkoop gekregen, het was een jaarlijkse auto en een koopje, dus ik moest het
nemen!" zei hij. En dan gewoon: "De kinderen worden groter, ze hebben langere benen en
hebben meer ruimte nodig"
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De nieuwe Mercedes paste niet meer in onze rijtjesgarage en stond er voortaan voor. De
buren uitten hun ergernis over mij toen ze de smalle oprit geblokkeerd vonden. Ik heb het
nog nooit iemand horen zeggen tegen Karl-Hubert.
Ik besefte steeds meer dat ik hem niet kon veranderen. Ik gaf er de voorkeur aan om geld te
besparen en minder te werken om meer tijd voor mijzelf en de kinderen te hebben. Dus toen
hij het geld zo royaal uitgaf en zich niet liet afremmen, begon ik ook meer geld uit verzet uit
te geven, door dure kinderkleding en persoonlijke spullen te kopen, die hij op zijn beurt
absoluut niet nodig vond.
De jaren van ruzie over geld kwamen tot een hoogtepunt. Ook op andere gebieden van het
leven, waar we verschillende meningen hadden en het niet eens konden worden. Een uitweg
was steeds minder in zicht. Mijn huwelijksgelofte "... tot de dood jullie scheidt" gaf me geen
plezier meer. Ondanks onze vier kinderen samen dacht ik steeds vaker dat ik hem moest
verlaten, en tegelijkertijd maakte de gedachte me enorm depressief: "Hoe kan ik dat de
kinderen aandoen! Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn. Ik wist dat het zo moeilijk zou
zijn. De hoop op een beter leven gaf me de kracht om te rebelleren op een manier die ik me
niet kon voorstellen.

Karl-Hubert had al enkele jaren een wijngroothandel, samen met Patrice uit Bordeaux, een
paar jaar jonger, die partner was geworden. Karl-Hubert had het echter overgenomen toen
hij Patrice overhaalde om een andere groothandel in Italië te kopen. Ze hadden veel
gespeculeerd.
We hadden een goede koper voor de Gourmetrion gevonden, die zich er snel mee
identificeerde en het eens was met bijna alles wat Karl-Hubert van hem eiste. Ja, het was
een goede match, de winkel deed het goed.
Maar ik was zo naïef! Karl-Hubert kon het geld dat hij had gewonnen gewoon gebruiken om
de groothandel te compenseren, en zo was mijn winst, die ik had verdiend door actieve
betrokkenheid bij de winkel, verdwenen. Er zijn vele manieren voor ondernemers om hun
winst af te schrijven, hij was de zakenman, ik geloofde hem in al zijn deals, ook dat dit alles
nodig was voor onze vooruitgang.
Hij kon de echtscheidingsrechter dit laten geloven. En dat het onmogelijk was voor hem om
alimentatie te betalen voor de kinderen. Natuurlijk heb ik ook de sociale dienst en de
jeugdzorg geraadpleegd, waarvoor ik een diepe minachting heb gekregen van Karl Hubert.
Maar met welke getallen zou ik de eindeloze vormen kunnen voeden? Niets kwam van hem.
Hij kon het bewijs leveren dat hij niets verdiende.
"Je kunt beter gaan werken," zeiden vrienden van me die meer inzicht hadden in onze
financiën dan ik, "je hebt meer kans om geld te verdienen."

Danielle had helaas gefronst.
"Het was niet gemakkelijk, hein?" zei ze.
"Nee, het was niet gemakkelijk".
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"Noch met Luc en mij. Maar nu is het goed.
"Ik ook!"
Ik zou weer kunnen glimlachen.
"In de tussentijd kan niets me neerhalen. En ik heb iets heel belangrijks geleerd voor mij: ik
geef nooit, maar dan ook nooit de controle over mijn eigen geld op aan iemand."
"Maak je genoeg?" vraagt Danielle.
De deurbel gaat.
Josèphe is een lange, donkerharige, breedgeschouderde en ook breedpootige, knusse man.
Hij geeft Danielle een grote knuffel en geeft mij een grote knuffel.
"Sarah?' roept ze naar de tienerkamer en 'Allez'.

In het restaurant
Plotseling geconfronteerd worden met snel gemompel van alledaags Frans - het is nog steeds
heel onbegrijpelijk voor mij. Ik heb waarschijnlijk nog een paar dagen nodig om mijn
synapsen te activeren om de Franse taal te verwerken. Josèphe vindt echter dat ik heel goed
spreek, en daaruit concludeert hij dat ik hem zonder meer zou begrijpen.
"Plus doucement, s'il te plaît!" - Steeds weer vraag ik hem om langzamer te spreken, maar
hij valt snel weer terug naar zijn normale tempo en ik voel me niet op mijn gemak om hem
steeds weer te vragen wat hij net zei.
Ik leg me neer bij de beleefde glimlach van de buitenstaander, die er wel mag zijn, maar er
niet echt bij betrokken is. Maar omdat ook hij blijft zeggen "C'est chouette!", wil ik van
Danielle weten wat deze chouette eigenlijk betekent.
"Het eet uil, kleine uil. Dat is wat ze zeggen...", legt ze uit met een schouderbeweging.
Dus ik neem ook die uitdrukking op. Meer dan dertig jaar geleden werden op de middelbare
school moeilijke politieke onderwerpen in de vreemde taal besproken in plaats van
alledaagse idiomen te oefenen.
Zonder dat ik het in de gaten had, ging Josèphe naar de balie en betaalde voor ons vieren.
Nu heb ik geen kans om mijn deel zelf te betalen en ik vraag Danielle of ik haar het geld
later kan geven, ik had slechts een biljet van vijftig euro bij me. "Mais non," zegt ze, "c'est
bien, tu es invitée."
"Hier in Frankrijk is het natuurlijk dat men voor de hele ronde betaalt. De volgende keer dat
iemand anders betaalt, kleed je je om. Ik heb gemerkt dat in Duitsland, iedereen betaalt
voor vis. In het Frans - niet. Je eet samen en betaalt samen.
"C'est mieux chez nous," voegt ze eraan toe. Ze vindt de Franse oplossing beter als ze naar
een restaurant gaat.
Het geeft me een gevoel van verslaving. Niet op slot. Er is nog iets om voor te zorgen in de
toekomst en ik wil er niet voor hoeven zorgen.
Ik ben een veegmachine, geen verpleegster. - Ja, dat ben ik, dat weet ik.
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Hoe kan ik de gunst teruggeven? Een uitnodiging voor München in ruil daarvoor is voor mij
gemakkelijk te zeggen en echt serieus, maar Josèphe reist niet, zegt Danielle, hij blijft graag
thuis. Moet ik Josèphe nu ongelooflijk dankbaar zijn?
"Ik heb zoveel voor je gedaan. Nu kun je ook iets voor mij doen!" De zin van vader en
moeder, niet slechts één keer uitgesproken! ...maakte me alleen maar walgelijk. Ik heb het
zelfs van vrienden gehoord: "Ze is me nog steeds een gunst verschuldigd." Hielpen ze niet
graag?
Ik wil dit schuldgevoel niet hebben en kan er op dit moment nog steeds niet aan
ontsnappen, ik kan geen oplossing bedenken...
Er zijn zoveel dingen die ik op deze reis voor me wil ophelderen. Er moet nog zoveel
gebeuren. Bijvoorbeeld, het leren accepteren - onder andere voorwaarden dan voorheen. Zal
ik met zoveel tijd in mijn bagage leren om zulke obstakels te herkennen en weg te duwen?
Josèphe betaalde precies het berekende bedrag aan de balie, merkte ik op.
"Geeft hij de serveerster geen fooi?" Ik vraag het.
"Non," zegt ze, "c'est inclus."
Het is niet gebruikelijk in Frankrijk om extra tips te geven, legt ze me uit.
"Hoogstens een paar kleine centen in een bakje leggen als je je vertakt. Maar het wordt niet
verwacht, zoals in Duitslandö."
Om te weten hoe ik me moet gedragen als ik alleen ben, wil ik graag leren.
Josèphe rijdt ons van het bergrestaurant via de kronkelende wegen het dal in naar Vienne.
Liefdevol neemt hij afscheid van Danielle als we voor haar appartement aankomen, en van
mij met beleefdheidskusjes links en rechts en links.
"Je kunt bij mij blijven", zegt ze donderdagavond, "overmorgen is het zaterdag en ik hoef niet
te werken."
"Nee. Dank je, Danielle. Ik wil naar mijn Cevennen. De wildernis van Frankrijk."
Daar lacht ze luid en hartstochtelijk.
"Wildernis! Frankreisch ligt in het midden van Europa en is een culturele natie, heeft u dat
niet gemerkt? Waar vind je de wildernis?
Ze trilt nog steeds van het lachen.
Welnu, ze kende de Cevennen niet eens, eerst moest Josèphe haar tijdens het diner
uitleggen dat het een bergketen was die al snel ten zuiden van Lyon begon en zich
vervolgens uitstrekte tot aan Nîmes.
"Je bent vaak in het weekend in de Ardèche," zei Josèphe tegen haar, "de Ardèche maakt
deel uit van de voorlopers van de Cevennen."
Dat klopt, Josèphe, zo lees ik het in mijn Cévennes-gidsen. Dank je, Josèphe.
Het is vrijdagochtend. Danielle nam onder het genot van koffie heel mooi afscheid van me en
Sarah slaapt nog steeds als ik mijn spullen pak en dan rustig de deur achter me dicht doe.

De Cevennen doorzoeken met de ziel
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Ja, ik wilde naar de Cevennen, de wilde Cevennen. Ergens waar ik binnenkort mijn wilde
Cévennes zou vinden.
Mijn Cevennen. Ik dacht dat het zou overeenkomen met de wilde kant van mijn ziel.
Dankzij Danielle's beschrijving vond ik mijn weg uit Vienne vrij goed. Ik vond het leuk om
door kleine steegjes te rijden, maar weer maakt mijn slechte oriëntatie me, zoals gewoonlijk,
wanhopig. Op mijn kaart waren niet alle kleine plaatsen en straten gemarkeerd. Op de een
of andere manier kom ik in Yssingeaux, een wat grotere plaats, waar ik de pinautomaat
gebruik als voorzorgsmaatregel om voorbereid te zijn op verdere onbekende routes. Maar dit
ergens geeft me in eerste instantie geen plezier, in tegendeel, ik voel me erg ongelukkig met
mijn keuze. Het landschap verschilt nauwelijks van het landschap in onze prealpen.
Onbewust zoek ik de horizon af naar het majestueuze berglandschap aan de horizon, net als
thuis. Niets. Zacht, heuvelachtig, mooi, veel agrarisch landschap. Uitnodigend, heel
charmante bloemenweiden, heel gecultiveerde velden, heel aangenaam - maar niet wild.
Hoewel Danielle zei dat het hier wild was. De fantasie van het volk, wat is die anders! Wild is
niet op dezelfde manier wild. Met het woord "wild" bedoelt Danielle deze vriendelijke natuur
hier, waarschijnlijk net buiten de stad - en ik bedoel iets heel anders. Maar wat, wat bedoel
ik eigenlijk? Wat zoek ik?
Mijn bestemming is het zuiden, dat weet ik tenminste. Naar de volgende grotere weg, om
verder naar het zuiden te gaan, is het nog een hele afstand. Ook de zon brandt
meedogenloos heet. De gedachte om door te rijden wordt een last, en ik heb ook honger.
Doe wat je wilt, het flitst ineens door mijn hoofd.
Wie heeft je gezegd dat je moet volhouden?
Je hoeft niemand om een concessie te vragen.
Behalve misschien ikzelf?
Ik begrijp de hint van mijn gedachten. Dus mijn volgende beslissing is: Ja, ik geef toe aan
mijn behoefte. Ergens stoppen met Mercurius om een beetje te eten. Ga lekker zitten, kijk
nog eens op de kaart, verzamel mijn gedachten, beantwoord de vraag: Wat wil ik?
Ik wil naar de wilde Cevennen.
Waar denk ik dat ik ben aangekomen?
Ik weet het niet. Ik wil landschappen controleren om te zien of ik daar mijn eigen
spiegelbeeld zie.
En tot dan?
Ik kan doen wat ik wil.

Ja, maar waar is de halte?
Ben ik zelfs welkom hier in deze buurt? Ik voel me als een indringer. Ik wil me graag
vestigen op een stuk land en mijn snack opeten, doen zonder enige vorm van tafelcultuur,
dat is wat ik wil - maar ik vind het moeilijk om mezelf daar toestemming voor te geven.
Ik had de auto thuis gehaast ingepakt. Het belangrijkste was om aan de slag te gaan. En nu:
In welke doos vind ik een bord? En misschien zelfs bestek? In mijn koelbox heb ik nog een
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overrijpe kaas die thuis uit de koelkast moest worden gehaald omdat ik het niet leuk vind.
Wat voor voorstelling zou dat zijn? Gewoon op de boerderij van iemand anders zitten en
kaas eten met mijn vingers omdat ik het mes niet kan vinden? Is dat een manier om je te
gedragen?
Het leuke dorpje Tènce met het vreemde accent, maar ook met leuke grijze stenen huisjes
biedt mij ook een mooi riviertje, "Lignon" lag aan de voorkant van het bruggetje. Langzaam
rij ik over de kleine toegangsweg naar de kust. En ik ben verbaasd dat ik hier al een camper
en een andere auto vind.
Wat had ik verwacht? Dat ik de enige was die deze idyllische plek ontdekte? In een land dat,
zoals Danielle terecht opmerkte, beschaafd is en in het midden van Europa ligt, waar vijftig
miljoen mensen wonen? En dan ontdek ik daar ook nog een Duitse auto. Bayreuther.
Niemand zit in een van de auto's.
Nee. Nee - ik kan hier niet blijven. De man uit Bayreuth kon net terugkomen op het moment
dat ik na een lange zoektocht het mes linksvoor in de auto vind, daar rechts een kopje
uitgraven, na een intensieve zoektocht een bordje uit een van de twee achterste dozen halen
en de koeler van de voorstoel halen. Vier deurknoppen zouden dat betekenen. En geen
gedekte tafel met lekkernijen - en geen wit tafelkleed dat ik hier wil aantrekken. Het lukt me
niet om op de echt pittoreske rivieroever te gaan zitten. Ik schaam me voor deze Bayreuthse
auto, waar niemand in zit. Ga weer zitten met Merkür en rij door.

Contrastprogramma
In de tijd van Karl-Hubert hadden we veel bezoekers, veel bezoekers. Heel erg vroeg en heel
erg spontaan uitgenodigd. Waarbij ik nog meer de voorkeur gaf aan spontane gasten, omdat
ik dan iets uit de situatie kon creëren, dat vond ik leuk, en omdat ik het huis niet dagenlang
hoefde voor te bereiden en schoon te maken. Het was voor ons gemakkelijk om gewoon wat
lekkernijen uit de Gourmetrion te halen en er een meergangenmenu uit te toveren. KarlHubert hield van koken, ik zette en decoreerde de tafel en deed de overvolle gerechten.
Altijd, ja altijd, zonder uitzondering, zijn we erin geslaagd onze gasten te betoveren.
Nauwelijks één van onze gasten kon ons een kaarsje vasthouden in de verscheidenheid,
kwaliteit, originaliteit en detail van de meergangenmenu's op basis van het Franse model.
Omdat we op verzoek van onze klanten ook een partyservice hadden, hadden we ook
borden, glazen, bestek en gestreken witte tafellakens voor maximaal honderd personen altijd
bij de hand, die alleen vanuit de winkelkelder mee naar huis moesten worden genomen.
Wijnen uit de warmste teeltgebieden, zeldzame mousserende wijnen, speciale edele
brandewijnen, oude cognacs - alles was er gewoon en kon worden geconsumeerd. Zelfs
moest er geproefd worden. Hoe kan men anders aanbevelingen doen aan de klanten als men
het artikel niet eens kent? Het belastingkantoor is ook op de hoogte van dergelijke
reclamemaatregelen en stelt jaarlijks een forfaitair bedrag vast voor opnames. Ons verbruik
overtrof deze hoeveelheid ruimschoots. En kon altijd worden gerechtvaardigd door bederf
van de goederen of door een toevallige val en breuk van de flessen.
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De snelle cateringvaatwasser in onze keuken was een waardevolle hulp. Leg het weg, maak
het even later schoon, klaar. Karl-Hubert en ik vonden het allebei leuk om gasten te hebben
en waren uitgegroeid tot een goed gerepeteerd team. En nooit een kans gemist om te vieren
in ons kleine rijtjeshuis in Ismaning. Verjaardagen, feestdagen, zondagen, zaterdagen of
gewoon het einde van de werkdag. Elk van de talrijke kennissen, die zelfs dicht bij ons in de
buurt kwamen, werd uitvoerig en royaal bediend. Pas na verloop van tijd, na misschien tien
jaar, met dezelfde thema's over eten en drinken en met het toenemende aantal feesten in de
privé- en professionele sfeer, maar natuurlijk ook met het opgroeien van de kinderen,
hoorde ik geluiden van ontevredenheid in mijzelf, eerst zachtjes, daarna steeds luider
worden.
Moest het altijd een gesteven en gestreken wit tafelkleed zijn? Moest het altijd een
plaatsbord, een hoofdbord, een voorgerecht, een dessertbord en het bijbehorende
meervoudige bestek zijn? Moest het altijd een aperitiefglas, een wit wijnglas, een rood
wijnglas, een dessertwijnglas en een digestiefglas zijn voor elk onbeduidend en belangrijk
bezoek? Zelfs een vaatwasser, hoe snel die ook was, moest er in en uit.
We hebben de kinderen opgevoed om te helpen in het huishouden en het bedrijfsleven.
Ondenkbaar hebben we het van onze ouders overgenomen. Zo waren Karl-Hubert en ik
allebei opgevoed: In een familie trekt iedereen samen. Maar hoe zit het met hun prestaties
op school? Hoe vaak gingen ze na middernacht nog naar bed omdat we 's avonds gasten
hadden die uitgebreid waren gekookt en geserveerd. En om zeven uur 's morgens moesten ze
fit en alert zijn op school. Ik was de enige die leek op te merken dat dit niet gepast was.
Dominik was dertien, Markus was elf, Lisa tien en Rafaël zes. Karl-Hubert wilde vieren,
zitten, koken, vieren, koken, zitten, vieren. En ik wilde altijd al meer: gehoord worden. Nee,
de kinderen moeten de keuken niet schoonmaken om elf uur 's avonds. Nee, ik kan de
gasten nu niet bedienen, ik wil de kinderen echt in bed. Nee, ik hou niet van bezoekers
vandaag, want als ik 's avonds uit de winkel kom, wil ik met Dominik Engels oefenen voor
de test van morgen.
Ik was jong en erg energiek, ik heb veel bereikt. Toch merkte ik dat ik minder om smetteloze
witte tafelkleden wilde geven, dat ik andere eisen aan mijn leven en dat van de kinderen
stelde.
"Welke?' vroeg Karl-Hubert.
"Ik wil ook dat de kinderen instrumenten leren spelen. Een piano in huis..."
"Een piano? Wie gaat dat betalen? En de lessen! Ze kunnen niet de kost verdienen met het
spelen van de piano!"
We kochten een piano voor Dominik en Markus zou het instrument leren dat Karl Hubert's
grootvader in het orkest had gespeeld: klarinet.
"Maar hij moet de klarinet met zijn eigen geld kopen!" Karl-Hubert protesteerde.
"Waarom?" Ik vroeg, "hij is een kind. Hij heeft steun van ons nodig!"
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"Waarom is dat? Als hij zelf niets doet, heeft hij geen motivatie", aldus Karl-Hubert. Maar,
alsjeblieft, Markus zou genoeg zakgeld krijgen voor zijn hulp in de Gourmetrion! "Kinderen
moeten leren omgaan met geld!"
Het maakte me verdrietig, maar ik wist niet wat ik moest zeggen. Markus kocht op elfjarige
leeftijd een klarinet in de plaatselijke muziekwinkel van het zakgeld dat hij verdiende in de
Gourmetrion, dat hij bijvoorbeeld kreeg voor het versnipperen van verpakkingsdozen. Dat
waren er veel, heel veel.
Ik heb Lisa ingeschreven in de muziekschool voor cellolessen. Daar zou je een cello kunnen
lenen. Op een dag gooide de machtige cello Lisa, die altijd op de fiets naar de muziekschool
reed - hoewel ik haar dat verboden had, maar toen ik in de winkel werkte, kon ik het niet
controleren - op de grond. Lisa kwam weg met de horror, maar de beschadigde cello werd
niet geclassificeerd als een verzekeringsclaim en moest door ons worden vervangen. Ik had
niet meer moed om meer instrumenten voor Karl-Hubert te kopen.
"Jij en je dromen! Van wat we moeten betalen voor dit alles, maak je je geen zorgen!"
Ja, daar had hij gelijk in. Ik was er zeker van dat Karl-Hubert zijn dromen waarmaakte en
gewoon het geld uit onze gezamenlijke zaak haalde. Dus ik wilde de vrijheid nemen om mijn
wensen te volgen.
Heb ik de fout gemaakt om te veel vragen te stellen? wilde zijn goedkeuring, zelfs zijn
toestemming? Als een kind? Proberen om conflicten te vermijden? Ja, ik haatte conflicten.

Wandelen met de auto
Om zes uur 's avonds begin ik me te vermaken. De zon schijnt helder en helder, het is niet
meer zo heet. Het gebied wordt eigenlijk langzaam aan steeds wilder, de wegen zijn niet meer
helemaal geasfalteerd, de bergtoppen steken een beetje af van het bos en vormen uiteindelijk
een verandering van het uitzicht dat ik thuis gewend ben. Aan de kant van de weg staan nu
natuurstenen huizen, waar alleen stenen en cement werden gebruikt, zonder dat deze extra
werden bepleisterd en gewit. Dikke keien liggen op de bergweiden. Ik vind het heel prettig
om onder deze invalshoek van de zon te rijden, naar de omgeving te kijken en de indrukken
op te nemen.
Ik raak steeds meer opgewonden over deze plek. Er zijn normale bossen, normale koeien,
normaal gras in de weilanden, net als in mijn normale huis. En toch: de rotsen die op de
weilanden, buiten de heuvels, slijpen, zijn grilliger; de koeien tonen een andere outfit dan
onze inheemse Beierse koeien: sommige alleen bruin, andere alleen wit. Tussen alles een
boerderij. En het grijze gras dat inmiddels, begin juli, al is opgedroogd - het heeft allemaal
een kaal uiterlijk en ziet er, ondanks de vele bomen, ruiger uit dan ons prealpiene land. Ik
sta te popelen.
Ik bevind me op een bergweggetje en zuig het nieuwe landschap in mezelf. De kleur van de
natuurstenen aan de zijkant van de weg steekt niet af tegen de kleur van de met
korstmossen bedekte boomstammen. Alleen dat sommige horizontaal en andere verticaal
zijn.
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Maar nogmaals, er klopt iets niet: ik zit te veel in de auto, rijd te veel. Nadat ik uit de auto
van Bayreuth was gevlucht, had ik - in feite ongemerkt, zonder een wit tafelkleed en zonder
een Bayreuth of sonstwoher auto! - organiseerde mijn picknick bij een idyllische kleine
visvijver, had me daar in de schaduw gezet vanwege de hitte, in plaats van wat beweging te
krijgen. Ik rijd en rijd en rijd, 50-60-80 kilometer per uur. Op bochtige wegen, langzame
vooruitgang, weinig beweging, zitten, zitten, zitten, zitten, phew!
Maar het gebied komt meer en meer overeen met mijn wensen. Rotsen, weinig huizen, en als
huizen, dan charmante grijze stenen huizen, gegarneerd met kleurrijke bloemen die joie de
vivre uitstralen: veel paars, geel, wit. Rood als een grappige bijmenging - terwijl de balkons
in onze Opper-Beieren bijna overal beplant zijn met uitsluitend rode geraniums, waardoor ze
in mijn ogen rustiger en rustiger lijken, waardiger, minder levendig.
Eindelijk, ik heb het echt naar mijn zin. Mijn eerste echte vrije dag. Weet ik wat ik heb? Ik
trakteer mezelf op volledige traagheid, met een snelheid van veertig en vijftig kilometer per
uur door het land. Niemand voor me, niemand achter me, er zijn maar een paar mensen op
de weg, niemand duwt me. Het is bijna griezelig om zoveel tijd te hebben.

Vrijheid, wat ben je?
Ik laat me schrikken door een blik op de klok: het is nu twintig over vier - ik wil Gerbier de
Jonc vandaag bereiken. Een ander doel, tenslotte! En druk! Maar met geen enkel doel - zou
ik dat zelfs kunnen doen? Ik vergeet snel mijn serieuze overwegingen en ga door met mijn
leven. Want misschien lukt het me nog wel om het te beklimmen. Het feit dat ik kan
stoppen, langzaam rijden, kijk, ik vind het geweldig, het is precies wat ik heb gewenst, niet
geduwd te worden, zelfs niet door een tweede persoon, wie het ook mag zijn. Misschien leer
ik mezelf nog wel meer op deze weg te laten gelden: eerst voor mezelf, en later ook voor
anderen. Om te zeggen: Jij, ik heb nu zin om langzaam te rijden. Ja, dat doe ik.
Het is 5:00 uur, en ik ben aan het rijden en rijden. Ik merk op mijn lichaam dat ik hard
adem, ongeduldig, ontevreden ben. Ik wil niet meer zitten. Wat moet ik doen? Hou vol, het is
maar vijftien kilometer naar Gerbier de Jonc. Ik zou de vrijheid hebben om te stoppen, maar
ik ben nog steeds van plan om deze berg vandaag te bereiken, ik wil lopen, rennen,
klimmen. Nee, als ik nog langer in mijn auto zit, word ik gek. Maar ik moet naar die berg
toe. Ik wil naar boven, en op tijd. Anders zou ik slapen in ontevredenheid en boosheid. Of
helemaal niet slapen. En ik wil niet meer parkeren op een slechte plek als Mulhouse. Ik
verlang naar het platteland en de vrijheid. Een plek waar ik kan zitten en ontspannen in het
daglicht. Nu zit ik zonder benzine. Ik moet naar een benzinestation! Als ik al sta, zal ik zeker
bezwijken voor de verleiding om niet verder te rijden. Maar zonder benzine werkt het ook
niet. Ik herinner me de reservekoker die ik had uitgenodigd voor de prairies van Frankrijk,
alleen voor noodgevallen. Ik verklaar de situatie tot een noodsituatie. Ik wil graag de berg
bereiken.
Gespannen hou ik me vast aan het stuur. En ik vraag me ineens af: Hé, wie duwt me zo?
Hé, ik wilde meer aandacht besteden aan mijn behoeften! Aandacht besteden aan mezelf,
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leren wat ik, inderdaad ik, wil, wat ik nodig heb voor mijn voldoening. Tegelijkertijd ben ik
blij dat ik het überhaupt heb gemerkt. Het is niet zo gemakkelijk, dat realiseer ik me. Een
eerder onopgemerkt leerveld opent zich voor mij. Zal ik aan het einde van mijn reis "geleerd"
hebben om mezelf te zijn, alleen met mijn behoeften?
En ik heb nog steeds het gevoel dat ik moet. Hou vol tot ik klaar ben. Ik voel me onhandig.
Het is kwart over 7, 3 kilometer naar Lachamp-Raphaël.
Twee minuten later kom ik in deze Lachamp Raphaël en ben aangenaam verrast. Een ezel!
Rennen voor me naar de overkant van de straat! Zomaar. Zonder een escorte. Freewheelen.
Een ezel! Waar vind je zoiets! Ik ben nog geen ezel in München tegengekomen. Als de ezel
het te goed doet, gaat hij het ijs op... Ik ben in orde, ik weet het ineens. De ezel doet me
denken aan het boek van Robert Louis Stevenson, dat ik las ter voorbereiding van mijn reis,
"Reis met de ezel door de Cevennen". Mijn Cévennes worden opeens tastbaar. En deze ezel,
hij verzoent me. Het brengt me in opperbeste stemming. Maakt dat ik hem respecteer, de
ezel.

Bergbeklimmersburcht
En dan wordt mijn borstkas breder en laat ik een enthousiaste zucht horen: een
steppeachtig landschap spreidt zich voor me uit, er staan paarden en vee te grazen,
monochroom, veelkleurig, de zon schijnt op dit land op de meest charmante manier, een
stemming die ik in mijn binnenste wil inpakken op een manier die opgeroepen kan worden.
En daar staat nu deze berg voor me.
Als ik mijn auto heb geparkeerd en er recht voor sta, tintelen mijn benen hevig. Ik wil naar
boven! Het is niet erg hoog, het hoogteverschil met het dalstation is hooguit vijfhonderd
meter, op en neer lijkt tot het vallen van de avond hanteerbaar, het ziet er niet gevaarlijk uit.
Het heeft een goed gevormde kuif, die bedekt is met vele enorme keien, waarover ik met
kinderlijke vreugde zal klimmen, ja, de Gerbier du Jonc, laten we naar boven gaan!
Maar als ik bij de ingang van het wandelpad kom, zie ik: De berg is geblokkeerd. De berg is
echt opgesloten. Waar is zoiets, een privé-berg? Voor de kassa in een caravan staat een
tourniquet zo hoog als een man, op een bord staan de toegangsprijzen vermeld. Een ketting
vergrendelt het tourniquet onoverkomelijk. Mijn ontgoocheling is groot, maar het is minder
groot door mijn verbazing over deze nieuwe ervaring. Toegangsprijs voor een berg!
Dus de hemelvaart is morgen.

Stieren, ossen, stieren, koeien
Het is al acht uur 's avonds, maar de zon staat nog steeds hoog aan de hemel. Ik zal dus een
uitstapje maken naar de bronnen van de Loire, die Danielle mij heeft aanbevolen. Een
wegwijzer leidt me naar een bospad, over sterke wortels, kleine keien, en uiteindelijk kan ik
het gebied ruiken, en uiteindelijk mag ik gaan wandelen. Dat zal me bevredigen voor
vandaag.
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Ik merk ook voldoening als ik me realiseer: het kan me niet schelen hoe ik eruit zie.
Natuurlijk is het gevoel voor schoonheid niet verdwenen en ik ben niet echt onverschillig
voor mijn uiterlijk. Maar hoe kan ik het meten zonder een spiegel? Misschien zie ik er
vreselijk uit, griezelig, walgelijk, angstaanjagend? Waarschijnlijk is mijn haar wild
gedrapeerd rond mijn gezicht, dat bedekt is met rimpels van de lange reis, de onderkant van
mijn broek vertoont nog steeds vlekken van het menu op de landbouwgrond, en er ontspruit
zeker nog steeds groen tussen mijn tanden, wat elke houtkabouter op een afstand zou
houden. Op dit moment is het enige dat telt voor mij dat ik praktisch gekleed ben, et fini!
In ieder geval zou ik me hier meer zorgen over maken als ik met een ander persoon zou
reizen.
Ik word prachtig beloond voor het volhouden van deze vermoeiende lange, lange, lange
autorit. Een schattig pad slingert zich door het loofbos, bekleed met hoekige keien. Rechts
van mij is er een smalle kreek die nauwelijks water draagt, maar laat maar zitten. Er is rust
op de weg, er is niemand meer op de weg. Deze vrede, wat doet het me goed! Het geritsel van
de bladeren hoog in de bomen, het getjilp van de vogels die ik niet ken benadrukken de
afstandelijkheid. Alleen mijn eigen voetstappen strekken zich stilletjes uit in de stilte. Mijn
lange schaduw schommelt op de brede weiden voor me. Terwijl het bos achter me ligt,
openen zich voor mijn ogen eindeloos brede heuvels, geen enkel huis te zien. En: Het ziet er
anders uit dan thuis. De weiden zijn iets bruiner, er groeien meer steppeachtige grassen, in
tegenstelling tot het weelderige groene gras dat we thuis kennen. Toch lijkt het gebied zacht,
de heldere zon geeft een vriendelijk tintje aan alle degeneratie. Voor mij staan nu uni-bruine
koeien. En op hun nek klinken de koebellen in het Frans.
Het pad loopt dwars door de koeienweide. Of zijn er ossen, stieren, ossen? Een misselijk
gevoel is heel toepasselijk, besluit ik, de stadsbewoner die geen dagelijks contact heeft met
zo'n groot vee. "De beestjes zullen je geen pijn doen," zeggen de boeren vaak lichtvaardig.
Maar die hoorns! En die ogen! Ze kijken me ondoordringbaar aan, ze hebben toch al lang
geen mens meer gezien en wie weet wat voor vreselijke kinderervaringen dit vee heeft gehad.
Ik vraag me af of het niet aan zijn trauma's zal worden herinnerd door alleen maar naar mij
te kijken van alle mensen en zich op mij te storten? Niemand zou hier mijn geschreeuw
horen. Kijk alleen niet direct in de roerloze ogen van het vee! Beter om wat sneller door de
weide te lopen dan voorheen!
Een paar minuten later ben ik op mijn bestemming. Ik ben onder de indruk.
Ik zal zo dadelijk een stap zetten en - en dan ben ik de bronnen van de Loire overgestoken.
Vorig jaar nog, tijdens onze vakantie in Bretagne kort voor het begin van de Atlantische
Oceaan, heb ik het als een machtige rivier ervaren. Ik verheug me in mij over dit wonder, het
lijkt me zo bijzonder. De machtige Loire komt hier ergens uit de berg, je kunt de bron niet
eens zien, er zouden hier meerdere kleine bronnen samenkomen. Ha, ik neem de stap. Geef
me een waardige uitdrukking en steek met opgeheven hoofd de Europese waterscheiding
Atlantische Oceaan - Middellandse Zee over.
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Beschermd avontuur
Om negen uur ben ik terug in Merkür, de zon is nog steeds niet helemaal ondergegaan, er
zijn nog steeds enkele lichtpuntjes die erdoor verlicht worden.
Attent zocht ik een geschikte plek waar Merkür en ik konden overnachten, waar ik me
beschermd voelde, zelfs met de achterdeur open. Was ik gespannen geweest? Ik was ineens
gerustgesteld door het feit dat er hier boven sporen van menselijk leven zijn, een klein
restaurant, en daar tegenover een ander huis met mensen die op een bankje zitten.
Een kleine uitstulping op de open, duidelijk geordende weg absorbeert Merkür volledig.
Hierboven is er een hoge mate van duidelijkheid, slechts een paar bomen, een open
heuveltop, ik ben voor iedereen zichtbaar - en ook voelbaar, het schiet door mijn hoofd. Ik
zie hoe de hoofden zich omdraaien aan de buitentafels van het restaurant op zoek naar de
vreemde auto. Maar al snel keren ze terug naar hun bril en gesprekken.
De achterdeur van Merkür moet vanavond open blijven, ik heb de claustrofobische ervaring
van Mulhouse echt niet meer nodig! Kan ik hier blijven?
Als ik eruit kom, word ik meteen afgeleid door mijn zorgen: duizenden vliegen. Ik kijk op
mezelf neer: Nee, ze waren er voor mij. Ze zullen vanavond liever mijn voeten kietelen,
niemand anders. Ik zet mijn slaapplaats op voordat het helemaal donker is en ga nog een
paar minuten op het loopbord zitten, vanwaar ik de schemering kan zien oplossen in de
nacht en een immens rustgevende kalmte over de berg verspreidt. Vliegen er zelfs geen
vliegen op een bepaald moment?
Met ongegeneerde tevredenheid wijd ik me aan de schoorsteenwortel in mijn linkerhand en
het sneetje brood in mijn rechterhand en ben ik dankbaar dat ik mijn tijd heb kunnen
besteden aan meer bevredigende dingen dan aan het bereiden van voedsel.

Daarboven schijnen de sterren
Eenmaal in de nacht, hier op de Gerbier de Jonc, sta ik op om mijn blaas te legen. Wat een
hemel! Duizenden dikke, dikke, glimmende klodders flitsen op me neer. Ik heb nog nooit
zo'n brede, donkere en toch heldere hemel gezien. Overweldigd door zoveel schoonheid voel
ik me nu volledig veilig in de armen van de nacht, en ik doe mijn ogen pas weer open als ik
de juiste dagwake heb.
Maar hier op deze stand, die van alle kanten openlijk zichtbaar is, wil ik niet langer blijven.
Zonder koffie te drinken ga ik weg. Gisteren zou ik de berg hebben beklommen, vandaag wil
ik naar het meer. Maar welke kant moet ik op? Dit verdomde meer moet daar ergens zijn!
Stop! Stop! Stop!
Voor de boosheid over mezelf komt er opeens een nieuwe gedachte bij me op: Wat is jouw
probleem, meisje? Waarom zo'n haast? Het is pas half acht. En het is nogal kil buiten. Wie
wil je plezieren? Alleen jezelf, toch? Wat mis je?
Ik merk hoe de verkramping aan het stuurwiel afneemt, de spanning in mijn houding wordt
losgelaten. En dan opeens een gelukkige zucht van verlichting: het teken. Daar is het!
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Een portemonnee-mentaliteit
Het Lac d'Issarlès wordt beschreven in de minigids die ik thuis voor weinig geld heb gekocht
als een kratermeer, ontstaan door vulkanische activiteit. In feite is het cirkelvormig, alsof
het uit de omliggende heuvels is gesneden. Omkaderd door groene bossen ligt het daar,
rustig en soepel glinsterend in de zon die nu langzaam van achter de bergen tevoorschijn
komt.
Het is mijn eerste ontbijt. Wat heb ik nodig?
Ik ben ongelukkig met de moeite die ik hier in moet steken. Terwijl ik nog koffie drink, denk
ik na over hoe ik mijn avontuur thuis praktischer kan maken met de nieuwe ervaringen van
het onderweg zijn. Ik plaats de veelgebruikte spullen direct bij de achterdeur, anderen
verderop in de auto. En ik heb het gevoel dat ik niet veel nodig zal hebben. Dat de auto
overloopt met dingen die eigenlijk alleen maar in de weg staan. Ik heb een heleboel boeken
ingepakt om te lezen, waaronder mijn oude schoolboeken om vergeten grammaticale
bijzonderheden van de Franse taal te leren, minstens dertig muziek-cd's en audioboeken het vernauwt bijna mijn keel, want ik weet niet wanneer ik dit allemaal moet gebruiken.
Wildernis van Zuid-Frankrijk en het leren van de grammatica! Luister naar CD's. Wil ik dat
echt? Wat betekent de wildernis echt voor mij? Wat te doen in de Cevennen? Denk ik niet
liever aan het klimmen door kloven en het waden door beekjes? En gewoon omdat ik er geen
oefening in heb en me ongemakkelijk voel voordat ik het uitprobeer, helemaal alleen, troost
ik me met de zekerheid van het traditionele, beproefde en geteste. Ik kijk welwillend uit naar
het meer. Wat zou er met mij gebeuren als ik helemaal niets bij me had, of eigenlijk maar
één rugzak voor de twee maanden? Zal ik me omkleden?
Mijn Merkür is een enkele noodset, net als mijn portemonnee. Eigenlijk heb ik altijd wel
ergens alles wat ik nodig zou kunnen hebben: alle automaatkaarten, van de
ziektekostenverzekering tot de stadsbibliotheek, Metro- en DAV-ID-kaarten,
metrostripkaarten, creditcards van al mijn banken, persoonlijke adreslijst, het nummer van
mijn fietsslot, een korte kam, een platte pen, een gipsplaatje. En op goede dagen, geld. Ik sta
open voor alle spontane ideeën op de weg. De anderen glimlachen erom. Ik vind het prima.
En ik vind Mercurius prima.
Toen Karl-Hubert zichzelf had getrakteerd op zijn volgende middenstuk, de Mercedes 600,
de grootste en zwaarste op de markt, en ik hem in de veel te smalle rijtjesgarage reed en ooit
vergat de knop in te drukken om de twee buitenspiegels in te klappen, werden ze gebogen in
de smalle garage-ingang - kosten: 500 mark. Theater. Groot theater. "Je bent niet eens in
staat om een auto in een garage te rijden!"
Waar ik vandaag trots op ben, om mijn eigen auto te kunnen kiezen: een Dacia die slechts
tienduizend euro nieuwe prijs heeft gekost, waar een krasje me niet bekrast.

Een beetje is veel
Pas om een uur of tien komt de zon tevoorschijn, en dan wordt het vandaag waarschijnlijk
weer warm.
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Ik heb mijn Nordic Walking stokken gevist vanuit de diepten van Merkür en wil een rondje
om het meer maken, om te zien of je er omheen kunt. Ah, hier staat op het bord: Vier
kilometer, dat is ongeveer de lengte van de snelle tocht thuis in het stadspark, drie kwartier
lopen. Een meer is een meer is een meer, denk ik. Wees dankbaar. Maar dit soort meer
brengt me nog niet in opperbeste stemming. Thuis in Beieren hebben we zulke meren in
overvloed, ook al zijn het geen vulkaankratermeren. Weer prachtig! Laten we eens kijken wat
ik vandaag nog tegenkom. Ongebruikelijk zijn deze bezemstruiken, die in de rij voor de
bomen die er achter staan, staan.
In een grot is er een kleine tentoonstelling over de geologie van het gebied. Een zeer arme
vrouw woonde hier honderd jaar geleden alleen met haar geit in de grot. In deze grot sta ik
nu, kijk naar het rustige uitzicht op het meer met daarachter zachte, beboste heuvels en
denk: Helemaal niet zo slecht gekozen, Madame de la grotte. Een rotsuitsparing, groot als
een dinosaurus, als een open terras met een boomhoge opening, van waaruit ik nu over het
meer uitkijk. Achter mij, de woonkamer, uitgehold tot aan de bovenkant. Natuurlijk is het
een grot, bedekt met algen, zeker niet het beste voor de gezondheid van het lichaam. Maar
misschien voor de ziel? Ver onder mij loopt het voetpad, ik sta praktisch op het balkon van
de dame van de grot - de Fransen zijn blijkbaar niet zo veiligheidsbewust als wij Duitsers en
installeren geen ijzeren bewaker om te voorkomen dat bezoekers naar beneden vallen. Grote
uniciteit omringt me. Ik heb niet het gevoel dat de beschaving hier is gestopt sinds de Grotto
Lady.
Wat is er nog meer nodig?
Ik denk aan mijn volle auto. Ik wilde dat het eenvoudiger zou zijn! In plaats daarvan zet ik
mezelf onder druk en doe ik veel moeite door veel op te ruimen, wat ik uiteindelijk erg
vervelend vind. Elk stuk heeft een bepaalde plaats nodig als ik het weer wil vinden, alles
moet in goede banen worden geleid. Waarschijnlijk heeft mijn beschavingsgen zich al zoveel
in mij verspreid dat ik niet meer zonder kan. Zou ik de moed hebben om gewoon wat dingen
weg te gooien bij het volgende afvalstation? Maar welke? En als ik het nodig heb? Acht
weken, wie weet? Zo lang blijf ik weg van de grot vrouw. Het zou niet precies nat hoeven te
zijn in mijn grot. Maar ik heb de herinnering aan Karl-Hubert's haute couture, aan Gravati
schoenen voor zeshonderd mark, met de hand gestikt, zeker niet meer nodig. Of zijn
Ermengildo Zegna pakken, jassen, broeken, altijd de fijnste stof, natuurlijk ook met de hand
genaaid, gekocht in Milaan, op weg naar de hamproducent in Parma. Misschien wil ik een
grot?

Lichaamsverzorging maakt zielsverzorging
Ik ga al een uur naar de badkamer, waarom wacht ik zo lang? De reden: ik kan niet
beslissen. Het moet de meest geschikte struik zijn. Het is allemaal een beetje winderig hier,
maar zal het beter worden? Hoe weet ik dat? Ik weet de weg niet. De nood teistert me. Wacht
ik nog langer zodat ik niet hoef te beslissen? Zodat een of andere boom in de weide zich aan
mij opdringt omdat ik er niet meer tegen kan? Wat zou er kunnen gebeuren?
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Het is eigenlijk een beetje moeilijk omdat ik nu ongesteld ben. Het is tijd om een tampon in
te doen, want ik wil later in het meer zwemmen. Om het verband te verwisselen, om het
oude verband op een of andere manier mee te nemen, maar hoe? Ik weet nog niet echt hoe
ik met de wildernis moet omgaan. Ik heb me vaak afgevraagd hoe Indiase squaws en
Aboriginal vrouwen hun lichaam organiseren. Of Rüdiger Nehberg in een van zijn
overlevingsboeken ook deze vraag van specifiek vrouwelijke aard heeft behandeld?
Waarschijnlijk zie ik er nu erg onverzorgd uit. Mijn reflectie in het meer laat me niet
duidelijk genoeg zien of mijn haar goed gestyled is. Ik heb me tijdens televisiereportages
vaak afgevraagd: hoe doen vrouwelijke ontdekkingsreizigers die wekenlang de jungle
verkennen of op reis zijn in het noordpoolgebied dat echt? Hebben ze echt een spiegel in hun
rugzak, brengen elke ochtend make-up aan, trekken mascara aan en zien er dan net zo
verzorgd uit als in Hollywoodfilms? Ik herinner me mijn observatie in de film "Miss Smilla's
Sense of Snow". Zelfs als er een snelle, bloedige achtervolging is op de stoomboot, draagt
Fräulein Smilla nog steeds een sneeuwwitte anorak met een knuffelende bontmuts, die het
perfecte kapsel schoon föhnen.
Maar ik neem vandaag afstand van Hollywood. Ik doe alsof ik een natuurliefhebber ben en
geniet majestueus van mijn grandioze luiheid op het gebied van styling.

Zoeken naar niets
Onderweg zit er een bankje bij, waar ik op zit. Daar ligt het voor me, de bossen
daartegenover zijn gespiegeld, links daar staan huizen, rechts daar hoor ik duidelijk een
beekje in het meer spetteren. Ik zie ook mezelf aangespoord, om niet te twijfelen aan mijn
luiheid, maar aan de natuurliefhebber die ik net heb geprezen: Wat was dat geluid daarnet?
De kreet van een onbekende vogel? Of het gekwaak van een kikker? Of de uitspraak van een
pad? Alleen dit weet ik zeker: De eenden in de Engelse Tuin klinken anders.
Ik wil gewoon op deze bank zitten, tevreden zijn, rustig zijn, blij zijn, genieten. Nee, ik voel
me nog steeds gedreven, ik wil een heleboel dingen doen en mijn tijd alleen maar gebruiken
voor belangrijke dingen. Verdomme. Ik kan doen wat ik wil! Het is zo moeilijk! Ik kon
gewoon niets doen. Ja, dat kan ik wel! Ik ben vrij om weer naar huis te gaan zonder dat ik
iets gedaan heb. En vertel vrienden en familie dat ik niets heb gedaan. Ben ik gedwongen
om verantwoording af te leggen aan iemand voor mijn acties in dit land?
Niemand zou het kopen: niets gedaan. En wat is helemaal niets? Alleen iets nuttigs is iets.
Waar ik overal ben geweest, hoe geweldig alles was, wie ik heb ontmoet, welke meren ik heb
gezien, welke bergen ik heb beklommen, welke steden ik heb bezocht, welke musea ik heb
bewonderd, welke wilde rotsformaties indruk op mij hebben gemaakt - om zoveel mogelijk te
hebben meegemaakt, lijkt het alsof ik onder deze druk sta. Op de dag van mijn vertrek ben
ik op bezoek geweest bij mijn moeder met mijn auto ingepakt en klaar om te gaan, om
afscheid van haar te nemen voor minstens twee maanden. Ik had haar zelf niet verteld wat
ik ging doen. Alles wat ik wist was: gewoon weg. Ik kon haar niet aannemelijk maken wat ik
in Frankrijk wilde. Ik was blij dat mijn dochter Lisa mijn moeder al had ingelicht over mijn
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spontane vrije tijd. Ze keek me aan zonder het te begrijpen. Mijn bedoeling was duidelijk
buiten haar verbeelding. Ja, mijn moeder!

Ik en ik en moeder
"Waarom ga je helemaal naar Frankrijk, wat ga je daar zo lang doen? "Ik neem aan dat je
een baan voorbereidt en iets vindt om geld te verdienen?"
Ik was niet van plan om in Frankrijk te werken. Of wel? Werk aan mezelf, was dat geen
werk? "Ja, dat ook," zei ik tegen moeder. Ik heb haar kijk op het leven bevestigd, dat je voor
altijd moet werken. Je hoeft geen tijd vrij te nemen, niet voor een lange tijd. Het is niet
belangrijk om je bezig te houden. Ze heeft het niet nodig, zegt ze. Ik weet wel beter. Als mijn
moeder tijd voor zichzelf nodig had, werd ze ziek, bedlegerig. Vaak kreeg ze flebitis, een
waarschijnlijk zeer pijnlijke open been dwong haar om te gaan liggen. Dus ze kon het niet
helpen, maar laat ons haar helpen.
Het feit dat ik mijn ervaringen in een boek wil zetten is geen werk in de zin van mijn moeder,
een heel eenvoudige vrouw, die met haar eigen fysieke arbeid het geld bespaarde dat mijn
ouders handwerkers hadden moeten betalen om haar huis te bouwen. Ja, mijn moeder.
Mijn moeder is een lieve vrouw, ze gaf me veel dingen die praktisch en betekenisvol zijn in
het leven. En het andere ding dat niet logisch is? Dat past niet in mijn leven omdat ik haar
dochter ben, maar niet identiek aan haar? Je moet altijd klaar zijn voor je werk; je moet geld
verdienen met alles wat je doet; rondhangen brengt geen geld op; actief zijn brengt
zegeningen met zich mee - goedbedoelde moedergeschenken die veel ruimte in beslag nemen
in het appartement van mijn hart. Kun je zoiets weggooien? Het meer - misschien
verdrinken in het meer?

FreeLosPathFort
Ik sta op een kruispunt, ze noemen het chemin conseillé, aanbevolen weg, en rechtdoor heet
de weg chemin difficile, die ik neem, ik hoef er niet over na te denken. Er liggen hier, zoals ik
al vermoedde, een paar spannende keien, het gaat wat steiler, je moet echt je been optillen
en over veel rotsen klimmen. Ik heb nog steeds mijn Nordic Walking stokken aan mijn
polsen, ze storen me, maar ik wil niet stoppen om ze af te doen en ze met één hand te
dragen. Ik heb mijn mobiele telefoon om mijn nek gehangen, hij bungelt nu op mijn buik.
Mijn rechtervoet voelt licht gecomprimeerd aan. Zo werkt het niet, ik schud mijn hoofd
onvrijwillig, hoe kom ik daar nou bij!
Ik wil dat mijn wandeling er goed uitziet. Maar voor wie wil ik elegant en lichtvoetig over de
rotsen vliegen, hm? Voor al die mensen hier die me op deze eenzame manier toejuichen? En
me anders de erkenning ontzeggen? Wat wil ik? Om tevreden te zijn met mezelf. Oh, dat zou
goddelijk zijn. Mercurius, waar ben je?
Aan de andere kant van het meer is er een klein oefenparcours, ingebed in een licht beukenen eikenbos. Ik vind het leuk om de tekst van de oefenschetsen te lezen en nieuwe woorden
te leren. Push-up: flexie. Pull-up: tractie sur les bh's. Hurkzit: buiging van het geslacht.
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Met verbazing neem ik kennis van mijn vrije associaties. Waarom komen al die oude
verhalen hier in mijn gedachten, ver weg van huis?

Planning Planning
Pas toen ik Peter zeven jaar geleden ontmoette, had ik een nieuwe ervaring. Ik voelde dat er
iets heel aangenaams in hem zat: betrouwbaarheid. Een nieuwe kwaliteit voor mij. Het lijkt
me dat zijn liefde eenzijdig is. Hij kijkt niet naar links of rechts, en er is geen tegenliggers op
zijn liefdesweg. Hij houdt van me, klaar. Zonder mij eerst in een lade te hoeven leggen. Hij
heeft ze niet nodig. Zoals ik ben, ben ik goed. Het is een fantastische ervaring voor mij.
Peter heeft de trein naar Nîmes al geboekt voor 5 augustus. Vier weken van tevoren. Hij
komt wel. Er zal hem niets anders overkomen. Omdat hij gelukkig is. En hij is de reden dat
ik mensen durf te vertrouwen. Dat ik gelukkig durf te zijn. Dank je, Peter.
In tegenstelling tot de niet zo hippe en dus verwaarloosde Trim-dip-paden in de omgeving
van München is het Trim-dip-pad vrij nieuw, goed onderhouden, betrouwbaar, ja, dus hier
doe ik mijn buigingen en mijn pull-ups, en het is prachtig. Velg opwaarts, velg afwaarts lukt
me zonder problemen. Ik weet zeker dat mijn ogen glimmen. Ik heb een geweldige tijd. Maar
op de achtergrond de gedachte: daarvoor zou ik niet echt naar Frankrijk hoeven te gaan. In
Oberschleissheim was er een in Hacklholz, waar ik vroeger met de kinderen naartoe ging, en
in Fürstenfeldbruck heb ik de laatste jaren vaak een fitnessparcours op de berghelling
bezocht, wat me echt op weg heeft geholpen.
Het is middag, en ik ga weg. Maar waarheen? Ik heb een betere kaart nodig! Ook al kost het
tien euro, wat mijn dagelijks budget is. Vanmorgen vond ik het meer vanwege de borden van
gisteravond, maar het is niet gemarkeerd op mijn kaart. Ik volg dus willekeurig een weg in
de hoop een verkeersbord te vinden dat de weg wijst. Zelfs mijn beproefde tactiek om
mensen de weg te vragen werkt niet. Ik ben niet in een grote stad waar je gewoon het
autoraam opent om voorbijgangers de weg te vragen. Er zijn er geen. Maar er is ook geen
winkel waar je een kaart kunt kopen.

De dingen die kunnen gebeuren!
Rechts een dal, links een dal, in alle richtingen groene beboste bergtoppen, waaruit hoekige
ruwe witte rotsen uitsteken. Ver beneden hoor ik een beekje ruisen. Ik weet niet of het de
jonge Loire is, of de Gard, of de Ardèche, of een heel andere waterloop - als ik eindelijk een
exacte kaart had, zou ik nu kunnen kijken. Maar moet ik, moet ik alles weten? Maakt de
pure perceptie van zintuiglijke indrukken, de toewijding ervoor, mij niet veel gelukkiger? De
beek of rivier zorgt voor het enige geluid dat ik hier hoor, af en toe een auto, en nog steeds
het gezoem van vliegen, van de oneindig vele. Het zijn immers vliegen en geen muggen. Er
rijst een gele berg voor me op, bedekt met bloeiende bezems, er is geen plekje blootgelegd, er
bloeit gele mulleine met honderden tussendoor, een rots die me vraagt om hem te
beklimmen, maar helaas is er ook hier een hekje.
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Thuis zou ik in de verleiding komen om over zo'n hek te springen. Onze bergen zijn in ons
bewustzijn verankerd als symbool van de vrijheid en de daarmee verbonden eigen
verantwoordelijkheid, maar hier in een vreemd land? Ik weet niet wat voor denkkultuur er
achter zit. Niet een reling bij de grot hoog boven het meer, maar een hek om zo'n
verleidelijke klauterberg heen!
Hoewel het zaterdag is, is er geen auto, geen vrachtwagen, geen motorrijders die op de D
536 op me afkomen. In onbeschrijflijke rust zet ik mezelf koffie aan de kant van de weg. Het
gaat zo snel. Waterpot op het fornuis, aansteken, koffiepoeder in het kopje, al klaar. Het zou
wat beter kunnen smaken, verse melk zou ook geweldig zijn. De sigarettenaansteker moet
kapot zijn, want mijn elektrische koeler wordt niet meer koud.
"Er is een natuurlijk touwenparcours bij Thueyts over de Ardèche! “
Dit leer ik onderweg naar het toeristenbureau van de dame daar, die duidelijk dankbaar is
voor een kleine toespraak. Ze spreekt haar plaats uit alsof men het "Tueille" zou schrijven.
Oude Keltische plaatsnamen. En kaarten zijn hier beschikbaar! Eindelijk oriëntatie,
duidelijkheid. Ik ben ook geïnteresseerd in de genoemde Pont du Diable. Duivelsbrug. Dit is
zeker de beroemde natuurlijke rotsdoorbraak van de Ardèche, die vrienden thuis mij hebben
aanbevolen: "Je moet er absoluut onderdoor zwemmen! Dus ik ben in de Ardèche, ik ben
aan het studeren.
Zonder enige merkbare reden voel ik me alleen ondanks het vriendelijke praatje met de
dame in het toeristenbureau. Of alleen daarom? Ze zal 's avonds naar huis gaan naar haar
familie. En ik? Ja, mijn plan is om me onder te dompelen in de diepte van de natuur, om
met mezelf en mijn behoeften om te gaan, dat is wat ik altijd al heb gewild! Maar gaat het
daarbij om zoveel alleen zijn? Nog zoveel dagen! En de nachten!

toegewijde moed
Misschien organiseer ik morgenochtend een dienst? Zing "Dichterbij, mijn God, bij u", ik
leerde er drie verzen van uit het hoofd in de confirmatieklas. Zeg nog eens een gebed in mijn
eigen woorden, hoe lang heb ik dat al niet gedaan! Ik gaf er de voorkeur aan om anderen te
laten voorbidden. Ik schuwde zoveel nabijheid en intimiteit die gepaard gaat met een
zelfgeformuleerd gebed. Hiervoor zoek ik een plek op de berg waar echt geen mens is, en
misschien zing ik wel hoorbaar in de natuur, spreek ik luid en duidelijk met God - en dus
tegelijkertijd met mijzelf en mijn innerlijke mens. Het zou me goed doen, ik zou me veilig
voelen, opgetild worden, ik zou me niet zo alleen voelen.
Kan ik dat doen, een gebed in de natuur gooien?
In München is er nauwelijks een rustige plek waar ik het had kunnen oefenen.
Is de wildernis hier wild genoeg dat niemand, echt niemand, me hoort zingen en er een
gebed op hoort zeggen?
In plaats van een duidelijk AMEN is het eerder in de mode om een stemhebbende OM! te
laten klinken. En om een mantra te zingen in de rechtopstaande lotushouding. Om een
bronzen gong een langdurig effect op het lichaam te laten hebben in plaats van het effect
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van bronzen kerkklokken te voelen. De repetitieve ritmische stappen van de wandelende
meditatie gebruiken om op te stijgen in plaats van de repetitieve aanbiddingsliturgie voor
heiliging, voor afzondering, voor het gevoel van onthechting. Zal ik de moed hebben om voor
mezelf te beslissen en dus tegen de gangbare praktijk in?

Het leven in de gaten houden zonder te controleren
Maar op dit moment heb ik honger. Ik zal een plaats moeten vinden om te staan.
En terwijl u geniet van de overweldigende bergen die genieten van de rotsen, stroomt daar
beneden de Ardèche, de weg kruist een pittoreske stenen brug, L'Echelle du Roi, en: Er is,
heb ik gelezen, een Via Ferrata. Dat boeit me. Ik heb het woord nog nooit gehoord, maar uit
de beschrijving moet het een pad zijn dat is uitgerust met staalkabels, een soort van via
ferrata. Ik ben erg benieuwd hoe de Via Ferrata is ontworpen, of iemand het kan lopen, of
het onbetaalbaar hoge toegangsprijzen gaat kosten.
Ik zal het morgen behandelen, ja, na de teruggetrokken toewijding (als ...) weer activiteit, ik
kijk er naar uit.
Waar zal ik vannacht slapen? Waar kan Merkür onopvallend staan en ik kan me ongemerkt
op mijn bed slepen en de achterdeur open laten staan? Ik verlang er naar dat Peter gewoon
tien dagen achter elkaar een permanent kamp met hem opzet op een normale camping.
Om mijn stoelgang op gang te brengen had ik gisteren een tablet tegen constipatie genomen,
nu wilde het werken. Hier bij de afgrond? Nee, de struiken zijn te licht. Misschien is er aan
de linkerkant, waar de berg een beetje omhoog komt, nauwelijks mensen onderweg en kijkt
een wandelaar toevallig zeker niet naar deze plek. Halfhoge struiken bedekten me in
hurkende houding tot op borsthoogte, en ik kon inderdaad op een ontspannen manier mijn
zaken doen. Maar net op het moment dat ik klaar was en opstond om de broek weer
rimpelloos te maken, hoorde ik een gemoedelijke lach - een groep met rugzakken voor de
jeugd! Minstens vijftien mensen! Laten we weer gaan zitten! Draai je hoofd naar beneden!
Door de blinkende blos... oh, ik heb nog veel te leren.

Ik vind het steeds leuker dat ik besloten heb om een verminderd leven te leiden, om met
weinig geld om te gaan. Hoe vaak ben ik thuis niet een beetje gefrustreerd dat ik genoeg geld
verdien, maar het is snel weer weg, whoosh, ik koop het ene ding en het andere, dit en dat
kan ik ook gebruiken, en dat zou ook geweldig zijn! Ik red me hier wel met heel weinig, en
dat geeft me veel voldoening. Er is niets mis met mij. De Ardèche is behoorlijk wild. Maar ik
voel me nog steeds thuis. Het is hier niet zozeer anders dan dat ik het zeventig kilometer ten
zuiden van München kan vinden.

Het vervult me met trots dat ik heel goed kan opschieten met mijn slaapwagon. Ik heb mijn
organisatie vanochtend verbeterd en nu vind ik alles praktisch. Ik weet nu heel vaak wat ik
nodig heb, en het is allemaal binnen handbereik. Na het eten veeg ik mijn borden alleen nog
maar af met een keukenrol bevochtigd uit een waterfles. Het is genoeg voor mij, ook al komt
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het niet overeen met het gevoel van hygiëne van een huishoudster. Bacteriën
vermenigvuldigen zich immers alleen in het vocht.
Met alle vooruitgang aan de ene kant: Het blijft vervelend dat ik zoveel accessoires in mijn
auto heb! Totdat ik 's morgens alles heb opgeruimd! De pseudo-gordijnen verwijderd en
opgeborgen, mijn slaapzak opgerold, koeltas en gigantische rugzak, die ik net als de Bremer
Stadsmuzikanten op de bijrijderszetel heb geplaatst voor een gevoel van onopgemerktheid
tijdens de nacht, en die het uitzicht vanuit het rechter zijraam naar mijn bed moet
bedekken. Ik denk dat je altijd een beetje moeite met jezelf hebt.

De klettersteig, die hier begint, interesseert me enorm. IJzeren pennen, ijzeren clips, ijzeren
ladders, stalen kabels. Dat is alles wat ik weet, ik heb het altijd al willen proberen. Maar zal
ik de eisen echt onder de knie krijgen? Hoe vaak hebben mijn knieën zichtbaar geschud
toen ik op grote hoogte stond. Hoe vaak heb ik dan gedacht: Nooit meer! Ik kan hooguit drie
meter van mijn stand zien. Ik heb vaak foto's en films gezien en ik heb klimmers gezien die
in het vlees van het Gardameer in de muur hingen. Ik heb nooit de kans gehad om het zelf
te doen. Of moet ik zeggen: het lef? Ik heb altijd bewondering gevoeld. Zelfs nu nog: De
spanning is overal om me heen. Wat ga ik doen? Ik voel ineens mijn voet, die moet een
beetje verstuikt zijn. Moet ik durven, helemaal alleen?

Ik kan me letterlijk voelen aanpassen aan de onzekere situatie. De traagheid van mijn
aanpak wordt weerspiegeld in mijn denken. Haal mijn riem tevoorschijn, spreid hem uit op
de grond voor me, doe hem om. Wat is de juiste luslengte? En hoe lang mag of moet het ding
bungelen? Op de testbaan boven aan de ingang kon ik het uitproberen: Haak gewoon de
karabijnhaak in en duw op de lijn. Ik was erg blij dat niemand achter me aankwam, dat er
niemand voor me was die me het gevoel gaf dat ik te traag was. Dat ik me ongemerkt kon
voelen. Dat ik me niet hoefde te schamen dat ik een nieuweling was. Ik wilde door niemand
aangesproken worden: of ik bang was voor wat er aan de hand was, of ik geholpen kon
worden. Ik wil dit proberen. Alleen ik.
Maar mijn hoogtevrees, verdomme!

Geluk komt niet voort uit gematigdheid
Na honderd meter comfortabel touw te hebben gepakt, wordt het opeens riskant. De
staalkabel die ze hier hebben aangelegd lijkt te gevaarlijk. Het begint achter een bocht, ik
zou mijn lichaam tegen de rots moeten leunen en er omheen grijpen. Om het volgende deel
van het touw te bereiken, moet ik nu al over een afgrond buigen die zo hoog is als een boom,
inclusief de woeste rivier. De gedachte alleen al maakt me duizelig. Het is minstens zeven
meter balanceren op de staalkabel tot je weer op de grond staat. Op bovenliggende hoogte
wordt een ander touw uitgerekt, waaraan je je waarschijnlijk kunt vastklampen. Dit is niet
voor mij, vooral niet omdat ik een verstuikte enkel heb. En helmplicht is ook. Ik ben niet
veilig genoeg, ik zal me gewoon omdraaien en teruggaan. Ik heb een hoge mate van
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persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik hoef mijn angst niet te overwinnen als er echt iets met
mij kan gebeuren. De zekerheid die nodig is op de borden, kan ik niet bieden met mijn
enkel. Ik hoef mezelf aan niemand te bewijzen. Sterk zijn betekent ook dat je het gevaar
realistisch kunt inschatten. Nee kunnen zeggen. Ik ga op een plukje gras zitten en ben weer
even gelukkig.
Vijftien minuten later zit ik daar nog steeds. Ik droomde een beetje in de Ardèche, terwijl ik
de gigantische keien bewonderde. Ik denk nog eens na over de stalen kabelbeschermingen
die hier aan de rots zijn bevestigd voor hoge shimmying. Het ziet er verdomd steil en hoog en
bloot uit. Maar op een gegeven moment in mijn leven wil ik dat gaan doen. Uitproberen hoe
ik me op hoogte voel als ik vastgezet ben. Mijn uitrusting hier is gewoon zelfgemaakt. Aan de
andere kant - ik weet zeker dat het goed zou werken. Er zou niets gebeuren. Ik heb een
harnas, verschillende karabijnhaken, ik heb twee achten in het dikke touw geknoopt en een
kort veiligheidskabel gemaakt, waarmee ik me met karabijnhaak in het stalen touw kon
vasthaken. Zo heb ik het geleerd op een express-dagtraining die ik vorig jaar bij de Duitse
Alpenclub heb gedaan. Dat zou werken. Voeg daarbij een spanband als een geknoopte
heupgordel, een lus met een andere spanband erop, zet de karabijnhaken in en koppel ze
aan het touw-belay systeem, dat zou werken zonder mij in gevaar te brengen.
Tijdens eerdere bergwandelingen werd ik blootgesteld aan onbeveiligde gebieden, vandaar de
vreselijke angst. Zou ik meer onbevreesd zijn met een veiligheidsvoorziening? Ik zou het
graag oneindig proberen. Als ik niet zo alleen was. Wat zou daar kunnen gebeuren!
Met deze gedachten blijf ik tot een uur of één zitten en kijk ik naar het stromende water.
Dan hoor ik klapperende geluiden, voetstappen naderen. Wie zal dat zijn? Moet ik me
verstoppen?
Het is een klimgids met een enkele student. En nu heb ik het geluk dat ik in alle rust naar
een professional kan kijken hoe het touw op deze hoogte kan worden overwonnen. Voor het
eerst observeer ik bewust hoe een klettersteigset er uit ziet en hoe er mee omgegaan wordt:
Deze is bevestigd aan de stevige lussen van een heupgordel en bestaat uit een takvormige
houder met twee armlengte touwen, aan de uiteinden waarvan een karabijnhaak met
drukknoopsluiting bungelt. Bij de ingang, waar de staalkabel in de rotswand is bevestigd,
bevestigt de jonge vrouw de eerste karabijnhaak, daarna ook de tweede. Door de
klettersteigset vast te houden, die nu stevig is bevestigd en opgehangen aan de bovenste
gespannen staalkabel, plaatst ze lichtvoetig de ene stap na de andere op de onderste
staalkabel en is ze al over de rivier.
Hier kan ik ook zien hoe het zich gedraagt achter deze zichtbare touwbrug. Op een metalen
plaat die aan de rots is bevestigd kan ik de naam van de touwbrug lezen: Pont de dien, 15
meter. De jonge vrouw heeft zich met beide karabijnhaken aan het bovenste touw
vastgehaakt, aan het onderste touw loopt ze naar voren, boven loopt ze met haar handen
aan, en de karabijnhaken lopen mee als een veiligheidsvoorziening aan het touw. Dezelfde
procedure weer daar: Waar de brug eindigt en de rots een bocht vormt, hing ze een van de
karabijnhaken van haar via ferrata in eerst, dan de andere, klimmen over, klaar. En haar
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leerling volgt haar mooi. Ze lijkt zich een beetje te vervelen, doet het waarschijnlijk twintig
keer per week, beweegt zich elegant en dansend voort, wacht nauwelijks op haar leerling en
geeft hem zelfs provisorische uitleg. Steeds weer stopt hij, haalt diep adem, overweegt zijn
zorgen, zet de ene voet aarzelend voor de andere. Kort nadat de twee achter de rotsbocht
verdwenen zijn, zie ik ze een bijna verticale rots verder omhoog klimmen. Ze zijn weer ver
vooruit, terwijl hij angstig worstelt met de uitdaging.

Angst staat gelijk aan angst
Angst wordt me ineens als iets heel normaals overgebracht. Tussen zijn angst en die van mij
lijken hooguit een paar nuances te zitten.
Ik ga nog eens naar mijn uitrusting kijken. Ja, het is goed. Dat kan werken. Ik leg mijn
rugzak neer, haal dit gewicht weg. Eerder, toen ik hier aankwam, had ik al een
duizelingwekkend gevoel toen ik er naar keek. En nu haak ik me vast aan de draadkabel,
durf ik om mijn rots heen te reiken en kijk ik om de hoek. Ik kan een foto krijgen van waar
de touwbrug begint. Klim naar boven en ben over een paar minuten klaar.
Onbeschrijflijk gelukkig ga ik even in het gras zitten.
Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik nam de tijd, misschien wel voor het eerst in mijn leven,
gewoon omdat ik er zin in had, omdat het verlangen ernaar in mijn persoonlijkheid is
verankerd, om de angst onder ogen te zien en erdoorheen te gaan zonder de druk van een
behoefte. Zonder de druk die zou kunnen komen van een begeleiding waar ik niet aan
blootgesteld wil worden. Ik heb het alleen voor mijzelf gedaan. Voor mij!
Wat ik hier zie, creëert nieuw enthousiasme in mij. Dit is waarschijnlijk de Tyrolienne, die in
de brochure werd getoond, maar de foto gaf geen idee van de werkelijke afmetingen van deze
touwplaat. Madame la guide heeft inmiddels de ingang van deze tyrolienne met haar leerling
over verticale rotswanden beklommen en laat zich als een elfje in haar ophanggordel over de
minstens vijftig meter lange staalkabel over de minstens zo diepe kloof glijden. Ze wordt
daar gevangen door een strak net en stapt uit op een richel. Er gebeurt lang niets anders. Ik
stel me voor dat ik het hart van de student hoor kloppen tot hier, hoewel ik hem niet kan
zien. In feite had hij het lef niet om zich volledig in het touw te laten meeslepen, zijn
schommel is niet genoeg en hij stopt halverwege de afgrond, gewoon aan een draadje te
hangen. Nee, er zit geen touw aan vast, wat Madame zal gebruiken om hem naar haar toe te
trekken. Met veel kleine handjes trekt hij moeizaam verder aan het touw, ver onder hem de
kloof, boven hem de hemel, waar hij waarschijnlijk in wil. Ik voel een lichte misselijkheid.
Op een bordje lees ik: De tijd voor de doorgang is twee uur. De tyrolienne is 90 meter lang,
zegt men.
Ook hier neem ik de tijd om me de processen - en mijn angst - voorlopig voor te stellen. Hier
op het bord staat het hele parcours aangegeven. Er is een directe toegang tot de Tyrolienne,
dus men hoeft niet eerst de touwbrug over de Ardèche over te steken en dan de steile rots op
te klimmen. Ik klim de startsteen op. Vlak na het perron gaat er voor mij niets meer open. Ik
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ga plat op mijn buik liggen en haak in mijn twee karabijnhaken. Gewoon voor de lol. En ik
heb het gevoel dat zelfs als ik de juiste apparatuur had om aan een draadkabel te glijden,
mijn nieuwsgierigheid hier zou eindigen.
Tevreden met dit besef en aangemoedigd door mijn prachtige successen, speel ik nog steeds
met de makkelijkere faciliteiten en op de terugweg naar de Pont du Diable, waar een aantal
jonge mannen ook oefenen in het springen. Hoe hoog zal het zijn? Tien meter? Vijftien
meter? En waarom springen hier alleen jongens van de hoge brug in de rivier? Ik vraag me
af of vrouwen dit gezond verstand ons soms laten stoppen om hoge gevoelens te ervaren. Er
zou iets kunnen gebeuren. We glijden liever mee op ondiep water dat ons naar een saaie
bestemming brengt - want het is veilig en zonder gevaar.
Ik steek de brug over vanaf de linkeroever van de Via Ferrata naar rechts, hier zie ik
duidelijker hoe de staalkabels lopen, waarop ik de gids en de studenten van een afstandje
eerder heb kunnen volgen.
Wat ik leuk vind aan de structuur van het klimpad is dat je ook vrij kunt kiezen voor
individuele passages, zodat je niet de hele doorgang hoeft te lopen. Ik bereik de rots waar de
Tyrolienne eindigt en kan nu het enorme vangnet van dichtbij bewonderen. Hier begint ook
de Birma-brug, die ik daar vandaan zag. De vloer bestaat uit vele parallelle planken van
ongeveer twee meter lang, die elk op een steun op een scharnier zijn geschroefd. Deze
balken zijn rechts en links opgehangen aan een staalkabel. Ter hoogte van de rechterhand
loopt het veiligheidsstalen touw, waarover ik mijn twee karabijnhaken met touw kan
schuiven. De brug hangt op een hoogte van tien meter, zegt de beschrijving op een bordje
dat aan de rand is bevestigd, en heeft een lengte van negentien meter. Mijn voetlengte past
precies op zo'n plank, en omdat de elf vloerdelen in elkaar geschroefd zijn is het een
schommelende zaak. Ik steek met gemak en een vrolijke glimlach de brug over. Pah, het is
een fluitje van een cent!
Maar nu is er de rots voor me!

Nogmaals!
Staalkabels met verankeringen om de twee tot drie meter. Hierlangs haak ik mezelf vast met
mijn twee riemen. Hoewel ik geen expreskarabijnen heb. Dus ik schroef gewoon aan en uit
per keer. Absoluut 180 graden, de trappen. Tussendoor een beetje schoppen waar ik kan
staan - en diep ademhalen. Ik bereken acht van deze ankers op een afstand van twee tot
drie meter elk, zo'n 16-20 meter hoog, en vraag me af wat mijn rekenkracht is op deze
hoogte, en dat op een rots die ineens het uitzicht over het dal van de Ardèche onder mij
opent. Dat ik stil kan staan bij de trappen en kan genieten van het uitzicht! Heel zachtjes
dringt de kennis door in mijn bewustzijn. Dat gevoel van veiligheid, van dat kleine beetje
hulp! Niet alles alleen te hoeven doen, denk ik, neemt blijkbaar de angst weg. Vertrouwen?
Wanneer ja en wanneer nee? Nou, nu wel.
Nu nog een stap, vanaf het laatste bevestigingspunt over de rand op de rotsstap, het lijkt wel
een horizontaal vlak aan de bovenkant, kan niet over de rand zien, alleen de gedachte om
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met alleen het bovenlichaam op de hiel te liggen en beide benen even vrij te moeten
bungelen in een rechte hoek ten opzichte van de grond om er overheen te komen - ik zou
nooit de stap terug van bovenaf maken!
Uitgeput leg ik mijn hoofd op de hiel. Stop hier. Nadat ik al zoveel gedaan heb? Kijk niet
meer naar beneden! Mijn voeten klauwen op de bovenste sport van de ladder.
Dan ga ik terug in de verticale. Ga door! Mijn ingewanden zijn te zien in mijn maag en mijn
hoofd. Op dat moment hadden mijn wiebelige knieën, plotseling, geen kracht meer in mijn
voet, geen vooruit, geen achteruit, gedurende minuten, geen andere wandelaar te hulp
geschoten, die mijn trillende knieën herkende - er is geen andere wandelaar in zicht,
niemand kon me halen, mijn hart klopt verwoed, al gaat mijn voet naar de volgende
ommuurde stap, de een na de ander vinden mijn voeten het, beetje bij beetje brengen ze me
naar beneden naar het vaste startpodium.
Ik leg mijn hoofd achterover en kijk omhoog. Ben ik daarboven geweest? Ik?

Het is middag. Niemand, niemand duwt me. Ik mag de tijd nemen om na te denken. Wat
heeft me geholpen?
Hou je zenuwen, blijf kalm, zet de ene karabijnhaak na de andere, open de ene
karabijnhaak na de andere en zet hem achter de volgende paal, neem het bungelende touw
niet tussen je benen, nee, altijd goed parallel, geef me veel tijd, controleer het steeds
opnieuw: Ik kan het, blijf het controleren: Kan ik terugkomen zoals ik gekomen ben? Altijd
controleren: Wat er eigenlijk met mij zou kunnen gebeuren. Zie mijn fantasie en verhelder
het met de werkelijkheid. En dan: doe het. Waarom ben ik weer in opperbeste stemming? En
het feit dat ik mezelf heb getrakteerd op de lichte versie zonder rugzak doet niets af aan mijn
trots. Ik heb het gedaan!
Dan begint mijn reukzin weer: Wat is die sterke geur? Ik ben de enige hier die zo naar zweet
ruikt.
Ik blijf lang zitten en gun het goede winnende gevoel de tijd om ook naar binnen door alle
poriën te glippen.
Ik zit hier misschien al een uur als een stel naar me toe klimt en me de gelegenheid geeft om
te kijken hoe ze deze passage beheren. Ik ben tevreden dat ze ook geen andere techniek
gebruiken. Ik heb alles goed gedaan. En het feit dat ze er niet drie kwartier over doen, maar
na tien minuten niet meer zichtbaar zijn, heeft geen enkele invloed op mijn ambitie. Mijn
conclusie is:
Eerst...
Het besef dat het angst is die me tegenhoudt.
Ten tweede.
Vind een constructie uit die me mentale zekerheid zal geven.
Derde Ik ben in orde.
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En ik voel dat vanaf hier alle leiders van de wereld voor mij openstaan. Misschien op een dag
zelfs met een rugzak. Ik haal hem weer op bij de ingang.

Altijd / nooit ja zeggen
Zojuist hebben deze aardige jonge mensen bij mijn overnachting, van wie ik gisteren weg
wilde zijn, mij uitgenodigd voor een drankje, "pour boire un verre", zoals ze zeggen. Dit
maakt mijn keel dicht: ik heb niets om mee te nemen, niets geschikt in de kofferbak en ook
geen inpakpapier en lint; moet ik morgen een cadeautje kopen, ik wilde toch geen geld
uitgeven, ik heb geen budget voor "zoiets". Was ik thuis niet altijd al de uitnodigende, om
niet zelf in deze verplichting te stappen? Beter geven dan nemen... geven is meer gezegend
dan nemen... Ja, nemen betekent verplichting, je moet teruggeven, je maakt jezelf
afhankelijk, iemand kan iets van me terug eisen op een ongepast moment, als ik er niet
klaar voor ben, dan moet ik...
Stop! Ik zal gewoon gaan!
Zeg hallo, laat een plastic mok bier in me inschenken, wissel een paar vriendelijke woorden
met ze uit. Misschien is het genoeg om gewoon plezier te hebben en het te laten zien?

Niets anders dan ik.
Op mijn achtste dag ben ik verrukt over het fantastische weer, het landschap van de bergen
bouwt me op, de kale rotsen wekken energie in me op, de felle zon schijnt zoals ik dat doe.
Maar al deze mensen hier! Meer en meer krijg ik de indruk dat het hard werken is om mezelf
te ervaren, wat de hoogste concentratie vereist. Ik wil eenzaam zijn. Ik kan niet echt
genieten van het prachtige vakantie landschap, ik voel me niet in vakantiestemming,
vakantie is wat ik doe na mijn solo, als Peter is aangekomen. Waarschijnlijk zal ik weer in de
stemming zijn voor mensen. Nog zoveel weken!
Het is 4 uur 's middags geworden, de helderste zon schijnt uit de hemel, een smakelijke berg
troont voor me, kale rotsen blazen op de achtergrond, de verleiding roept. Desalniettemin: ik
was erdoor gegrepen. Ik wil eindelijk eens weg uit dit leuke toeristische stadje, uit de vele
levendige jongeren, de spectaculaire sprongen van de Pont du Diable. Ik ben op zoek naar
iets anders, maar wat? Ik wil weg, maar waar? Nou, ik heb een route uitgestippeld voor
mezelf, maar laten we eens kijken of ik het wil rijden. Ook zou ik mijn e-mails opnieuw
moeten lezen (niet dat ik het ultieme miljoen dollar contract zal missen) en zorgen voor mijn
mobiele telefoon (niet dat de wereld me niet kan bereiken). Het feit dat ik me hier technisch
niet goed kan organiseren maakt me een beetje depressief.
En inderdaad, om 4:20, zal ik klaar zijn.
Ik heb mijn spullen in de auto gepakt, mijn passagiersstoel ziet eruit als een vuilnisbelt en
moet nog steeds op de een of andere manier worden weggegooid, maar ik ben vastbesloten.
Ik ben in een goede bui, juist omdat ik heb besloten. Ik zie er goed uit, denk ik, tenminste
zoveel als ik de voorruit kan geloven. Ik ben misschien twee kilo van mijn heup afgevallen,

48

dus ik voel me goed. Ik ben gebruind, de Ardèche heeft een groot deel van zijn wildheid aan
mijn haar gegeven, ik voel me heel goed. Daar gaan we dan.
Wat een prettig en veilig gevoel om te weten wat je wilt! Ik geniet ervan als ik wegga. Steeds
meer mensen ontmoeten mij op straat, jong, oud, gezinnen met kleine kinderen. En tot
ziens.

Scherp op de markt
Onderweg en alleen met Merkür kan ik me weer aan mijn verenigingen vastklampen.
Het restaurant waar Josèphe me had uitgenodigd met Danielle en haar dochter Sarah komt
in gedachten. Het had een fantastische locatie in de groene bergen, de nabijgelegen grote
steden brachten veel klanten voor dit bijzondere concept: aardappelpannenkoeken, niets
anders dan aardappelpannenkoeken stonden op het menu. Daarnaast was er een kom
salade per tafel. De bijzonder hongerige zou een salamiplaat als voorgerecht kunnen krijgen.
Het einde.
Dit is het doorleefde marketingconcept van "puntsgewijs doordringen in de markt". Dat is
een positionering die veel moed vereist, denk ik. Ik zou niet de moed hebben om me zo te
specialiseren. Ik voel me zeer comfortabel als verkoper van een dienbladtype: wil alles
aanbieden, alles kunnen doen, overal aanwezig zijn. Ik voel me ongemakkelijk bij het
uitwerken van slechts één idee en het winstgevend op de markt brengen ervan. Gewoon een
beetje van mij verkopen, zou dat genoeg zijn? Bied je maar één idee aan? Ik zou me snel
vervelen. En dan zou ik maar één product te promoten hebben?
Maar de klanten nemen graag de moeizame rit op de slangenweg om in dit restaurant
aardappelpannenkoeken te eten, een specialiteit van de regio en genaamd La crique, en
rijden dan weer de slangen naar beneden. De huisbaas maakt het daarboven zo makkelijk.
En waarschijnlijk harkt hij in geld zonder einde, want hij doet heel weinig moeite en
produceert nauwelijks afval. Hij wil niet opschieten met tien euro per dag. Dat zou
waarschijnlijk te vermoeiend zijn voor hem.

Voorzichtig, vreugde!
Ongelooflijk ver, kaal, hard, steenachtig, kaal en dus dunbevolkt moeten ze zijn, de
Causses, waarvan er verschillende zijn in de Cevennen en in het Centraal Massief, zoals
mijn kleine reisgids het beschrijft. Daar wil ik naartoe!
Ik ben afgelopen dinsdag vertrokken, en op donderdag heb ik mijn haar gewassen bij
Danielle.
Sindsdien zwem ik in het Lac-d'Issarlès, en gisteren ben ik naar de Ardèche gegaan om te
zwemmen, alles heerlijk en verfrissend. Mijn plan is: één keer per week naar een camping
gaan, een fatsoenlijke douche nemen met douchegel, mijn haar wassen met shampoo en
conditioner of zelfs een kuur, zich organiseren, internettoegang hebben voor het lezen van emails, elektriciteit hebben om de batterij van mijn notebook en mijn mobiele telefoon op te
laden. Dus overmorgen, donderdag, zou de wasdag zijn.
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Ik zal de auto nog meer om de hoek rijden, zodat ik niet zo zichtbaar ben op de weg. Dan
komt het goed, ook deze nacht. Ik geniet van de prachtige vrijheid om mijn dag niet te
hoeven plannen, zelfs niet 's avonds, de zon is mijn gids. Het zal zich rond tien uur afspelen,
iets later dan thuis, dus ik heb drie uur "op mijn gemak" tot het om tien uur echt donker is.
Veel dingen gaan zoals ik heb gewenst: Ik hoef niet ergens op een bepaalde tijd te zijn, hoef
niet naar bed voor een bepaald doel, om de volgende dag weer fit te zijn voor een bepaalde
datum. Ik kan toegeven aan mijn bioritme. Ik mag bij Merkür gaan liggen, als ik moe ben
van de duisternis. De zon zal nog lang blijven schijnen. En ik doop de dag "droomdag".
Ik ben zo voorzichtig met mezelf, dat ik het merk. Zeker voorzichtiger dan wanneer iemand
bij mij was. Als ik op blote voeten in een weiland loop, zorg ik ervoor dat ik niet op een bij
stap. In het dagelijks leven zou ik gedachteloos weggaan. Ik spaar ook mijn nog gescheurde
voet die ik gewoon niet meer wil vertegenwoordigen. Altijd en overal heb ik mijn fluitje voor
noodsignalen en mijn mobiele telefoon en mijn mes en mijn aansteker bij me. Al tijdens het
klimmen in de Ardèche had ik aan elke trap gedacht, wetende dat als er iets met me
gebeurt, er niemand is om voor me te zorgen, me te verbinden, mijn been te spalken, mijn
bloed op te dweilen, de ambulance of een helikopter te bellen om me in de spleet te zoeken.

Westwaarts
Vanuit Thueyts ging ik altijd naar het westen en nu passeer ik Pradelles, waar de N102-vork
de N88 in het zuidwesten ingaat. Ik ga naar het zuiden rijden en hoop daar de echt wilde
Cevennen te ontmoeten.
Dat Pradelles gemarkeerd is als "een van de mooiste dorpen van Frankrijk", zoals ik uit
borden lees, wordt me niet duidelijk als ik er gewoon doorheen rijd. Het lijkt me een zeer
slechte plek, voormalige winkels liggen langs de weg, maar ze worden niet meer gebruikt als
winkels. Voormalige toegangsdeuren aan de straatkant zijn omgebouwd tot ramen en
hebben gordijnen, oude letters vervagen op de voorheen geprofileerde huisgevel, hier en daar
namen van een voormalige fabriek, leesbaar maar niet meer in gebruik.
Hoe is het verbonden, zakelijk en succesvol - en hoe merk je dat het voorbij is en besluit je
om de winkel in een woongebouw te veranderen? Waar het geheim van zulke beslissingen
ligt, vraag ik me af. Is het altijd nodig?
Een welkomstbordje laat me zien dat ik nu in het Département Lozère ben. Mijn minigids
vertelt me dat dit het minst bevolkte departement van Frankrijk is met ongeveer 76.000
inwoners. Zal ik de rust vinden die ik hier zoek? Alleen al door deze vraag vraag vraag ik me
af: zijn het de mensen die me stress bezorgen?
Ik volg een wegwijzer naar Cheylard-l'Evêque - de naam van de plaats biedt me bekende
bekenden, zoals ik het me herinner uit het heerlijke boek "Journey with the ezel door de
Cevennen" van Stevenson. En: "Parc des Cévennes" is bewegwijzerd. Dat klinkt
veelbelovend.
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Over vele kilometers voert de smalle weg me langs uitgestrekte weilanden. De berm is
bekleed met dreigend prikkeldraad. Het gebied behoort tot het vee dat hier graast. Als mens
voel ik me niet erg welkom.
Het is koeler geworden - ik heb vanmiddag in de Ardèche een verbrande huid gekregen. In
een hypermarché, dat vlak na de brug over de Allier werd aangegeven, kon ik een kaart
kopen zonder dat ik nog eens moest nadenken over de besteding van het geld, om zo te
voldoen aan de voldoende ervaren behoefte aan een betere oriëntatie. Op deze kaart op een
schaal van 1:100 000 vind ik eigenlijk mijn locatie. En vertelt de kaart me nu ook waar ik
naartoe wil? Maar dat weet het ook niet.

Mijn Cévennes met Stevenson's Cévennes
Daar is het, de Grande Randonneé nummer 70, een wandelpad dat is aangelegd volgens de
route die Robert Louis Stevenson in zijn Cévennes-boek bijna honderdvijftig jaar geleden
heeft afgelegd. Oh ja, er is ook een vitrine met zijn foto en zijn route. De informatie ziet er
professioneel voorbereid uit. Ik heb genoten van zijn boek als inleiding op mijn eigen
Cévennes-reis. Mijn ezel heet echter geen Bescheidenheid maar Merkür, mijn goede Merkür,
hij beschermt mij en draagt, dapperder dan welke ezel dan ook, al mijn zeven dingen.

Voor de komende nacht zou ik me een plaats kunnen voorstellen in de buurt van de kapel
daar vooraan op een kleine verhoging buiten het dorp Cheylard-l'Evêque. Het ziet er mooi
uit, een klein romaans rond gebouw, het ronde dak loopt taps toe en draagt op het hoogste
punt een Mariakolom. Het wekt vertrouwen in mij - maar er is geen plaats op de smalle weg
waar ik zou kunnen stoppen, noch zie ik enige toegang, alleen een voetpad zou leiden naar
de kapel. De weg dwingt me zonder genade te volgen. Waar zal ik terechtkomen? Voor de
zekerheid heb ik mijn tank bij de Intermarché weer volgepompt en voldoende proviand en
water en wijn gekocht.
Het is al half acht, en ik heb niets gegeten behalve het verse stokbrood dat ik vanmiddag in
de Boulangerie in Thueyts heb gekocht, dus ik heb echt honger. Het feit dat ik hier geen
vrije weide kan vinden, zoals ik me voor de Causses had voorgesteld, maar dat de weg me
alleen langs prikkeldraad of bos leidt, beledigt me: Waar zijn de eindeloze, weidse uitzichten
waarvoor ik hierheen ben gereden?
Een hert langs de weg. Als hij me als auto herkent, vlucht hij meteen de heuvel op. En dan
wordt het landschap langzaam breder, opent zich. De weg loopt langs het wandelpad, er
staat een gele pijl op de bomen. Ik kan me nog steeds niet voorstellen voor wie deze weg zo
zorgvuldig is uitgestippeld. Ik heb al een uur lang geen enkele persoon, geen enkel huis of
geen enkele auto meer gezien. Dit kan anders zijn nu de Cevennen sinds 2011 op de
UNESCO-werelderfgoedlijst staan.
Ik rij en rij. Er is niets anders dan deze weg, geen afslag. En niet eerder ben ik uit een bos,
Merkür wordt weer geleid door prikkeldraad links en rechts. Ik denk dat alleen koeien
daarbinnen zijn toegestaan. Koeien die naar me staren als een welkome braadstuk, met hun
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360-graden uitzicht. Als ze niet opletten, zullen hun ogen met verbazing uit hun hoofd
vallen. Plotseling ben ik erg dankbaar voor het prikkeldraad.
Vlak voor het volgende dorp vond ik een kleine weg. De kleine afslag leidt op een hobbelige
weg naar een schijnbaar niet meer gebruikte stortplaats. Het is al acht uur. Als er hier
werkers zijn, zijn ze al thuis met hun meergangen-repas, die Madame heeft gekookt. En als
ik overdag geen wandelaars heb gezien, zijn ze op dit uur nog onwaarschijnlijker.
Ik blijf hier. Ver weg van mij. Ik ben hier. In mijn Cevennen. Thuis zou zo'n prestatie een
feestje vergen. Maar ik ben moe, ik heb honger. Ik wil graag een glas wijn. Ook hier zal het
prikkeldraad dat de weide markeert me beschermen tegen de koeien.
Ik open mijn achterdeur en haal de doos met kookgerei en mijn boodschappen tevoorschijn,
en om mijn aankomst in mijn Cevennen te vieren krijg ik ook voor het eerst een klapstoel.
Rechts van mij zet ik de koeler op de grond, als plank voor mijn wijnbeker - maar al snel
krijg ik ook een zitkussen. Het is hier verdomd vers. Ik ga in Merkür's windscherm zitten.
Om kort daarna weer op te staan en alleen nog maar om alle deuren te sluiten: De wind
maakt genadeloos gebruik van elk schietgat om me hier echt ongemakkelijk te maken.
Inmiddels heb ik twee lange broeken, een sweatshirt, een fleece trui met capuchon en dikke
sokken aangetrokken. Als ik handschoenen had, zou ik ze ook aandoen. Nee, ik ben hier
ook niet. Er moeten andere Causses zijn waar het echt heet moet zijn. Dezelfde plek waar
Stevenson vroeger van de hitte genoot.

Oh jee, de koeien komen eraan!
Een, twee, drie, vier - oh, vijf, zes, zeven, acht - ze stonden ineens voor mij en Merkür in de
rij. Voorzichtig glimlach ik naar ze en vertel mezelf dat ze ongevaarlijk zijn. Maar ze zijn zo
groot! En hier bij het hek staan, alsof ik de televisie ben. Vier kalveren mogen kijken, drie
ervan zijn eerlijk gevild, de donkere heeft een uier, dus het moet vrouwelijk zijn, ik
reconstrueer mijn kennis na een korte observatie. Zijn stieren ook ongevaarlijk? Of was het
de ossen? Had ik maar meer aandacht besteed in de biologieles van de vijfde klas! In ieder
geval lijken deze dieren geen toerist te hebben gezien die blauwe kaas met stokbrood en rode
wijn uit een plastic beker at die ze later ook zal gebruiken om haar tanden te poetsen.
Ik heb de bast van de blauwe Fourme d'Ambert afgesneden. Ik verkocht het op de
Gourmetrion, de cilindrische vorm en de gekartelde korst zagen er altijd goed uit op de
kaastoonbank - en nu ben ik heel dicht bij de oorsprong. Het kleine dorp Ambert in de
Auvergne, waar het wordt gemaakt van de melk van Aubrac-koeien, ligt waarschijnlijk maar
zo'n honderd kilometer verderop. Ik vraag me af of ze verwant zijn aan mijn koeien hier op
de wei? En wat een traktatie! Ik herinner me dat ik nog steeds een Limburger van huis uit in
mijn koeler moet hebben, die niet langer een koeler is maar gewoon een doos. Goed
gehumeurd zal hij zijn, de Limburger. En zo is het. Ik neem een stevige slok rode wijn mee,
en deze stinkende kaas werkt in mijn gehemelte als een schakel tussen thuis en verre
oorden en bevalt me meer dan elke koninklijke maaltijd in een nobel restaurant.
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Ik zou graag in de zon zitten, maar daar waar de zon staat, komt de wind ook vandaan. Ik
probeer mezelf bewust te maken van de kardinale punten en combineer: De wind komt uit
de Atlantische Oceaan. Omdat de zon in het westen staat. Ja, dat moet wel. Hoe prettig is
het om tijd te hebben om na te denken.
Voor mij alleen steppe-achtige uitgestrektheid, geen windval. Ik ben in de Causses!
De koeien worden nog steeds om me heen gedreven, maar ze zien me niet meer als een
zeldzaamheid en vullen al kauwend hun magen weer. Toch lijken ze nog steeds te zoeken
naar mijn nabijheid, wat me op de een of andere manier goed doet.
Kaas sluit de maag, zeggen de Fransen, of zijn het alleen wij Duitsers die dat zeggen? De
Fransen nemen de kaas als onderdeel van hun Repa, na de warme maaltijd. Hoe dan ook, ik
heb honger en ben niet in de stemming voor conventie, maar voor een stukje salami nu.
Ik ben op zoek naar mijn avonturiersmes, het mes waar ik zo trots op ben, het mes met het
handvat van olijfhout en het scherpe lemmet dat in de lederen schede is gestoken. Terwijl ik
het zoek, merk ik dat ik een beetje zwaai. Ik heb snel gegeten, snel gedronken, voel de wijn.
Laat maar. En ik heb nog steeds honger.
De koeien rolden van me af. Ik ben het niet meer waard om te kijken.
Toch ben ik dankbaar voor het prikkeldraad.
Het stuk salami dat ik net op mijn schoot had afgesneden viel in het grind. Ik schraap het
eraf, zoals de Fourme d'Ambert die eerder van mijn knie was gevallen. Ik heb geen zin in een
snackbord om te doen alsof ik hier beschaafd ben.
Het is kwart voor negen 's avonds en ik waag me door de koele wind aan de westkant van de
auto. Mijn vingers zijn zo koud als ijs, ook al lijkt de zon zo gezellig. Het zal nog wel even
duren - het is mooi dat het nog maar begin juli is, dat de zomer nog maar net begonnen is
en dat de dagen nog zo lang duren. Ver in de verte voor me zijn er oprukkende groene
heuvels, achter me het bos, dat me zo verveelde op de weg hierheen. Om me heen zijn de
weilanden met prikkeldraad omheind, ik heb tenminste uitzicht op een roodglanzende zee
van wuivende klaprozen. Als ik me naar het zuiden wend, toont het landschap zich
wederzijds: eerst groene weiden, op de achtergrond beboste heuvels, dan koeien erbovenop,
plus wat elektriciteitsmasten. Nee, het is nog steeds niet zo heel erg anders dan hier in
Opper-Beieren. Ik zal morgen nog wat verder moeten gaan.
Ik was vergeten mijn mes meteen af te vegen, nu de kaas en de salami in de zomerwind zijn
gedroogd. Wordt ik daar ziek van? Ik heb zes flessen goedkoop water gekocht om af te vegen.
Wat als ik vandaag niet dweil? Dan zal de volgende morgenavond de kaas aan mijn
ontbijthoning blijven plakken. Ik heb nog nooit een man gezien, ik rechtvaardig mezelf, die
zijn zakmes na gebruik netjes naar de gootsteen zou hebben gebracht alvorens het terug te
vouwen. Het maakt niet uit of hij het eerst gebruikt heeft om hout te snijden en daarna om
worst te maken of andersom. Al deze mannen zijn nog in leven.
Over honing gesproken. Wat dacht je van nog een dessert? Honing en kikker blanco, die ik
in de supermarkt heb gekocht. Mm, geweldig.

53

Zojuist keek de koeienmoeder naar me met haar kalf. Maar nu zijn deze twee ook
teruggegaan naar de weide. Hun voedsel is belangrijker voor hen. Niemand, niemand is
geïnteresseerd in mij.
Het is pas half tien en het is nog steeds prachtig helder. Toch heb ik me al teruggetrokken in
het interieur van Merkür om me te beschermen tegen de ondraaglijke kou.
Mijn verduisteringstactiek wordt steeds geraffineerder. Van binnenuit kan ik niet meer uit
de auto kijken zonder het stuk handdoek dat ik in de deur heb vastgeklemd opzij te
klappen. En me in een gevoel van veiligheid sussen, als een driejarig kind dat denkt dat als
hij een kussen voor zijn gezicht legt, hij het niet meer kan zien. Het is genoeg voor mij om de
open achterdeur aan mijn voeten uit te kijken. Hier kon ik op tijd zien of er iemand
langskwam. Maar de plaats is goed gekozen, de kans dat iemand langskomt is nul. Ook ligt
mijn avonturiersmes naast me, mijn fluitje, mijn gsm, mijn hamer, mijn pepperspray, mijn
lachgas... Ik praat luid tegen mezelf en overtuig mezelf ervan dat angst hier niet nodig is. Ik
heb ook Peter gebeld. Het was geruststellend om zijn stem te horen, om zijn liefde te voelen,
mijn eigen liefde ook. Maar ik vertel hem liever niet over al mijn gedachten. Uiteindelijk kan
ik goed slapen, maar hij niet.
Niemand geeft iets om mij. Links van mij zijn de koeien in de wei heel ver weg, rechts van
mij zal de zon me zo dadelijk verlaten. Rechts van mij sist de wind nog steeds, de
Atlantische wind, met een klagend geluid. Aan mijn voeten heb ik de twee
poortvleugeldeuren opengelaten, terwijl ik de andere deuren op slot heb gedaan.
Vergrendeling is op de een of andere manier goed. Om genoeg lucht in mijn slaapkamer te
laten ademen, rolde ik het raam van de chauffeur en het raam erachter een spleet naar
beneden. De ervaring van de afgelopen nachten suggereert dat ik vandaag op de zijkant
achter de passagiersstoel moet gaan liggen. Ik was vaker wakker geworden toen de
raamopening aan mijn gezicht open was. Iemand zou in mijn gezicht kunnen bloeden of zijn
hand erin kunnen steken. Het was een fantasie waar ik niet tegen kon vechten en het liet
me niet rustig slapen. Ik kan de achterdeuren met een schop open schoppen, eerst links,
dan rechts, als ik me ongemakkelijk voel in de benauwdheid of als mijn blaas 's nachts op
me drukt.
En daar lig ik dan, mezelf langzaam op te warmen en mezelf in een comfortabele slaap te
praten.

BERG NUMMER TWEE
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Als de ezel te goed is
Als de ezel te goed is, gaat hij het ijs op. Ik werd om 7:30 uur wakker met deze gedachte aan
mijn vader.
Wie is die ezel eigenlijk?
Dus ben ik bereid om vergeleken te worden met een ezel, met een stomme ezel - en zelfs om
mezelf actief te vergelijken met een ezel, alleen maar omdat mijn vader dit spreekwoord zei?
Wil ik me echt nog steeds laten leiden door de vaak starre uitspraken van mijn vader?
Wat is de aard van een ezel, vraag ik me af. Een beest van last: geduldig dragen wat je er
ook op belast. Is dat wat ik echt wil zijn? Nee, niet echt!
Koppig, zeggen ze, zo koppig als een muilezel. Of eigenwijs? Om eindelijk mijn eigen wil te
zijn. - Ja, ja, dat wil ik. Ja, ik wil zo'n ezel zijn. Stop niet alleen omdat anderen dat willen.
Niet stoppen alleen omdat iemand anders het zegt. Ja, dat is het soort koppige klootzak met
een eigen leven dat ik wil zijn, papa. Ja, ongemakkelijk, zelfs voor jou!
Zo'n ezel kan het nooit goed doen, maar het is altijd goed.
En ijs? Geen gevaar in zicht, papa, geen ijs, vandaag, dinsdag 8 juli, hoewel ik 's nachts een
paar keer wakker werd om me nog dikker te wikkelen en nog warmer in te knuffelen. Zelfs
nu nog: Ik ben pas een kwartier uit bed geweest en mijn vingers zijn al verdoofd.
Veel ochtenddauw bedekt Mercurius. Het water dat ik gisteravond in het grind heb gegoten
nadat ik mijn tanden had gepoetst, is niet opgedroogd. In de Ardèche was het droog op het
moment dat ik 's morgens wakker werd. Het pad is onaangetast. Zoals verwacht, denk ik
niet dat er hier vanavond iemand langs is gekomen. Niet eens een hondeneigenaar die zijn
hond uitlaat, zelfs niet de koeien.
De thermometer die ik in mijn auto had gezet liet 7 graden zien.
Het enige wat me nu helpt om op te warmen is om te blijven rijden en de verwarming op
volle toeren te laten draaien. En weer geniet ik ervan om zo vrij te kunnen beslissen.
Ik ga naar het zuiden van de Cevennen, waar de Causses liggen, de uitgestrekte, droge en
hete kalksteenplateaus die zich uitstrekken tot het Franse Centraal Massief. De Causse
Noir, de Causse Méjean, laten we eens kijken hoe het gaat.
Ik hou van mijn spontane bewegingen, maar ik moet ook steeds weer de nadelen ervan
onder ogen zien: Hoewel ik nu echt in het midden van mijn favoriete Cevennen zit. Maar als
ik gisteren de brede landweg naar Mende niet had verlaten, had ik vandaag niet weer op
deze kronkelige, kronkelige, kronkelige weg hoeven rijden, waarschijnlijk weer honderd
kilometer bergop, bergafwaarts. Voor de duizendste keer veranderde ik mijn plan, ik liet me
afleiden van mijn route, ik hield me er niet aan vast, ik gaf toe aan mijn nieuwsgierigheid:
Oh, wat zou er nog verborgen kunnen zijn achter deze heuvel, en misschien is er achter dit
kleine bos nog een oud dorp dat niemand voor mij heeft ontdekt. Laat niets weg! Alsof ik aan
het winkelen ben. Het zou een man niet zijn overkomen. Geen wonder dat Roodkapje niet
Roodkapje heet.
Men leert van het lijden, men wordt wijs uit ervaring, de noodzaak is de moeder van de
uitvinding - ik heb geleerd: voor ik begin raadpleeg ik een kaart en een gids en voor het eerst
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sinds afgelopen dinsdag stel ik een dagelijkse route vast. Ja, dat doe ik. Ik wil naar de
Causse Méjean gaan. Vaarwel, al jullie koeien die zo vriendelijk zijn geweest om me
gezelschap te houden.

Allemaal vol met Cevennen
Een splitsing in de weg, af en toe velden, en weer een splitsing in de weg die ik eerst niet op
de kaart vind gaan - ik geef mezelf een stoot en stop om me te oriënteren. Ik laat mijn oude
angst onopgemerkt: Oeps, ik vraag me af wat de mensen denken. Kijk, ze kijken al naar wat
Rosi doet. Aha, ze denken dat ze het niet weet, aha, ze weet niet waar ze naartoe wil, haha,
hoe kan je... Maar nee, ik heb het gehaald: ik ben langs de kant van de weg gestopt! Ik hou
vol. Ik zal het openbaar maken met het feit dat ik de weg niet weet. En terwijl ik daar met
mijn auto aan de kant van de weg sta, realiseer ik me dat ik ver weg ben van München,
want noch voor noch achter mij staat een auto ongeduldig te wachten.
En zie, terwijl ik daar sta met de rust die net is bereikt, rustig met mijn kaart, en mijn geest
heeft kunnen opruimen, is er stiekem een klein bordje met de straatnummering naar de
kant van de weg gekropen, en ik constateer dat: Ik ben op de D71, en ik zie daar het
onopvallende bord voor de D6, en ook het bord voor Mende: rechtsaf, nog dertig kilometer te
gaan.
Op mijn nieuwe routekaart op schaal 1:100.000 ziet alles er ineens heel anders uit dan op
mijn vorige. De verhoudingen zijn verschoven, plaatsnamen van kleine gehuchten worden
plotseling in hoofdletters geschreven en lijken erg belangrijk. Maar ik kan ook in het reine
komen met deze verwarring.
Ik draai de verwarmingsknop hoger om eindelijk warme vingers te krijgen. Ruige, grillige,
bizarre rotsformaties begeleiden mij en Merkür, de enige menselijke gebeurtenis hier. Het
gebied ligt wild, breed en open voor me en laat mijn hart sneller kloppen. Op de
steenweiden, die de weilanden zijn voor het lokale vee, zijn verspreid liggende bomen
geplaatst. De weg leidt me naar boven, naar beneden, van heuvel naar heuvel. Enorme
keien, zo groot als een auto, en dan stapels stenen tot twintig reusachtige stenen dicht bij
elkaar, alsof ze in het weiland zijn gestort. Dan drie en vier dolmens, gigantisch, opgestapeld
als een kraanvogel. Uit welke oude culturen komen ze? Maar ik ben de enige bestuurder en
ik kan niet tegelijkertijd in de gids lezen wat er historisch gezien in het gebied staat.
En weer word ik op magische wijze aangetrokken door een afslag die van de saaie weg
afloopt - en verzet me daartegen. Ik blijf op weg en pluk geen bloemen voor oma in het bos.
Als er een vrachtwagen op me af komt, merk ik dat ik al bijna een uur alleen op de goed
ontwikkelde snelweg N88 richting Mende rijd. Om iets voor negen uur 's ochtends. Na de
vrachtwagen is er lange tijd geen enkele auto meer. Er lijkt hier geen sprake te zijn van
spitsverkeer. Niemand lijkt de stad in te hoeven rijden voor zijn werk. Of rijden ze veel
eerder? Of werken ze op hun eigen boerderij?
Steeds weer weiger ik de grote boze wolf die zo verleidelijk naar me lacht. Hier nog snel een
kijkje nemen, daar nog een indrukwekkende kloof, hier een menhir, daar nog een grot. Hé,
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wat wil ik eigenlijk? Wil ik mijn familie en vrienden thuis kunnen vertellen wat ik heb gezien
en welke bezienswaardigheden er hier zijn? Of wil ik mijn eigen ding doen, namelijk: rust en
tevredenheid vinden in plaats van de druk van deadlines. Het vinden van mijn innerlijke
Cevennen.
Een kudde schapen steekt de weg over, ik stop. Er zijn er veel, minstens honderd, en vers
geschoren. Een herder met een hond leidt de kudde. Dat is precies wat ik leuk vind aan
Frankrijk: dat het zo onvolmaakt is, zo menselijk, hier heb ik het gevoel dat ik mezelf mag
zijn. Het hoeft niet perfect te zijn. Het hoeft niet te worden aangekleed, gestileerd en
opgemaakt. De huizen, de tuinen: niet tot in de puntjes afgewerkt. Het pleisterwerk op de
gevel is eraf gevallen, er zijn versleten treden, de muur heeft mortel verloren - daar ligt het
en niemand legt het weg. Achter het huis, ergens in het hoge gras, staat de caravan voor de
vakantie, zonder hek eromheen, zonder asfaltcarport. Nog vijf kilometer, zegt de wegwijzer,
dan ben ik in Florac. Dat klinkt belangrijk voor mij. Omdat er de administratie van het
"Cevennes National Park" is, heb ik verschillende keren op borden gelezen.

Gevoelens van duizeligheid en opgetogenheid
Het is warmer geworden, ik zou mijn verwarming al kunnen uitschakelen. Ik zou graag een
van mijn twee jassen uittrekken - maar dat kan hier niet! Plotseling ben ik zeer
geconcentreerd. Nee! Ik voel druk in mijn hoofd, en het laxeermiddel van gisteravond wil
elders werken volgens zijn doel. Stop! Onmogelijk! De monsterlijke weg leidt steil omhoog en
de rand is volledig onverhard. Ze houdt me in haar ban met huid en haar, maar wijkt geen
millimeter af! Ik heb het gevoel dat de laterale helling me meteen wil pakken. Overhangende
kliffen aan mijn rechterzijde raken bijna de verf van mijn glanzende Merkür, maar ga verder
naar links - phew, de weg lijkt naar de helling te hellen, en er zijn helemaal geen vangrails
om een vreselijke crash te voorkomen. Als ik de haarspeldbochten in ga, waarachter zich
een gedetailleerd niets opent, wil ik in shock schreeuwen zoals in de bochten van de Wilde
Muis op het Oktoberfeest, maar hier ben ik niet eens veilig!
In werkelijkheid hoor ik mezelf echter hardop schreeuwen Juhu, want wat ik in
onvruchtbare schoonheid kan waarnemen boeit me nog meer. En anderen maken deze
verkeersroute ook, ik heb hier zelfs een bus zien rijden! Ik ben daar, in het midden van de
Causse Méjean. Eindelijk kan ik stoppen bij een uitstulping in de weg en er stroomt een
heilige verbazing door me heen. Wat een uitzicht! Wat een ruige genade! Voor mij opent zich
een brede helling, en daartegenover werpt de Tarn zich als een prachtige waterval in de
diepte.
Maar ik moet losscheuren en voor de ontlasting zorgen. Ik heb de gewenste plek gevonden,
heb alles netjes met stenen bedekt en wat dat betreft ben ik een typische Duitser. De
Fransen doen het niet op die manier...
Ik voel me weer fris en licht en avontuurlijk voor het kaartlezen.
Afgezien van het feit dat de keuze van de wegen niet erg groot is, was ik weer verbaasd dat
de weg zo steil bergopwaarts was. Om dergelijke subtiliteiten op voorhand van de kaart te
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lezen zou ware vaardigheid zijn, realiseer ik me met een zucht. Dan herken ik de kleine
getallen waar ik alles had kunnen uitrekenen: vijfhonderd meter hoogteverschil.
Toch geeft het gebied me niet alles: ik wens meer hete zon op verdwaalde grijze stenen,
minder groene heuvels met minder groene bomen en wolken aan de hemel zou niet nodig
zijn. Ik kan steeds meer definiëren wat ik eigenlijk zoek.

Niet goed verzorgd is ook goed verzorgd
Ik heb voor mezelf een kopje koffie gezet, en terwijl ik daar met mijn kopje in de hand sta en
naar het dorp voor me kijk, waarachter Florac zou moeten staan, zie ik mezelf in de spiegel
van de autoruiten - en ik ben geschrokken. Zo onverzorgd als ik ben, ongewassen, met een
verhoogde kap om me te beschermen tegen de wind hier, onverzorgd, lijk ik op mijn moeder.
Dat is geen vergissing. Maar ze is tweeëntachtig!
De lepel zit nog vol met koffie, dus ik neem het mes en duw een portie van mijn geliefde
Fromage blanc in mijn mond van de would-be cooler, die er niet meer is. Ik ontmoette hem
al in mijn Franse gastgezin toen ik een uitwisselingsstudent was in de negende klas van de
middelbare school. En sindsdien ben ik elke keer als ik in Frankrijk kom, blij als ik hem in
de supermarkt ontdek.
Ik sta op de helling met een overweldigend panoramisch uitzicht, draai mijn tandenborstel
over mijn tanden en voel me heel subliem, zelfs bevoorrecht. Ja, zo heb ik het me
voorgesteld. De beschaving is ver weg. Geen gootsteen. Niemand houdt me in de gaten,
niemand is geïnteresseerd in mij. Ik heb net mijn gezicht gewassen uit de fles die ik bij de
waterval in de Ardèche had gevuld. Ik wil echt zuinig met water omgaan, want aan de ene
kant moet ik het kopen, aan de andere kant zou het te veel ruimte in de auto in beslag
nemen als het losjes wordt verbruikt. Na deze laatste Ardèche bries ga ik over op water uit
de Causse Méjean bij de volgende supermarktconsumptie. En na de schok van het
autoraam zal ik mijn gezichtshuid insmeren en mijn haar wat vormend schuim geven. Het
dorp voor me laat nog steeds te veel sporen van mensen zien. Ik zal doorrijden.

Te lui om gelukkig te zijn
Hoe moeilijk is het voor mij nog om de tijd te nemen om informatie uit de kaart te halen en
deze fotografisch te onthouden. Wetende dat dit niet mijn kracht is, aan de andere kant,
wetende dat dit de voorwaarde is om dingen alleen te doen, als ik niet op anderen wil
vertrouwen. Die kardinale punten zijn net zo belangrijk als het kunnen lezen van legendes,
dat ik de tijd moet nemen om te plannen. Hoe meer ik me afvraag waarom de kaartlezing
met mijn vorige metgezellen is uitgegleden en niet met mij, hoe meer ik mezelf observeer,
hoe meer ik merk wat hier aan de hand is. Ik spreid de kaart voor me uit en lees hem, maar
al snel schreeuwt hij tegen me: Je kunt het niet, je kunt het niet, je kunt het niet! Mijn
oorspronkelijke vreugde in de omgeving maakt plaats voor een enorme wanhoop, er zit veel
druk in mijn maag, ik wil heftig huilen maar dat kan niet, wat zich dan als een brok in mijn
keel nestelt. Geen idee waar de blokkade vandaan komt, het is er. Omdat ik een meisje ben?
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Ik heb geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om mijn ruimtelijke verbeelding te
ontwikkelen tot intuïtie? De afwas thuis doen? Kaarten lezen? Dat kan ik niet doen. Stop! Ik
zeg het hardop tegen mezelf. Ik kan het nog niet, zeg ik tegen mezelf. Wil ik me door dit
gebrek aan kaartleeservaring laten afschrikken van mijn wensen en verlangens? Gewoon
omdat ik niet kon oefenen in de auto van mijn ouders, omdat ze geen auto hadden - wil ik
met een kaartlezende partner blijven reizen naar waar hij heen wil, gewoon omdat ik me het
verloop van een route niet "snel kan herinneren"?
Heb ik hier niet de tijd om urenlang de kaart te bestuderen? Duwt iemand me hier om iets
te doen? Nee. Heb ik altijd al willen doen wat ik wil doen? Ja. Stop, er past iets niet. Zolang
ik de basisregels van de oriëntatie niet ken, zal ik altijd bang zijn - en zal ik mijn
avontuurlijke wensen niet kunnen vervullen. Ik vermoed ook op de achtergrond dat ik meer
van dit soort avonturen wil ondernemen, dat dit als een oerinstinct in mij is, waar ik aan wil
toegeven, ja, ik moet wel. Het zijn niet langer goed bewegwijzerde toeristische centra die me
aantrekken, maar eenzame plaatsen kunnen me soms diepe voldoening geven. Wil ik me
overgeven aan troost en verstopping laten verstoppen of wil ik de moeite nemen om me te
oriënteren? Niet alleen in de wildernis van Frankrijk zou het verfrissend zijn om te weten
waar ik ben en hoe ik weer weg kan komen, anders zou het ongemakkelijk zijn. De poorten
naar de vervulling van vele wensen zouden voor mij opengaan.
Een half uur lang zit ik voor de kaart. Laat ik me verrassen door de vele betekenissen van
lang vergeten tekens uit de legende. En vermoed dat zelfs een duur navigatiesysteem mij
niet kan bevrijden van dit leerproces. Ik moet het zelf doen.

Levensmiddelen
Karl-Hubert had niet voor niets het beroep van kruidenier gekozen. Zijn reukzin was heel
duidelijk. Hij kon meteen nuances opsnuiven die ik al lang niet meer had opgemerkt. Zijn
smaakpapillen leken miljoenen meer te hebben dan de mijne, ik kon zijn beschrijvingen
vaak niet volgen. Hij hield van alles wat met eten en drinken te maken had. Met deze kleine
maar unieke fijnproeverstrion had hij echt een levenslange droom in vervulling laten gaan.
Vijftien jaar lang heb ik met hem samengewerkt om ervoor te zorgen dat alles soepel verliep
en dat de zaken goed gingen, naast het opvoeden van de kinderen.
Ik voelde mijn inzet echter steeds meer als een opoffering. Ik zat vast in een loopband die
zonder mij niet zou slijpen. Dat was niet de bedoeling toen ik begon. Zijn bedrijf mocht de
basis van ons bestaan zijn, ja, maar de dingen waren veranderd, en we hadden nu vier
kinderen die niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en spiritueel gevoed wilden worden,
dacht ik, en meer dan hij. De komende twintig of zelfs dertig jaar in deze winkel? Absoluut
niet! Misschien dat ik in mijn beroep kom, misschien iets heel anders. Ik zou liever minder
luxe hebben, minder verdienen als het moest, maar meer van die andere luxe hebben: Om
tijd te hebben. Karl-Hubert was niet bekend met deze denkwijze en vroeg steeds opnieuw in
dezelfde bewoordingen en met dezelfde ruches op het voorhoofd, dezelfde agressieve toon:
"Maar wat dan? Wat ga je nog meer voor geld doen?"
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Voor hem heette de formule Tijd is geld.
"We verkopen de Gourmetrion. We hebben veel verdiend, hebben het pand bijna afbetaald
en de winkel is nu behoorlijk wat waard", zei ik, "je hebt nog steeds de wijnhandel, dat zou
genoeg moeten zijn voor ons.
"Je wilt lui zijn, dat is alles, je bent altijd al lui geweest!"
"Ik heb toen mijn baan verlaten om je te helpen de droom van je leven op te bouwen, en al
mijn energie erin te steken."
"Jouw energie? En de mijne? Jij leeft er ook van! Wat ga je nog meer doen voor de kost?
"Ik hoef niet altijd de duurste kleren te dragen. Ik heb liever meer tijd."
"Je wilt lui zijn, dat heb ik altijd al geweten!"
Zijn antwoorden maakten me meer en meer woedend met de dagen, de weken, de maanden
- totdat het me duidelijk was: ik zal deze winkel niet meer doen. Ondertussen was KarlHubert er toch al mee gestopt, liet het aan mij over, opende samen met zijn partner Patrice
een wijngroothandel in de achtertuin van de Gourmetrion, zodat hij nu de wijnleverancier
van de winkel was geworden en alleen hier en daar de Gourmetrion bij grote evenementen
ondersteunde.
Pas vandaag kan ik zijn uitspraken, die mij zozeer hebben gekwetst, interpreteren als een
uiting van zijn existentiële angst: Hoe moet ik mijn vrouw en onze vier kinderen voeden als
dat niet gebeurt in de structuur die nu functioneert?
Op dat moment had zijn angst samen met mijn angst, die we niet als zodanig konden
waarnemen, laat staan onder woorden brengen, geleid tot een lelijke
scheidingsmodderworstelwedstrijd.
In de vijftien jaar dat ik ook in deze winkel mijn brood verdiende, heb ik zeker veel mooie
momenten meegemaakt die Karl-Hubert en mij altijd met elkaar verbonden hebben. Want
eten en drinken heeft altijd iets te maken met vieren. Geen feest zonder een lang buffet of
een rijk gedekte tafel!
Niemand, niemand, niemand begrijpt dat ik afscheid heb genomen van deze zo sensuele
zaak, deze zo aantrekkelijke en welvarende winkel.
"Zo geweldig is het altijd met je geweest," zeggen ze.
"Zo goed eten!"
"Je had altijd al iets speciaals."
"Je wist het zo goed!"
Maar de burn-out een korte tijd daarvoor leed ik alleen, alleen ik. Niemand begreep de
omvang van mijn uitputting en opgekropte innerlijke verdediging.
Want niemand die alleen de gevel zag, had enig idee hoe arbeidsintensief de werking van
zo'n winkel achter de schermen was. Hoe vettig, vettig en stinkend het werk was. Hoeveel
vuilnis moest worden weggegooid, hoeveel schorten moesten worden gewassen, hoe vaak een
fles wijn of zelfs de beste olijfolie op de vloer moest worden geslagen en afgeveegd als deze op
de verkoopplank werd gelegd. Hoeveel kennis was er nodig om ons te onderscheiden van
andere leveranciers, om het hoge niveau te handhaven, om de vele, meest uiteenlopende
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goederen van de meest uiteenlopende, vaak kleine importeurs die eerst gevonden moesten
worden, bij onze Gourmetrion te krijgen en om ze vers te houden volgens de volgorde van
aankomst of ook naast elkaar. Om een gevoel te ontwikkelen voor de juiste rijpingsgraad van
de kaas, om in de gaten te houden wanneer een ham al snel over zijn hoogtepunt heen zou
zijn en om van daaruit een verkoopcampagne te starten zonder verdere omhaal of wanneer
de heerlijke garnalencocktail ineens niet meer lekker is. De druk om te voldoen aan de
normen van de Voedselinspectiedienst, die slechts één belang had: maximale hygiëne. En
onze interesse was: naast reinheid, sfeer creëren met hangende hammen en Franse
rauwmelkse kazen, die nog steeds met argwaan werden bekeken door de Duitse autoriteiten.
Ik beefde altijd als de ambtenaar de koelcel bezocht: of een houdbaarheidsdatum misschien
niet was overschreden, of dat er bij het uitpakken van de vers geleverde goederen per
ongeluk, maar illegaal, een kaas op de hamplank was gelegd, of dat het brood van
Parmezaanse kaas, dat een maand geleden was geopend, ondertussen een witte
schimmelaantasting had ontwikkeld die zo moeilijk te onderscheiden was van de witte
vlekken die werden gevormd door de natuurlijke rijping van de kaas en de kristallisatie van
het zout.
Ik mis niets. Vandaag kan Peter me heel gelukkig maken met zijn eenvoudige
gehaktbroodrecept. Of zijn sauerbraten. Die is gemaakt met azijn en niet met wijn, omdat
Peter geen wijn drinkt. Karl-Hubert zou hebben gezegd azijn, hoe goedkoop. Gehaktbrood of
zelfs worsten, zoals Peter ze graag heeft: hoe vulgair zou Karl-Hubert gezegd hebben. Mijn
ingeblikte ravioli in mijn bagage: ik kan vandaag vriendelijk glimlachen bij Karl-Hubert's
opgetrokken wenkbrauwen en zijn minachtende schudden van zijn hoofd.

Vreugde in mijn
De klok toont kwart voor twaalf, het wordt steeds warmer, ik trek een ander jasje uit. De
wolken zijn niet meer zo dik als vroeger, maar het waait nog steeds. Af en toe, heel zelden,
komt er een auto langs. Ook een mountainbiker, een enkele. Anders is het stil. Ik leun op
Mercurius' schouder en sluit mijn ogen. Absoluut stil. Ik wil er meer van.
Ik voel een hoge mate van tevredenheid dat ik heb toegegeven aan de sterke wens om deze
tour alleen te doen en me niet heb laten afschrikken door waarschuwende stemmen van de
rede. Ja, het is een avontuur. En avonturen zijn nooit redelijk. Maar ongelooflijk
bevredigend.
Als ik verder ga, voel ik een onmetelijke uitgestrektheid in de regio van mijn hart, inderdaad
een grote opluchting. Ik haal diep adem. Voor mij vindt mijn ideaal zijn perfecte
correspondentie. Uitgestrekte, woestijnachtige, onherbergzame heuvellandschappen. Een
statige kudde schapen daar, ver genoeg weg om idyllisch te lijken zonder mij te verdringen,
een herder met een zwarte hond of zelfs twee of drie, ik zie het niet precies. Cairns van de
grijze verwilderde soort die ik zo aantrekkelijk vind, ik zag zelfs een verlaten huis in het
voorbijgaan, pas na nog eens tien kilometer een dorp met een paar huizen weer. Ik laat het
stuurwiel even los en raak mijn dijen. Ja, zo heb ik het me voorgesteld. Ik verzoen mezelf
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met de koude nacht ervoor. Een week geleden vertrok ik vandaag en hier ben ik dan. Op
dinsdag 8 juli 2008 rijd ik met een enorme kilometrage op mijn gezicht langzaam en
bedachtzaam en neem ik alle details van de omgeving in me op.

Een huis voor elke situatie
Ik ga links van de D16 af, en ik wil naar een klein stadje, waarachter zich geen verder op de
kaart bevindt, Deïdou. Maar op de weg daarheen stop ik in verbazing en kom ik terecht in
een kleine verzameling van lage, grijze, onbewoonde huizen van lang geleden, voor een
schoon, nieuw ontworpen plaatsnaambordje, waarop in duidelijke witte letters op een
bruine achtergrond staat: Cros Garnon.
Open raamkozijnen, geen glas meer, gapende gaten. Van wie zijn de verlaten huizen
eigenlijk, vraag ik me af, als de eigenaren niet meer bestaan? Vallen ze in handen van de
staat? En ik denk: wie zou er een van deze kunnen kopen, tot wie moet ik me wenden?
Tussen rode klaprozen, laag steppegras en borsthoogte gele koninklijke kaarsen, oude
huismuurtjes, die slechts gedeeltelijk met elkaar verbonden zijn, duiken in een verwarde
wanorde. De buitenmuren zijn gemaakt van muisgrijze, ongehouwen, onregelmatig grote
natuurstenen, zelfs het dak is bedekt met natuursteenplaten die door verwering in
verschillende grijstinten zijn gespikkeld, en op sommige plaatsen bruine tinten korstmossen
die al lang bewoond zijn. Tussendoor groeien er verse plukjes gras. Waar geen daken meer
zijn, groeien hoge bomen boven vrijstaande gevels. In sommige huizen zijn deuren en ramen
vastgespijkerd met ruwe planken, in andere niet eens, zodat de sterke wind die ik hier voel
in de loop der jaren alleen maar open gaten in deze plaatsen heeft achtergelaten. Een paar
steenworpjes weg, een aantal wat nieuwere huizen waren gebouwd. Maar ook deze huizen
zijn onbewoond en verlaten, het kerkje lijkt ongebruikt.

Waar is Satyr?
Nieuwsgierig en zeer nieuwsgierig volg ik een ander bruin bord, dat met zijn witte letters als
wegwijzer fungeert. Twee kilometer verderop bereik ik La Fajole.
Rechts van mij, weer grijze, verweerde, verlaten stenen huizen. Ik ben gefascineerd en sta
steeds meer versteld. Zijn huis verlaten en gewoon weggaan? Wat moet er gebeuren?
Wanneer verlaat u uw huis? Vanuit München, waar huizen van onschatbare waarde zijn, is
dit mij volkomen onbekend.
Deze ziet eruit als een voormalig dorp, zes tot acht huizen die niet meer bewoond zijn. Een
klein, heel oud kapelletje, dat eruit ziet alsof het nog steeds staat. Het kan hier niet lang
geleden zijn, misschien dertig jaar, of veertig, of vijftig - of zelfs meer? Hoe snel vergaat een
huis? Waarom zijn al deze mensen weggegaan? Het nemen van zo'n beslissing op eigen
houtje getuigt van grote ontevredenheid, maar ook van de grote vrijheid om iets te kunnen
veranderen. In de volgende gedachtengang herzie ik mijn bewondering voor zulke vrije
beslissingen en scheld ik mezelf uit voor mijn romantische gedachten, omdat het eigenlijk
meer lijkt op pure ellende en pure noodzaak om te overleven.
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Ik stop en stop in het midden van het kleine pad.
Vanuit een uitgestrekt groen gebied achter mij rijzen talloze grote landbouwpercelen op,
waarschijnlijk recentelijk gewikkeld in witte dekzeilen. Wat zit er in? Waarschijnlijk hooi.
Opnieuw geeft de stadsbewoner zich bloot op het platteland.
Ik draai mijn hoofd en zie een groter magazijn verder naar rechts achter me, een tractor die
voor de machtige poort staat. Het ziet er niet erg fris uit, maar de Fransen op het platteland
zijn geen Duitsers als het gaat om motorisering, heb ik geleerd. Zelfs de auto in het midden
van de werf is niet het nieuwste model. Zal ik naar beneden rijden en kijken of er iemand
thuis is? En vraag eens wat er mis is met deze huizen? Maar mijn moed is niet genoeg.
Maar ik voel en verwelkom de brandende middagzon, trek mijn lange slaap- en joggingbroek
uit omdat ik het te warm kreeg, en trek voor het eerst sinds Vienne mijn lichte zomerrok
aan. 28 graden laat Peter's thermometer zien. Vanmorgen was het nog maar zeven uur.
Vol van de ontdekkingsvreugde ga ik verder langs de eenbaansweg. Het is geteerd, ook al zit
er veel gras onder de linker- en rechterwielen. De grassprieten zijn erg hoog, en ik
combineer: Het gebeurt niet elke dag dat iemand met deze auto rijdt. Als ik de kleine top van
de heuvel bereik, zie ik een handvol andere oude grijze stenen huizen, die geen enkel leven
herbergen. Boven de verweerde asgrauwe bouwstenen zijn er nog steeds plekken op de
muren van het huis die duidelijk ooit gestuct zijn. Sommige huisopeningen zijn
vastgespijkerd met golfplaten. Misschien wil iemand nog steeds zijn bezittingen bewaren om
ooit nog eens terug te komen? Voorzichtig, ik benader een ex-woning. Ik ben verbaasd dat er
stroomkabels boven me liggen. Misschien woont er toch nog iemand in? Van mijn kant is er
geen ingang te zien, misschien is het achter het huis?
Nieuwsgierig ga ik eruit, niet zonder een beetje griezeligheid. Misschien woont hier een
zwerver met honderdtwintig katten en zeven honden? Nee, ze zouden me al lang geleden
hebben opgespoord. Misschien komt er een gek op me af met een hooivork? Misschien
wacht het ontbonden lijk van een oude vrouw die geen afscheid wilde nemen van de
voortvluchtigen uit haar huis op mij?
Het eerste gebouw had een garage kunnen zijn, het platte dak en de vierkante opening
zouden dit gebruik in mijn cultuur en weerkringkring aangeven. Het lijkt leeg te zijn.
Voorzichtig kijk ik ook in verborgen hoekjes. Niets binnenin. Er blijft alleen een
schaduwrijke, hoge grassoort tussen de stenen over.
Een paar stappen verderop staat het grotere, met leisteen beklede huis van grijze stenen.
Het heeft ook een zeer brede opening. Ik stop en luister. Niets dan de fluitende wind, plus
mijn stappen door het ritselende gras dat mijn knieën kietelt. Een vuile houten ezel gapen
naar me toe, een oude grijze europallet hinkelt met een hoekje op de kruimelige muur, dikke
stoffige landbouwwerktuigen strekken hun roestige spijkers naar me toe. De muffe geur van
een oud houten vat met een beetje water erin. En geen geur van een lijk! De opening was
ooit de deur. Ter hoogte van de gevel piept een enkel raam naar buiten. Om aan de
achterkant van het huis te komen, moet ik door de smalle doorgang tussen het huis aan de
linkerkant en een donkere, zwarte houten schuur aan de rechterkant. Omdat de drie
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gebouwen elk een beetje naar links liggen, verdwijnt Merkür uit mijn zicht, mijn laatste
anker! Ik voel me steeds ongemakkelijker. Nog steeds verblind door de vorige zon, kom ik
ineens in de donkere schaduw van het huis. Als er plotseling twee dikke zwarte kraaien
achter de loods omhoog vliegen. Nu is het genoeg! Geschrokken van zoveel leven draai ik me
ter plekke om en ga ik naar Merkür. Ja, daar staat hij, nog steeds, gek, op dezelfde plaats,
wachtend op mij, goed en trouw, om mij te verwelkomen achter zijn veilige deuren.
Nee, niemand is me gevolgd. Het huis is nog zo onbewoond als voorheen. Alleen mijn
verbeelding heeft er inmiddels iets respectvols op gezet.
Er is absolute stilte, zo lijkt het mij, het levendige getjilp van vogels en het luidruchtige
gefluit van de wind voel ik ook als stilte. Voor me ligt een veld, ik heb de planten er nog nooit
op gezien. Het is grasgroen, maar produceert ronde bladeren en is ongeveer kniehoog, eerder
geen korrel. Willow dan? Maar voor welke dieren? Ik zie geen koeien, geen schapen, niets.
Voor me zie ik alleen maar onbewoonde heuvels, brede zachte heuvels, afgewisseld met
ruwe, schrale grijswitte rotsen en met individueel staande, blaffende naaldbomen.
Een stuk achter het huis van mijn zwerver staat op een zeer opvallende, ruige rots,
waardoor ik graag naar boven wil klimmen. Waarom niet? Ik ben al op zoek naar de beste
plek om te klimmen. Ik ben al halverwege gekomen. Ik haal mijn schouders op: Honderden
zwarte kraaien vliegen op van de rotsrichel en verduisteren de lucht, ze komen op me af als
een lage zwarte wolk, ik steek mijn handen defensief op en buig, ze cirkelen boven me,
schreeuwen een vreselijke schreeuw die me eerlijk gezegd intimideert, alsof hun boodschap
ook door de laatste kraai in de Causse Méjean moet worden gehoord: zeer gevaarlijk
schepsel dat wordt gezien.
Dit is hun rots, alleen zij wonen hier en zij voelen zich bedreigd door mij en Merkür. En ik,
ik voel me bedreigd door hen, de kraaien, samen met totale eenzaamheid. Niemand zou me
horen als ik hard schreeuwde. Ik wend me weer tot Merkür, op zoek naar bescherming, doe
traangas en pepperspray in mijn rugzak. En soms gebruik ik liever de scherpe
geologenhamer van Peter, die altijd in de auto ligt. Men weet het niet. Een vreemd land.
Midden-Europa of niet. Voor de zekerheid, ik controleer of mijn mobiele telefoon is
ingeschakeld, hoe goed is de radioverbinding eigenlijk? En kijk in mijn kleine gids voor het
politie noodnummer in Frankrijk, het is 17.
Ik ben er zeker van dat ik een volle tien minuten onder Mercury's vleugel zit om me voor te
bereiden op mijn kleine uitstapje. Ben ik echt op elke eventualiteit voorbereid? Welke
gevallen kunnen er gebeuren? En wat als... En dan kan ik maar beter mijn wildernismes
meenemen. En mijn aansteker. Ik zeg tegen mezelf: "Ik ben brutaal." Beelden van Pan en
Satyr vallen me in de val. En wat is een kobold? Een die je niet alleen in het bos wilt
ontmoeten.
Dit rotsachtige landschap lijkt op een groot, verweerd oud kasteel, maar bij nader inzien is
het steeds weer gewoon rotsen. Of misschien de overblijfselen van iets? Maar een ruïne?
Nee, het zijn echt alleen maar rotsen. Is dat een rotspad daar? Rocky road, mijn kont,
verwend meisje. Hoe wilt u het, mevrouw, een geplaveid pad of een reling naar de top? Als ik
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er eindelijk voor sta, merk ik: Nee, er mogen hier helemaal geen mensen door, ik word hier
ook geconfronteerd met prikkeldraad. Men moet waarschijnlijk niet naar boven gaan. Er
moet een prikkeldraadliefhebber zijn in een van de verre dorpen. Natuurlijk ziet de rots er
ook uit alsof er iets kapot zou kunnen gaan. Maar ik zou voorzichtig zijn, zeg ik tegen
mezelf. Waarom prikkeldraad? Zodat niet zoveel mensen hier kunnen rondlopen? Ik zie geen
mensen.
Of wel? Ik hoor snelle auto's voorbij suizen. Ik hou het gebied achter de struiken weer
scherp in de gaten. Heb ik iets gemist? De snelweg daar? Nee, onmogelijk, er is geen weg ver
en breed, zelfs niet achter de struiken, en zeker geen snelweg. Het is de wind die door het
open landschap schiet en die hier zo luidruchtig om de rotsen fluit.
Anders hoor ik niets, helemaal niets. Ik blijf een paar minuten stilstaan en houd mijn adem
tussendoor in om de stilte niet te verstoren.
Pas na enige tijd, als ik gewend ben aan de stilte, herken ik een ander geluid: het vliegen.
Duizenden vliegen die zoemen en rondzwerven. Nog meer vliegen dan in de Vivarais, op de
Gerbier de Jonc. Maar er zijn hier tenminste ook geen muggen, helemaal geen. Ze zouden
zeker niet tegen de wind in kunnen.

Winterkoninkje Dochter
Ik heb plezier in deze nieuwe ervaring: niets menselijks te zien tot ver in de verte. Geen
tractor die de velden bewerkt, niets. De enige beweging die hier plaatsvindt komt van de
kraaien, die me van veraf blijven volgen, maar ook zij zijn nu stil. Ik heb op de rotsen
gestaan die niet omheind zijn. Moet ik misschien toch over het hek klimmen? Niemand kan
me zien...
Ik probeer met mezelf uit hoe het zou zijn om hier in eenzaamheid te leven. De wind waait
hard, de zon brandt intens, maar het kan het verkoelende effect van de wind niet teniet
doen. Alleen met schreeuwende kraaien, zoemende vliegen, tsjilpende krekels, huilende
wind. Niets anders. Niets anders? Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n harde wind gehoord.
Gewoon land en wind. Zou ik er tegen kunnen?
Nu ben ik over dit hek geklommen. Ik klauter rond in de krasse rotsen en vind het heerlijk
opwindend. Alleen. Hoe alleen, ik kan duidelijk zien vanaf de top van de torenhoge rots. Om
mij heen alleen maar rotsachtige heuvels, besprenkeld met laag naaldgroen. Voor zover ik
kan zien, en ik kan heel ver zien, ben ik waarschijnlijk de enige persoon hier. Als iemand me
wilde komen uitschelden "om over het prikkeldraad te klimmen", dan had ik hem al lang
geleden ontdekt en zou ik al lang geleden weer naar beneden zijn gegaan. Ik maak me meer
zorgen over de rotsen in hun functie als natuurreservaat. Er zijn hier zeker geen wilde
dieren. Maar misschien slangen? Grote, lange, ritselende, snel bijtende slangen? Slangen die
zich om mijn kuiten wikkelen? Met gif in hun lange, puntige tanden?
Langzaam en sceptisch blijf ik klimmen, kijkend naar de grond. Bovenop de rots heb ik een
prachtig uitzicht. Aan de andere kant van de berg zie ik meer van deze oude, vervallen
huizen. En ik zie ook dat "mijn" huis een nieuw gebouwde poort heeft aan de achterkant.
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Alle andere openingen van het huis zijn hier aan de achterkant vastgespijkerd, maar het hek
is gemaakt van glanzend nieuw hout. Ik heb geen verklaring. Wie bouwt een nieuwe poort
tot een vervallen, opgespijkerd, onbewoond huis?
Ik ga nog wat meer de wildernis in. Dit lijkt een restweg. Vreemd dat het nog niet overgroeid
is. Rijdt er iemand hier af en toe? Ik spreek luid tegen mezelf, maar ik begrijp mijn woorden
niet, de wind huilt zo krachtig om me heen. En koel het is, de wind.
Het pad leidt naar een teken daarboven, in het midden van de prairie. Misschien is er wat
informatie? Als ik daar aankom, staat er niets op, alleen maar niets. Verweerd.
Ik hoor duidelijk het gepiep van een auto die achteruit rijdt. Geschrokken, rij ik rond. Het is
echter een insect ter grootte van mijn handpalm dat om me heen zoemt. Ik loop door naar
een stoffige weide, die moet een tijdje geleden gemaaid zijn. Hoe lang is het geleden? Je zou
een indiaan moeten zijn. Dan zou je hier een duidelijke verklaring kunnen afleggen, maar
ik? Natuurlijk, de natuur maakt me bang.
Een enorme stapel stenen, en daarbovenop, vertrokken van de onderste, een andere stapel
stenen. Het moet door de mens gemaakt zijn, toch? Vanuit mijn gezichtspunt zie ik in de
verte nog een enkel huis, het dak is er al lang af en bovenin steekt een enorme boom uit.
Rondom het huis wordt echter ook de weide gemaaid.
Er groeien hier planten die ik nog nooit eerder heb gezien. Ruikt naar heidezand en ziet eruit
als laag gras. Naast het feit dat je een indiaan bent, zou het erg handig zijn om een bioloog
te zijn.
Steeds zorgelozer verleng ik mijn wandeling in de middagzon. De wind fluit nog steeds luid
om me heen. Toch voel ik het als stilte. Mijn gedachten dwalen verder af. Zou ik hier echt
kunnen wonen? Losjes en lichtjes dwaal ik mee en voel me steeds meer op mijn gemak. Wat
geniet ik van deze uitgestrektheid! Uitgebreid. Eindeloos. Onaangeroerd. En toch levendig.
Ondergedompeld in mijn gedachten en mijmeringen, slaag ik erin de observatie van mijn
omgeving los te laten.
Als er ineens een jong stel fietsers langskomt. Snel en heftig voel ik me uit het zo zorgvuldig
uitgewerkte gevoel van veiligheid gegooid. Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze heen?
Toeristen, hier? Zo relaxed op de fiets? Ik grijns ze met een vriendelijke glimlach aan en
denk aan Danielle's uitspraak: Culturele natie in het hart van Europa...
Na deze ervaring die heel normale Europeanen hier voorbij fietsen, durf ik eindelijk de
andere kant op te gaan, die langs de ingangszijde van mijn verlaten huis leidt. Niets en
niemand is er. Maar ook hier is de weide voor de poort gemaaid.
Steeds weer draai ik me om tijdens het lopen. Komt er een auto? Nee, het is weer de wind,
altijd de wind die dit exacte rijgeluid maakt.

De oude man is er altijd
Ik ben terug naar Mercurius. Geen enkele slang heeft me gebeten, en Peter's hamer kwam
niet in het spel. Ik voel me veilig. Nu weet ik de weg. Ik realiseer me dat ik niet meer bang
ben en ik merk hoe ik zachtjes tegen mezelf fluister: Heel mooi.
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Denk je dat ik hier ooit een nacht zal blijven?
Zo'n honderd meter verderop, weg van de rots en weg van het huis, groeit duidelijk haver.
Het is nu twee uur 's middags en Peter's hoogtemeter meldt 24 graden en 974 meter hoogte.
Dit zou de juiste plaats zijn om mijn tafel uit te pakken, het A3-blad voor me uit te spreiden
en te genieten van mijn plan om me bezig te houden met mezelf en mijn verlangens in het
leven. Hoe wil ik de komende tien jaar leven, waar wil ik echt wonen, wat heb ik daarvoor
nodig, wat moet ik daarvoor loslaten of wat kan me echt dwarszitten? De zon schijnt heerlijk
helder en warm, de oneindigheid van het landschap inspireert me. Later zou ik voor mezelf
een beetje koffie maken.
Ik klop mezelf op de rug met tevredenheid in mijn gedachten. Zoals ik nu ga, doe ik het
goed door mijn angst, zeg ik tegen mezelf. Ik ga voorzichtig met het gevaar om en laat me
nog steeds niet afschrikken. Natuurlijk speelt mijn verbeelding ook een rol. Ik ben bang dat
er in dit halfverlaten huis een gek woont die naar me toe springt zodra ik dichterbij kom. Is
deze angst gerechtvaardigd? Aan de andere kant, moet ik het echt in twijfel trekken? Ze is
daar.
Angst komt voort uit gebrek aan vertrouwen. En gebrek aan vertrouwen komt op zijn beurt
weer voort uit onopgeloste angsten. Moed is dan de daad van het beoordelen van het gevaar
en het handelen ondanks enkele onopgeloste feiten.
Ik zit nog steeds op dezelfde plaats in de auto. Ik geef me over aan mijn zelfvoldane
gedachten en eet twee abrikozen. Als een landbouwvoertuig met hoge snelheid nadert, is het
er al, met drie vaten geladen met gifwaarschuwingssymbolen op de achterkant. In de open
cabine zit een kerel, phew, dat is hem, een kerel precies van de kleur waar ik bang voor ben.
Hij kijkt me aan met een brutaal gezicht, zijn blik is niet helemaal duidelijk maar obsceen,
zijn haar zit verstrikt in zijn gezicht, vertrappend temperament drijft zijn kar. Ik klink al op
de hoorn in het midden van zijn voorhoofd, waarmee de gigantische liggende sater in de
entreehal van de Glyptothek in München is uitgerust. Uaah. Ik zou hem niet alleen willen
ontmoeten, daarboven op de bergweide. Uaah. Ik blijf hier niet. Maak dat je wegkomt! Ja, ik
had waarschijnlijk al eerder goed geobserveerd, de weg was de laatste dagen gereden.
Ik draai de sleutel om, wil zo snel mogelijk weer op de eenbaansweg komen en kan er
nauwelijks tegen dat de achteruitversnelling en de hobbelige weg het onmogelijk maken om
meteen weg te komen.
Ik denk aan Giuseppe, eigenaar van het goed bezochte terrascafé aan het Kalternmeer. Je zit
nonchalant aan tafel met uitzicht op het meer naast de chique Bolzano vrouwen in een
chique bikini met chique zonnebril, je drinkt heerlijk romige cappuccino of koele Pinot
Blanc. Meerdere keren per jaar brachten we een week door aan het meer, we kenden ook de
lokale bevolking goed, zelfs de Bolzano gasten begroetten ons. Giuseppe was getrouwd, zijn
vrouw werkte in het café, en zijn vijf kinderen hielpen ook mee, spelend op het strand of in
de wijngaarden die bij hem hoorden. Op een keer, toen ik in mijn bikini naar het toilet ging
en gedachteloos het pad van Giuseppe tussen de gasten doorkruiste, stopte hij dicht bij me,
vroeg hij me vrijuit, midden op dit goed bezette terras - in ieder geval rustig: "Zouden jullie
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twee niet een beetje achterover willen leunen in de wijngaarden? En zo een beetje, weet je..."
En keek me van boven naar beneden met een wolvenoog. Spraakloos, ik staarde naar hem.
Zomaar! Zonder eerder een toespeling te hebben opgemerkt, zonder te hebben geprobeerd
met mij te flirten, zonder ooit een woord met mij te hebben gewisseld buiten de cappuccinoorde om. In plaats van over zijn mond te gaan voor zoveel schaamteloosheid, was mijn
antwoord beleefd. Dat was, voor zover ik kon bedenken, het veiligste om te doen - ik vreesde
dat mijn schaamteloze woordkeuze zou leiden tot laster aan mijn familietafel. Ik was immers
op vakantie met mijn man en de kinderen. Vanaf dat moment heb ik mijn reis naar het toilet
zeer zorgvuldig gecontroleerd en gepland.
Giuseppe had het tenminste gevraagd!
In tegenstelling tot toen ik, rond dertien jaar, nog student was aan de Sophie Scholl Girls'
High School. Om één uur 's middags, toen de school voorbij was, stonden zo'n vijfhonderd
meisjes samen op het tramperron, die allemaal de volgende tram naar huis wilden nemen.
De oude man leek mijn gezicht goed te hebben onthouden - of stond er verlegenheid over
mijn gezicht geschreven zodat hij wist dat ik me niet zou verzetten? Als wij meisjes tussen
elf en twintig jaar oud als sardientjes in een blikje stonden, dicht bij elkaar in de tram,
kwam hij van achteren naar me toe, draaide zijn gezicht de andere kant op, onbewogen, en
schoof zijn knoestige oude handen onder mijn rok. In shock en schaamte staren, ik heb
geen woord van verzet gezegd. Ik duwde hem met al mijn kracht weg, kneep in zijn handen,
verdraaide me terwijl hij onwankelbaar naar mijn slipje reikte. Mijn klasgenoten keken me
verbaasd aan toen ik me plotseling van hen afkeerde en door de massa's meisjes langs de
tram duwde, maar hij volgde me, altijd zijn hand onder mijn rok, niemand merkte zijn hand
en mijn benarde toestand op. Ik gooide mijn meest kwaadaardige oog naar hem en keek in
roerloze, harde ogen, die op mij gericht waren alsof ze levenloos waren. Ik wilde schreeuwen,
maar mijn stem maakte geen geluid. Zoals in die nachtmerrie die zich toen vaker herhaalde.
Ik zit in een hangende animatie, liggend in een open kist. Ik kan alles om me heen
waarnemen, maar als een dode kan ik me op geen enkele manier bewegen of articuleren. Ze
hebben het deksel al over me heen getild. Ik wil tegen ze schreeuwen: "Stop, ik leef toch
nog!", maar ik zit vast in mijn lichaam. Ik kan mijn hand niet opsteken, ik kan mijn
oogleden niet knipogen, er komt geen geluid uit mijn mond waarmee ik woorden kan
vormen, en ik moet in impotente paniek toekijken hoe ze het deksel van de kist sluiten.
Gelukkig werd ik altijd wakker voordat het deksel echt dicht was.
Omdat de schoolmeisjes met elke stop steeds minder druk werden, stapte de man ook
ergens af en verdween. Toen ik hem de komende dagen in de Karl-Theodor-Straße zag staan,
vroeg ik mijn vrienden om verder terug te gaan. Maar hij zat me achterna. Ik heb het
gevonden. En pakte me vast. Altijd ik? Of misschien anderen. Ik heb hier nooit met iemand
over gesproken.
Zorg ervoor dat je niets overkomt. Zulke wensen werden mij gegeven voor mijn reis op de
weg. Dus nu doe ik dit. Merkür, wat goed dat je me beschermt!
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Ik neem de richting van de straat weer over. Ik rijd terug naar Cros Garnon en stap uit de
auto in het charmante gehucht om alles van dichtbij te bekijken, de oude, grijze stenen van
de huismuren te voelen, de verweerde resten van de grafinscripties op de begraafplaats te
lezen, die nog steeds netjes omheind is met smeedijzeren tralies. Wat voor verhalen zitten er
waarschijnlijk achter verborgen!
Als ik terugkom, krioelt het van de Mercurius met zo'n duizend vliegen. Ik vraag me af of hij
het leuk zal vinden. We zijn niet expres door een mesthoop gereden. Ik walg ervan, dus ik
stap in mijn auto en rij weg. Natuurlijk, al deze vliegen samen zou niets zijn in vergelijking
met een enkele mug in Mercurius.

hartstochtelijke menhirs
De wildernis volgt mij en Mercurius. Het moeten menhirs zijn! Natuurlijk vallen er soms
keien van de berg, en niet alles wat een grote steen is, is een menhir. Maar de vele staande
keien - waarom staan ze dan? Ze zijn door iemand opgehangen. Dat is mijn hypothese en
mijn verbeelding. Vorig jaar kon ik in Bretagne voor het eerst van mijn leven een aantal
bewonderen - ik was altijd al verbaasd over verhalen over Stonehenge en dergelijke
onverklaarbare steenfenomenen. Menhirs, hunebedden. Het moeten menhirs zijn. Waarom
zouden zulke gigantische stenen anders zo hoog stijgen, waarom liggen ze niet op hun zij?
Om het onderwerp te kunnen lezen, zou ik een gedetailleerde handleiding bij me moeten
hebben, maar ook stoppen. Maar ik word verder aangetrokken om deze droomwereld te
voelen.
Breed, licht los, licht heuvelachtig, steenachtig; karstrotsen, gegroefd door het weer,
begeleiden ons. Ik zou graag als een kind rondlopen, vangen, verstoppertje spelen. Zo wijds
en open is het land dat ik mijzelf wijd open voel! En weer ontmoet ik een zeer grote kudde
schapen, vers geschoren. Aan de linkerkant van de weg weer een persoon: een boer die zijn
veld ploegt. Aan de kant van de weg liggen de steenhopen, alsof ze net uit een steenhoop zijn
gebroken. En niet eerder doen een paar handjes aarde zich tussendoor gelden, dan dat
talloze felgekleurde bloemen bloeien in de sterkste kleuren, paars, geel, felrood en geel weer,
hoge vaste planten en kleine knopen, in een weelde die een goed geplande tuin niet mooier
zou kunnen bieden. Alsof ze weten dat deze plek hun enige kans is om zich te presenteren.

Windzetels
Hier fietsen zou een aangename afwisseling zijn. Ik zit veel te veel in de auto en rij en rij en
rij. Mijn enige beweging is om mijn hand links en rechts aan het stuurwiel te bewegen of om
mijn voet van het gaspedaal naar het rempedaal te tillen.
Een beetje van de weg af opent zich een kleine weide waar ik kan stoppen en een koffie kan
zetten.
Het is alleen jammer dat ik weer beperkingen ervaar: de koele wind. Altijd dit
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koele wind. Midden op de dag, op een zonnige zomerdag in juli, bevries ik. Ik had dan thuis
kunnen blijven, ik denk dat ik weer boos ben. Wilde, ruige rotsformaties zijn ook te vinden
in de Karwendel, in de Wetterstein en overal in mijn nabijgelegen Alpen.
Nadat ik mijn koffie heb gedronken en een half uurtje in de zon in Merkür's schuilplaats heb
gelegen, midden in mijn Causses, ben ik al ver boven alle narigheid. De zon lijkt nu warmer
te zijn, ik huiver niet meer, en ook de wind, die weer uit het westen komt en die hier
waarschijnlijk altijd waait, is niet zo onaangenaam doordringend als gisteren en maakt niet
zo'n lawaai. Het is hier absoluut stil, absoluut stil, wat doet het me goed. Af en toe, heel,
heel zelden, rijdt er een auto langs, hier op de D16, ze zijn zonder uitzondering lokaal. Ik
kan dromen, ik wil blijven dromen, ik wil het concept "leven" dromen, hoe zou het eruit
kunnen zien in acht weken, in een jaar, in vijf jaar, misschien zelfs in tien jaar? Ik wil me
aan mijn gedachten wijden, alleen aan mijn gedachten. Ik wil weten waar ik heen wil. Nooit
meer onbezonnen betrokken te zijn bij ongepaste levensomstandigheden. Hoe kalmerend,
deze stilte. En weer heb ik het gevoel dat ik ben aangekomen. Geen mensen waar ik me op
wil oriënteren, mensen die mijn hulp zoeken, met wiens gemoedstoestand ik in het reine
moet komen, alleen mijn eigen gemoedstoestand is hier belangrijk. Ik ben gelukkig,
ontspannen. Ik hoef me niet te verkleden, ik hoef niets te laten zien, ik hoef niet beleefd te
zijn. Ik hoef niet te beslissen, ik hoef met niets of niemand om te gaan, ik hoef geen vaste
principes te laten zien zodat de anderen weten waar ze met mij aan toe zijn.
Oh ja, zelfs het tegenovergestelde kan me gelukkig maken, dat is niets nieuws voor mij: Ga
op het offensief, tover donder op en geniet dan van het trekken van hetzelfde. Soms dansen,
zingen, lachen, vieren: ik kende dit geluk. Maar wat nieuw voor mij is, is dat alleen zijn, stil
zijn en helemaal alleen voor mezelf, mij ook gelukkig kan maken.
Zodra ik weer thuis ben, wil ik iets bedenken waardoor ik dit bevredigende gevoel van
ruimte ook daar kan ervaren. Om zo'n plek in mijn omgeving te vinden zonder zo ver te
hoeven rijden. Om eindelijk de droom van mijn eigen berghut te realiseren, bijvoorbeeld.
Waar ik me thuis voel, omdat de wildheid in mij wordt weerspiegeld. Niet gevangen
genomen. Als het groeit, groeit het ook. Ongecultiveerd. Onbeschaafd. Dat deel van mij
neemt de ruimte in beslag, en ik ben van plan om het in de toekomst te geven.
En weer iets wat me opwindt: altijd die constante wind. Ik wil me niet terugtrekken in het
interieur van Merkür, ik wil buiten zijn! Zoveel wind! Ik heb eens met een vrouw gesproken
die van de Noordzeekust komt en nu in München woont. Ze zei: Ik voel me echt goed in
München, er is zoveel moois. Het enige wat ik hier mis is de wind waarmee ik ben
opgegroeid aan de kust en aankondigingen van windsterktes in de weersverwachting, dat
mis ik echt, zei ze. Zonder het te begrijpen lachte ik naar haar. Omdat ik, ik ben opgegroeid
in München en niets, maar dan ook helemaal niets met wind te maken heb. Ik ga door.

Tot ziens, burn-out!
En dan kom ik in het stadje Meyrueis terecht, hoe zeg je dat ook alweer?
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Mar-ü-es-sö, zegt de dame in de Boulangerie, die me een stokbrood verkoopt. Meyrueis.
Eigenlijk zou ik niet zo geïntimideerd zijn door de andere onuitspreekbare plaatsnamen van
Keltische afkomst uit de omgeving. Hoe dan ook: Stokbroodjes smaken overal hemels, daar
kijk ik naar uit.
Blijf ik hier op deze mooie plek? Waar leidt een klein pad omhoog door het bos, net buiten
het dorp? Nogmaals, ik heb het gevoel dat ik hier niets te zoeken heb. Hoewel een Franse
camper ook populair is om honderd meter verderop te parkeren. Het is half acht, de zon
schijnt heerlijk fel, waarschijnlijk nog een half uurtje, dan verdwijnt hij achter de berg. Ik ga
me hier vestigen, lees wat meer tot het donker wordt - en dan moet ik toch naar bed.
Ook vandaag zat en reed ik veel in de auto.
Ik voel altijd de druk om iets te bereiken, om iets te moeten doen, om iets bijzonders te
doen, elke dag weer. Maar op mijn reis ben ik verbaasd om te zien wat een belangrijk deel
van de dag voorbijgaat met menselijke behoeften, met honger, dorst, boodschappen doen,
eten klaarmaken, alles weer opruimen, orde scheppen, een geschikte plek vinden en het
spijsverteringsproces laten plaatsvinden, vooruitkomen, voldoen aan andere lichamelijke
behoeften, autorijden, het bevredigen van de nieuwsgierigheid, dat alles, ja, en daarnaast
lichaamsbeweging als een behoefte die tijd vergt - daar kom ik nu aan tegemoet.
Er werd sociaal afgesproken dat er acht uur per dag gewerkt moest worden - de rest was om
het leven te organiseren, een beetje te genieten, rust te hebben, ontspanning te organiseren
om weer te kunnen werken. Is dat alles? Kan dat echt alles zijn? Het is niet voor niets dat
zoveel mensen ziek worden in de decennia van zo'n leven. Het ontbreekt hen allemaal, ons
allemaal, aan dat speciale iets: Het enthousiasme en de levensvreugde die voortkomen uit
een bevredigende baan, een baan die ons energie geeft in plaats van ons te ontvluchten.
Maar we hebben allemaal geleerd om ons te omringen met de vrije tijd die nodig is om uit te
vinden wat we willen in ons leven. Hoe meer jaren we betrokken zijn bij ons verplichte leven,
hoe meer jaren van vrije tijd we nodig hebben om eruit te komen.
Er zijn te veel dingen tegelijk die we willen verenigen: De eisen die andere mensen aan ons
stellen, de bazen, de collega's, de echtgenoten, onze moeders en vaders voor het leven, en
vervolgens onze eigen kinderen - mensen die we nodig hebben en die ons nodig hebben.
Onze eigen behoeften vallen zozeer weg dat we ze niet eens kunnen benoemen. Het fatale is
dat ze nog steeds bestaan. Ze vechten voor hun bestaansrecht en duwen als een
fermenterend vruchtensap in een tetrapack: als het fermentatieproces niet op tijd wordt
opgemerkt en het deksel wordt geopend zodat de druk kan ontsnappen, barst de verpakking
op een onvoorspelbaar moment en kan het gefermenteerde sap een super stijlvolle
meubelcataloguskeuken in een vervallen gootsteengat veranderen. Dit is hoe onze behoeften
zich gedragen als we er niet op tijd aandacht aan besteden.
Ik heb een goede reden om vandaag iets feestelijk te koken: Ik reis nu al een hele week in
mijn eentje. Ja, vandaag kook ik. Karl-Hubert zou het niet koken hebben genoemd, maar
"opwarmen". Vandaag ga ik een blikje ravioli voor me koken. Peter zou het koken noemen
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zoals ik. En ik ben bereid om water te gebruiken om de pot te wassen. Oh, wat zal een
ravioli smaken!
Een vol leven, zei iemand ooit, is wanneer ik van elk moment van mijn leven kan genieten.
Of misschien is het niet eens wenselijk, het constante genot? Misschien heb je diepe
gevoelens nodig om hoge gevoelens te ervaren?
Ik weet het tenminste zeker. Ik ben geen verpleegster, ik ben een veegmachine. Ik ben geen
levensgenieter, ik ben een zwerver. Nee, ik hou niet van koken. Ik warm me liever op. En
investeer de tijd die ik heb gewonnen in oefening en reizen.
Dat weet ik nu: Hoe meer ik mijn behoeften ken en kan benoemen, hoe minder ik in de
toekomst zal kunnen lijden aan een burn-out.

Bizons en zelfbediening
Waarom is er zomaar in het midden van de Franse bergen een bizontenverblijf te bezoeken,
waarom? Omdat iemand de passie had om bizons te verzamelen, te kweken, te
vermenigvuldigen, te voeden, te zien groeien en er voldoening in te vinden.
Als ik in de toekomst niet alleen wilde werken om geld te verdienen, maar als ik mijn werk
als leuk kon zien en niet als een plicht, hoe verfrissend zou dat zijn! Als ik mezelf erin zou
kunnen realiseren - zoals die ene (of die ene?) met de bizonboerderij. Mijn oude
schoolkennis zegt me dat bizons in Noord-Amerika worden gevonden en dat de Europese
bizons al lang zijn uitgestorven. Iemand doet dus een buitengewone inspanning met zijn
bizonboerderij alleen maar omdat hij er een passie voor heeft!
Had Karl-Hubert niet ook een passie, namelijk een fijnproever en wijnkenner zijn? Hij gaf er
zoveel voor. En ik deed het uit plichtsbesef - en kon het daarom niet volhouden. De laatste
tien jaar na de echtscheiding van Karl-Hubert waren ook vol van dienst. Ik heb veel
ontberingen meegemaakt, moest uit de nood een baan aannemen, maar ik had de zekerheid:
dit is mijn weg naar de vrijheid. Ik ben er al heel lang op weg naartoe. Ik zou voor mezelf
kunnen zorgen en de kinderen door school, opleiding of studie kunnen krijgen. Het was
moeilijk en tegelijkertijd erg grappig met hen en hun jeugdige levenslust.
Nu is mijn kleintje al 22, en ik heb nog een paar jaar te leven.
"Mam, je kunt nu voor jezelf zorgen, we zijn allemaal volwassen!", mocht ik horen. Eerst was
ik verbaasd, maar toen haalde ik diep adem en begreep ik het.
Ik had meestal onder druk besloten: Als er niets aan de hand was, had ik iets bedacht dat
mij en de kinderen hielp.
Nou? Beslis alles uit eigen vrije wil. Weet van tevoren wat mijn opties zijn. Weet wat ik wil en
waar ik naartoe ga. Het klinkt zo gemakkelijk, en toch is het zo overweldigend.
Ik weet nu tenminste één ding: Als ik 52 ben, wil ik geen groentje zijn. Ik wil in ieder geval
onafhankelijk blijven. Angst voor het bestaan is een deel van mij geworden, en meer dan dat
vrees ik voor de vaste banden en structuren die een permanente positie met zich mee zou
brengen.
Visitez ! Visitez ! Visitez !

73

Op veel plaatsen en in opvallend grote aantallen staan er in mijn straat borden met de
instructies: Bezoek hier en bezoek daar.
Overal spectaculaire grotten, uitzonderlijk gelegen uitzichtpunten, absoluut, ik twijfel er niet
aan een beetje, zo mooi als het hier is. Ik zou niet eens klaar zijn met het bezoeken van de
vele geadverteerde aanbiedingen en sightseeings. Natuurlijk zitten er aan de ene kant
marketingaspecten achter. Bezoek! Want wie op bezoek komt, brengt ook geld mee, gaat hier
eten en betaalt entree, koopt hier een brood en koopt daar een ansichtkaart, tankt benzine
of zoekt een overnachtingsaccommodatie. Marketing, marketing, marketing. Reclame,
reclame, reclame. Dat is wat we allemaal nodig hebben. Ook ik, Rosi, zou het dan nodig
hebben - als ik maar wist wat ik moest adverteren! Dan zouden de mensen ook naar je toe
komen om te kopen.
Wil ik bezocht of geboekt worden door bedrijven, of wil ik een product verkopen? Maar
welke? Eén ding kan ik in ieder geval uitsluiten: bizon. Het zijn geen bizons.

De wilde Cevennen en ik
De kloof van Jonte is de grens tussen de Causse Méjean en de Causse Noir. Dit betekent dat
ik vandaag de Causse Noir heb bereikt, ook hier sta ik versteld, ja, ik vang mezelf op: met
open mond! de schoonheid van het gebied waarnemen. Ook hier de fantasie van extreem
stimulerende rotsformaties, of ik nu ook het beroemde "Christushoofd" in zijn opvallende
contouren tegenkom?
Het naast elkaar plaatsen van grillige, wild verweerde, kale rotslandschappen, die slechts
een spaarzaam leven mogelijk maken, naast de weinige groene gebieden langs de
watervallen, die tot diep in de kloof leiden, doet me goed. Als ik dan de zon op hen zie
schijnen, komt mijn hart weer op.
Ik had een idee van de Causse Noir, en mijn visuele idee werd wonderwel bevestigd. Toch is
er, afgezien van de verwarmende zon, nog iets wat ik mis voor mijn voldoening: Rust en
kalmte. Niet de uiterlijke rust, ik heb het gevonden. Maar van binnen? Ik voel nog steeds de
druk van het niet kunnen weglaten van dit en dat en dat fascinerende stukje landschap.
Daarom moet ik urenlang in de auto zitten van het ene naar het andere zicht en kilometers
eten. De rust om eindelijk te kunnen blijven, om thuis te zijn, hoe, wanneer, waar gaat het
om?
Ik zit al geruime tijd voor de kaart en probeer een antwoord te geven op de vraag die zich nu
voor mij ophoopt als een zeer uitgebreide en zelfs vervelende vraag: Wat wil ik eigenlijk?
Zolang ik niet weet wat ik wil, wil ik alles en ben ik nooit vol. Ik wil me gewoon laten
meenemen, dat wilde ik niet meer, ik wilde alles zelf bepalen. Wat is dat vermoeiend! Het
verwerken van impressies alleen; het beoordelen van situaties; het afwegen van ideeën,
wensen en mogelijkheden; het nemen van beslissingen. Moet ik van deze inspanning
herstellen? Al na deze paar dagen? Of heb ik weer eens een behoefte over het hoofd gezien
die zichzelf nu opeist en met moeite vertaalt? De laatste paar dagen heb ik veel gereden, ik
wilde gewoon doorgaan, nergens had ik de rust om mijn tafel uit te pakken en echt vier of
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vijf uur te zitten, om te lezen. Wacht, nee, nu weet ik het. Ik wil de dingen op een rijtje
zetten, mijn hoofd leegmaken. Ja, ik heb tijd nodig om in een binnenkastsysteem op te
schrijven wat ik op mijn reis heb geleerd. Om ruimte te creëren in mijn geest, om nieuwe
wanorde in de vorm van verandering te kunnen absorberen. Opnieuw is er te veel zichtbaar
geworden door stress, ergernis en overbelasting. Ik ben het die gestrest is. Er is niemand
anders die schuld heeft. Ja, ik. Niet de kwaadaardige wereld. Ik. Ik ben mezelf aan het
overdrijven. Ik maak af en toe een verkeerde keuze. Het is voor mij een onverwachte
uitdaging om mijn behoeften vroeg genoeg te onderkennen om ze in mijn voordeel in
beslissingen te verwerken.
Zet mijn tafel op! Dat zal ik vandaag doen. Ik ga naar de Mont Aigoual en accepteer dat ik
vanavond weer moet bevriezen. En misschien maak ik morgen wel een tochtje naar de Mont
Aigoual, en dan ga ik van daaruit naar Nîmes, waar het warm is.

Het is nu net voor tienen en ik begin de dag vanuit mijn ontbijtplaats, waar ik de kaart heb
bestudeerd, geïnspireerd door de beslissing van de Mont Aigoual.
Opnieuw geef ik toe aan de verleiding van de Roodkapje: onderweg ligt L'abîme de
Bramabiau. Het landschap vangt me met zijn zielsverwoestende klauwen, ik kan me
helemaal niet verdedigen. Wat een uitzicht vanaf de weg naar beneden naar de brug over de
afgrond! Ik moet stoppen en me verwonderen, gewoon midden op de weg stoppen, er komen
sowieso geen auto's voorbij.
De Abîme is een enorme karstgrot. Het beekje Bonheur stroomt erin - en aan het andere
eind verschijnt het weer als een rivier in een waterval en heet het nu Bramabiau.
Vol voldoening merkte ik ook dat ik gewoon langs een bordje "Fischersee" reed. Ha, ik ben
een gevorderde reiziger! Vanwege een vismeer neem ik, Rosi, geen omweg zoals vorige week.

Boven is als beneden
Ik moet de ingang van de beklimming van de Mont Aigoual gemist hebben, ik ben blijven
rijden en nu ben ik al boven. Ik heb de bergwandeling en de oefening gemist. Ik zet mijn
auto op de enige plek waar ik me prettig voel: half in het bos. Om met de auto naar de top te
rijden, waar de bezoekersparkeerplaats is, vind ik pervers. Meteen wil ik de laatste honderd
meter naar de top klimmen, eindelijk mijn benen gebruiken. Daarboven legt een méteomuseum het werk van de meteorologen uit, die hier op 1567 m hoogte hun onderzoek doen
in een van de belangrijkste weerstations van Frankrijk, om het weer steeds geraffineerder te
kunnen voorspellen. Ik stuur wat gedachten naar het weerstation op mijn alpine
Wendelstein, die ik vaak snel heb beklommen voor een avondwandeling, terwijl ik als vriend
in de Sieglhütte van de Alpine Club overnacht.
Als ik terugga naar Mercurius, kan ik een gevoel van schaamte niet weerstaan: Ik was in
Meyrueis opgestaan en meteen uit de kou gevlucht en ook van mijn ontbijtplaats met de
hoge motivatie van de route die ik had besloten te nemen, toen ben ik hier op de berg net
begonnen met rennen - en had blijkbaar Merkür aan de rand van een wandelpad
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geparkeerd. Inmiddels zijn de vroege wandelaars uit het dal hier boven gekomen. Ze hadden
nu ruimschoots de gelegenheid om in mijn meest intieme privacy te delen, openlijk en op
ooghoogte een kijkje te nemen in mijn gerimpelde bed, versierd met beddensokken,
handdoekgordijn en aluminium hoesje, dat ik gewoon aan de kant had gezet. Nog steeds
ontbreekt de puntmuts om de stempel van het vreemde schepsel te completeren. Mijn
innerlijke wilde honden zijn aan het vechten met zichzelf: Wat, ik kan het allemaal hier laten
hangen, niemand kent me hier, binnenkort ga ik weer weg. En de andere: Wat vinden de
mensen van de eigenaar van zo'n rommelige auto, waar komt ze vandaan, aha, een Duitser!
Hoe fatsoenlijk moet ik zijn, hoe fatsoenlijk wil ik zijn, wat betekent beschaafd?
In de volgende stap maak ik mijn bed goed klaar, maar blijf ik mijzelf en Merkür openstellen
voor de nieuwsgierige blikken van de voorbijgangers op dit wandelpad door mijn tafel en
stoel uit te nemen en te plaatsen midden in de groene weide, samen met mijn map en
schrijfgerei. Moge ze me meenemen voor een bosonderzoeker. Ik heb geleerd dat mensen als ze al over mij praten - dat een halve minuut doen, en dan vullen andere onderwerpen
hun gedachtenstroom. Dit is de mijne:
Hoeveel moet ik in de resterende maanden van het jaar verdienen om me vanaf nu elk jaar
twee maanden wildernis te gunnen? En waarom maar twee, waarom niet drie en vier? Hoe
zou een levensvatbaar plan er uitzien? Wat weerhoudt me ervan om het te doen, waar ben ik
bang voor? Misschien word ik geconfronteerd met een andere sociale achteruitgang? Zou ik
het accepteren als het mij de vrijheid en de wildernis zou toestaan waar mijn innerlijke ik
naar verlang?
Ik vind het elke dag spannender om te ervaren hoe je met een minimum aan geld rond kunt
komen.
Geld of tevredenheid? Zat er iets tussen? Of mocht het zelfs allebei in één? Ik was nog
steeds geïrriteerd van de tijd met Karl-Hubert, die ik had gevoeld als de bekende gouden
kooi, waar het verdienen van geld verbonden was met een enorme externe druk - had ik het
thuis niet eens zo ervaren?

Gewoon even een frisse neus halen
Nadat we de Gourmetrion op 31.12.1993 aan de familie Lutz hadden verkocht - we waren
net klaar met de zeer arbeidsintensieve kerst- en nieuwjaarsactiviteit, inclusief alle
voorbereidingen en inventaris op de laatste dag die met de verkoop gepaard ging - bleef ik
eigenlijk enkele maanden thuis, had eindelijk tijd voor de kinderen en zorgde ook voor het
huishouden. We hadden Lieselotte, de schoonmaak- en strijkhulp, op de hoogte gesteld, die
ook voor kleine Raffael zorgde per uur. Ik wilde, wilde zo graag zelf bij de kinderen zijn.
Eerst dacht ik na over wat ik professioneel zou kunnen doen. En ik zou het kunnen! Want
had ik niet genoeg in te halen door leuke dingen te doen met mijn geliefde kinderen voordat
ze de puberteit bereikten en braken met hun ouders? Genieten, dat is wat ik wilde! Dominik
was al veertien, Marcus dertien, Lise elf en Rafaël zeven.
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Ik had eindelijk het gevoel dat ik mijn leven aan het inlopen was. Het leven was goed. Ik
vond het leuk om de kinderen van school op te halen. Lunchen met hen zonder haast of
druk. Om te zien wat ze op school leerden en om deel uit te maken van het leren. Wat was
het interessant!
Plotseling is het tijd! Toen ze op school zaten, liet ik me weer in een boek opsluiten. Ik keek
naar Lindenstrasse op TV, liet me gewoon vermaken. Dan een regionaal verslag, dan
uitgestorven soorten, dan nieuws, dan een wekelijks verslag, dan een spannende thriller,
dan dagelijkse onderwerpen, dan het commentaar van de week, dan een literair programma,
dan een speelfilm met mijn favoriete acteur Paul Newman, ik had moeite om de knop te
vinden. Wat heb ik genoten toen Karl-Hubert niet thuis was!
In de ochtend om 9:00 uur het laatste nieuws, alpine weerbericht, 9:45 uur gymnastiek
achteraf voorbereiding van oude schoolkennis in de schoolradio, elke reclameblok
fascineerde me, dan weer de grap van de speelfilm op de avond ervoor. Wisselen, magazine
op het middaguur, zonder de Noordzeestormen live te schakelen. Nu dribbelden de kinderen
van school naar binnen en gingen zitten en lachten van harte toen ze mijn gretig
opgewonden blik op de TV opmerkten: Mam, het is maar een TV! Pas toen leerde ik
kindershows als Sesamstraat kennen en hoe grappig ze zijn, en lachte ik nog meer dan de
kinderen.
Maar toen Karl-Hubert onverwacht thuiskwam, deed ik snel alsof ik een klusje had gedaan,
net zoals ik als kind huiswerk had gemaakt, om mijn zieke moeder niet in het huishouden
te hoeven onderhouden.
Ik wist het al die tijd al. Karl-Huber kon de gedachte niet verdragen: zijn vrouw is thuis, en
hij werkt! Nu ik meer tijd had en niet meer alleen op het werk gericht was, kon ik nadenken
over mijn wensen. Ik vond het een heerlijk genoegen, ik kon gelukkig en uitbundig zijn, ik
was zo opgelucht dat de last van de fijnproeverstrion niet meer op mij rustte. Karl-Hubert
heeft er niet van genoten.
Karl-Hubert zette zijn liederlijke leven voort, hij ging met klanten naar de duurste
restaurants en kwam vaak dronken thuis. Hij nodigde de gasten uit om 's avonds of in het
weekend te koken, wat hij graag deed, maar op de achtergrond was er niet meer het
uitbundige assortiment, dat men alleen nog maar uit de winkel hoefde te halen. De
schotels? "Ik heb tenslotte gekookt," zei hij en bleef aan tafel zitten met de gasten en vele
flessen wijn.

Dronken, hij was agressief in zijn opmerkingen. Ik kon nauwelijks onderscheid maken
tussen wat ernstig was en wat het gevolg was van zijn toestand.
Bij elke gelegenheid herhaalde hij de houding van een echte ondernemer: Geen toegevoegde
waarde, geen waarde!
Zag hij echt niet waartoe ik in staat was? Wat had ik bereikt in de Gourmetrion en wat ik
ook had gecreëerd in termen van winst? Als ik me tot in het kleinste detail bewust had
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willen zijn van wat ik aan het doen was en geprezen had willen worden, zoals hij, dan had ik
zeker niet alle taken kunnen uitvoeren.
Wat kon ik doen? Wat was er mis met mij, dat ik zo weerloos was tegen Karl-Hubert, hoewel
ik precies het gevoel had dat ik het niet wilde zoals het ging?

Vooraan is ook achteraan
Het was zaterdagavond, het einde van een zakelijke bijeenkomst met zijn wijnklanten. Hij
heeft me gebeld vanaf zijn autotelefoon:
Hij komt thuis met 23 mensen, hij vertelde me om alles wat in het huis was voor te
bereiden. Groenten, salade - wat voor vlees en vis zou ik in de koelkast hebben?
Pauze.
Het was niet alleen de boodschap die me stoorde, maar ook het geluid van zijn tong.
Of hij een wijnproeverij had gehad, vroeg ik.
Nee! Ik weet niet waar ik dat idee vandaan zou halen.
Mijn "Hm" moet een twijfelachtige tint hebben gehad en diende niet voor de ontspanning.
Hij komt met 47 mensen, ik word verondersteld alles te bereiden, groenten, salade, alles wat
ik thuis heb.
Hij moet me eindelijk vertellen wie er komt.
Ik voelde mijn opwinding lang geleden. Tongscheuren met een gebrek aan objectiviteit, deze
paring ging meestal gepaard met agressiviteit, dat wist ik wel. Kon ik niet gewoon mijn mond
houden, want ik was de nuchtere!
Wat is het echte verhaal? Wie zou er komen?
Hij komt met 95 mensen en zegt me alles voor te bereiden.
Het feit dat hij met zijn tong aan het andere eind van de lijn aan het lachen was - dat kon ik
niet accepteren zonder tegen te gaan.
Wie zou er echt komen als hij me niet eindelijk iets concreets kon vertellen?
"Los het gewoon op!"
Nu daar was het, de agressieve toon. Ook bij mij.
Dat ik niets zou doen tenzij hij me vertelde...
Hij zei dat ik alles klaar moest maken, hij schreeuwde tegen de telefoon en hing op.

Ik was de hele dag erg blij met mezelf. Had het slechte humeur van Karl Hubert van gisteren
al gecompenseerd. Want daar had hij zich ineens teruggetrokken uit een plotselinge
actiedrang tegen zijn betere belofte dat de drie oudere kinderen zouden mogen gaan skiën,
en had hij hen ineens bevolen om te gaan werken: Ze zouden nu flyers uitdelen die dag, in
de buurt van de nieuwe wijnwinkel die hij en zijn partner van plan waren te openen in de
komende twee weken. Zij leefden immers ook van zijn, ja, zijn werk. Dat was al jaren zijn
argument als het ging om het doordrukken van zijn soms zeer verrassende ideeën. Ik had
nooit iets bedacht dat daartegen zou kunnen. Ik ben eronder gekropen. En in plaats van
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hem te vertellen dat het zo niet zou werken, had ik met veel speelse losheid de teleurgestelde
en zelfs zeer agressieve uitingen van de kinderen weggestreken.
Van zijn werk! Dat was geen toevallige woordkeuze! Alles waar ik voor heb gewerkt was
vanwege hem. Ik zet de telefoon boos in het oplaadstation.
Voor het geval dat hij daadwerkelijk iemand mee naar huis nam, trok ik liever een
fatsoenlijke broek aan over mijn blote benen, kamde mijn haar snel uit, bevrijdde de
woonkamer, de eetkamer en de keuken van de kinderschoenen, spelletjes, boeken,
computerspelletjes, restjes van de verschillende fasen van de dag.
Even later was hij er.
Nog steeds geen uien, champignons, gesneden courgette, geen salade schoongemaakt en het
vlees niet gekruid, niet alle kaarsen aangestoken, de kinderen nog niet klaar met het dekken
van de tafel!
Hij werkte immers de hele dag, ik zwierf gewoon rond, had geen taken, was onbekwaam,
totaal onbekwaam.
"Onbekwaam tot wat?" Met een giftige toon reageerde ik op zijn agressieve opmerkingen. Ik
had zijn beschuldigingen eerder niet erg gevonden, maar in de loop der jaren was ik
gevoeliger geworden, niet verhard. Ik wist dat ik er in deze situatie beter niets aan kon doen,
want ik had immers niet gedronken. Nee, ik kon het niet aan.
Ik ben weer met het oude verhaal begonnen:
Dat ik er altijd voor hem was en dat ik er ook voor hem was zonder veel nadenken als hij
een goed idee had en dat ik altijd mijn best zou doen om hem tevreden te stellen, maar dat
ik het haatte als hij mij voor gek zette en simpele, eenvoudige gehoorzaamheid van mij eiste,
dat ik niet zijn kleine hond was die leek te kwispelen met zijn staart en dat hij nooit
succesvol zou zijn met mij op deze tour, dat zou hij eindelijk moeten weten.
"Het lukt je nergens, dat is alles! Ik moet de hele tijd werken, en jij hangt rond met
studenten, nietsnutten, treuzelaars, jij bent een van hen!"
Hij verraste me daarmee. Eigenlijk had ik geen contacten, behalve die we samen hadden,
wat bedoelde hij? Nu was ik klaar en ik ging gewoon naar boven. Na de verkoop van de
Gourmetrion was ik net voor het eerst in ons hele leven samen thuis gebleven, gewoon
thuis, met onze vier kinderen, met het huishouden en twaalf wasmachines per week, de
dagelijkse drie vaatwasmachinevullingen, de bergen petten, sjaals en schoenen, die alleen
door mijn luide gezeur op hun plaats kwamen. De duizenden stukjes papier, rotjes,
legostenen, broodkruimels, koekjes, kauwgompapier, stickers, verzamelobjecten die door
ons huis dwaalden en op willekeurige plaatsen werden achtergelaten zonder mijn geraas. De
sokken die één voor één in de wasserij gingen en de huiswerkboekjes en de blokfluitdeksels
en de schilderijen die snel op kleine papiertjes werden getekend; met de constante honger
van de opgroeiende kinderen werden onze vijf borden vermenigvuldigd met de maaltijden en
hapjes van elke dag. Lieselotte, die tegelijkertijd poetste en strijkte, had me met zulke
dingen geholpen voordat ik de Gourmetrion verkocht. Maar ze had nooit de taak gekregen
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om de kinderen op te voeden, zelfs niet om de orde te bewaren. En nu hebben we de salade
gehad! Maar het leek gewoon mijn salade te zijn.

Een uur later, het was al 22 uur, belden twee vrienden, Werner en Volker, aan nadat KarlHubert hen elk drie keer had gebeld en gesmeekt om echt te komen.
In het begin slaagde ik erin om Werner en Volker ondanks al hun gastvrijheid gewoon te
negeren. Toen draaide ik me om. Op mijn vorm van compensatie. Omdat ik me realiseerde
dat er vanaf dat moment een feestje in huis was, wat mijn stemming kon verbeteren.
Ik ging naar boven naar de badkamer en deed er lippenstift op. Ik deed mijn spijkerbroek uit
en trok een korte rok aan. Ik ging met de drie mannen op een barkruk aan de bistrotafel
zitten en liet Werner me een biertje inschenken en genoot ervan om glamoureus met hen te
paraderen en te weten dat ze op me letten.
Karl-Hubert zat er stil naast.
Toen de twee waren vertrokken, trok hij me dicht bij hem, sloot zich aan bij mij, legde zijn
hoofd op en zijn arm om mijn schouder. Kort daarna gingen ze naar bed en hadden ze
hemelse seks.
Ik kon het gewoon niet halen. Ik kon zijn, nee, ons collectieve bewustzijn niet veranderen.
Dat je alleen aan jezelf kunt werken en de ander niet kunt veranderen, dat weet ik vandaag
de dag, althans in theorie. Op dat moment, toen ik 38 jaar oud was, wist ik nog niet eens
het eerste wat er gebeurde. Zoveel wist ik toen nog niet.
Ik was niet in staat om alleen beslissingen te nemen, om een onweersbui te doorstaan, om
af te wachten of hij zijn dreigementen echt goed zou maken en om consequent te reageren.
"Het zijn allemaal papieren tijgers, neem het niet zo serieus," zei Werner die avond, en
Volker knikte. Maar ik wilde hem serieus nemen, mijn man moet serieus genomen worden!
Ik kon hem niet van een andere kant krijgen, laat staan dat ik hem kon begrijpen.
En ik had echt geen plan. De laatste tien, vijftien jaar was ik veel te druk bezig geweest met
het opbouwen van ons bestaan om me bezig te houden met mijn wensen. We waren
vruchtbaar, het ene kind kwam na het andere, ik slaagde er niet altijd in mezelf te
beschermen, en hij ook niet, want spontane seks met hem was erg bevredigend. Hier toonde
ik initiatief dat hem tevreden stelde, hier was ik fantasierijk en gaf hij zich graag over aan
mijn verleidingen.

Londen, Barcelona, Boekarest, Moskou, Berlijn
Ik was in slaap gevallen op mijn matje op de Mont Aigoual.
Als ik wakker word, is het 6:15 uur. Laten we wat beweging krijgen! Het kwartier voor de top
zal me in ieder geval goed doen. Bovenaan heb ik nog een blik op de informatieborden
geworpen. Waar is het noorden, westen, zuiden, oosten? Ik laat de opgetrokken borden mijn
eigen richtingsschatting bevestigen: Van Londen naar Barcelona naar Boekarest, Moskou,
Berlijn. De zon gaat al langzaam onder. Als ik ook nog een drinkwatertapijt ontdek, dat
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onder een klein kapellendakje zo hoog als dat van een man is ingemetseld, kan ik mijn
handen weer goed wassen, wat aanzienlijk bijdraagt aan mijn welzijn.
Het gaat heel goed met me, dat kan ik zien.
Om acht uur ga ik weer naar de top, want daar is nog steeds de zon. Ik heb me warm
gekleed, want het is zeker winderig. Het weerstation is al gesloten, de hele dag zijn de
bezoekers weer weg. Twee of drie auto's rijden op de weg die over de bergtop naar twee of
drie afgelegen dorpen leidt. Ik ben hier alleen. Het is mijn berg!
Als ik nog een uurtje lees, geniet ik van de heerlijke stilte op de top van de berg, die de
hoogste in de omgeving is. Niemand anders kan voor de zon staan, die nog hoog aan de
hemel staat en zeker nog een uur zichtbaar zal zijn. Maar al snel ben ik bevroren door de
wind. Ik vraag me af of ik misschien niet wat van die microvezel-hittebestendige
zweetabsorberende buitenkleding kan krijgen?
"Chasse menagé". Het bord hangt aan de boom direct naast Merkür. Wat zou het kunnen
zeggen? Ik kan niets in het woordenboek vinden dat past. "Femme de ménage" betekent
huisvrouw, dat weet ik, maar ik kan geen verband bedenken met de jacht. Een goede jacht?
Zou het kunnen dat er bij zonsopgang een jager opduikt die wild rondjes schiet of me dom
vertelt over wat ik in het bos doe en een grote boete eist, terwijl ik niet eens fatsoenlijk kan
kijken, laat staan denken in het Frans, vanwege al die slaap op mijn gezicht? Maar ik neem
het risico - en word beloond met een heerlijk rustige, sterrenhemelrijke nacht, die me pas
uit mijn slaap verlost als de zon al helder en helder op me neer schijnt vanuit een
hemelsblauwe hemel.

Marten Delights
Voordat de mensenmassa's het Museum van de Meteorologie binnenstromen, laat ik me nog
tien minuten oefenen en ga ik de berg op, neem een kleine handdoek mee, was mijn gezicht
daarboven bij de kleine kapelkraan en geniet van het goede gevoel van reinheid. Ben ik
inconsequent?
Hoewel ik vrij en wild wil leven, maak ik op de achtergrond gebruik van de faciliteiten van
een beschaafde wereld. Ook al is het maar een kraan die door andere mensen is gebouwd en
openstaat voor het publiek. En in plaats van te vertrouwen op de loop van de wolken, las ik
het weerbericht op papier, waarin staat: Morgen, vrijdag, onweer. Het zij zo. Dus ik blijf hier
vandaag en morgen, tijdens een onweersbui, ga ik naar de veelgevraagde camping.
Dan groet Robert Louis Stevenson me weer! Een klein pad leidt langs de schuilplaats van
Mercurius - en een ezel begeleidt een vrolijk jong stel in bergschoenen en een coneflower,
met al hun reizende spullen op zijn rug. De twee begroeten me met een vriendelijke grijns en
een Frans klinkende "Guten Tag" (oh ja, Mercurius' nummerbord!), alsof het de meest
natuurlijke zaak van de wereld is om hier met een ezel te komen opdagen, en ik groet terug
alsof het de meest natuurlijke zaak van de wereld is om in een Duitse auto op de verkeerde
Franse manier te staan.
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De enige mogelijke plek onder het bos, waar niemand mij en Merkür zou zien, is al bezet
door een familie die zich heeft uitgespreid voor hun picknick. Dus ik laat Merkür gisteren bij
hem thuis en spreid een deken in het bos voor me uit.
Veel insecten, die ik nog nooit eerder heb gezien, zwermen om me heen in de meest
kleurrijke kleuren. Vliegen van verschillende kleuren houden mijn zintuigen lang bezig. Met
opgetrokken knieën ga ik op de grond zitten en laat ik me volledig vangen in de fascinatie
van de natuur.
Een roodharige marter is net heel comfortabel doorgekomen. Een bijzonder goed gegroeid
exemplaar met een bijzonder bossige staart.
"Un mardre, un mardre!", schreeuwen de kinderen van de familie van de klaptafel naast
hem en rennen het bos in achter hem. De moeder is ook opgesprongen en wil hem volgen,
maar hij is natuurlijk al in het struikgewas verdwenen.
"Comme il était beau!" zegt ze in mijn richting, en ik bevestig met een evenzo bewonderende
"Oui!" hoe uitzonderlijk mooi de marter was.
Voor de lunch heb ik een heerlijk broodje kaas gemaakt met Bleu des Causses. En waarom
zou je er geen rode wijn bij drinken? De volgende beschikbare beker is mijn
tandenborstelbeker. Ik neem rode wijn uit de in de supermarkt geselecteerde fles, driekwart
water, een kwart rode wijn tegen de dorst. Na vijf van zulke bekervullingen word ik
overweldigd door een aangename slaap in de schaduw van een hoge kaak.

Avontuur Mij
Wat is een avonturier eigenlijk, probeer ik voor mezelf te verduidelijken en kom tot de
conclusie: Een avonturier, de avonturieres, brengt zichzelf vrijwillig in gevaar, waar ze haar
normale dagelijkse leven niet voor nodig zou hebben. Ben ik een avonturierstype omdat ik
geen zin had om op tijd kaarten en gidsen te kopen voor mijn reis in het midden van Europa
en om wekenlang een goed reisplan uit te werken? Of is dat gewoon nalatigheid? Er zijn
inderdaad beschrijvingen van avonturen in verre landen die gevaarlijker zijn dan de mijne.
Maar op dat moment realiseer ik me wat mijn avontuur is, en het is geen klein avontuur:
het verkennen van mijn gevoelens en behoeften, het vertrouwen op hen als mijn innerlijke
gids. Om mijzelf, ondanks een intens geleefd leven, ondanks de vier kinderen die ik zoveel
mocht leren, ondanks de vele ervaringen die al als wetten in mij gegrift leken te staan,
ondanks mijn 52 jaar, waarmee ik al een zekere geborgenheid in het leven had moeten
bereiken, toe te staan te bekennen dat het leven hier niet voorbij is. Wat een grote, witte,
lege kaart ligt voor me! En nog iets: dat ik nu, op dit moment, lijkt te vinden wat ik zoek.
Mijn definitie vult me met een gevoel van welzijn dat grenst aan hoge tevredenheid.
Ik vind het leuk om het geheim van de motivatie te onderzoeken door te vragen: Waarom
poets ik hier in de wildernis mijn tanden, 's morgens en 's avonds? Ik doe dit niet uit
gewoonte (ik doe het soms niet thuis omdat ik moe ben), maar omdat ik een resterend gevoel
van reinheid in mij wil houden, omdat ik ook na mijn leven in de wildernis goede tanden wil
hebben (misschien kan ik dit vanaf nu vaker doen) op mijn zeventigste en niet als Sam
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Hawkens, als ik me niet vergis, hihihi beschreven wil worden. Karl May, die de dorst naar
avontuur van een dertienjarig meisje in mij opwekte, creëerde dit heerlijk grappige karakter.

Sam Hawkens heeft zich in mijn geheugen gegrift als een scherpzinnig, slim mannetje dat
zich niets aantrok van zijn uiterlijk. Zijn sluwe, levendige ogen vatten elke situatie snel en
nauwkeurig op; ze zaten onder verre haren die onherstelbaar waren gematteerd door te
slapen op gras, hooi of savanne onder een evenzeer door de zon verbrande grote vilthoed.
Was het niet eens een pruik geweest, want hij was zijn hoofdhuid al kwijt, als ik me niet
vergis, hihihi?
Nou, ik hoef niet meer rekening te houden met zijn verwarde, wilde baardgroei, noch met
zijn machtige neus, als ik me niet vergis, hihihi. Een jachtrok in zijn maat was
waarschijnlijk niet te krijgen, maar de behendige oude man leek het niet erg te vinden, hij
paste zijn Indiaanse laarzen eerder aan zijn overmaat aan. In tegenstelling tot het volume
van de laarzen leek zijn magere sikkelvormige benen in een strakke, rafelige legging hem te
behagen, of het kon hem gewoon niet schelen, als ik me niet vergis, hihihi. Maar ik, ik wil,
als er al iets is, een gecultiveerde wildeman zijn.

Waar komt mijn motivatie vandaan om mijn teennagels hier te verven, die door niemand zijn
opgemerkt? De oude lak uit München is gekrast, veertien dagen oud. Ik kon niet worden
gehinderd door zo'n vervallen blik en genieten als een indicatie van mijn wilde leven. Ik kon
ook de nagellakverwijderaar uit mijn rollende slakkenhuis halen, de resten van de lak
volledig verwijderen en dan ongevernist verder gaan. Maar nee, ik ga meteen verse nagels
verven, want: ik vind het leuk, want ik heb graag schone rode teennagels op gebruinde
benen. Is dit de reclame-inspanning van de cosmetica-industrie, of is het de oervrouw die
van mij spreekt?
Activiteiten zoals tandenpoetsen en nagels verven zijn handelingen die alleen mij dienen,
alleen mij, niemand anders. Hoeveel dingen doe ik thuis omdat anderen het van mij willen,
omdat ik er geld mee moet verdienen, omdat een ander het van mij eist, omdat het gedaan
moet worden, omdat ik geld nodig heb om dit te kopen en dat, bijvoorbeeld tandpasta en
nagellak, omdat het van mij verwacht wordt, omdat ik me anders zou moeten
verantwoorden, omdat - dit alles. Uiteindelijk, omdat ik niet de moed heb om een eenvoudig
leven te leiden en deze wens duidelijk te maken aan mijn kinderen, aan wie ik me verplicht
voel omdat ik samen met Karl-Hubert in hun kindertijd een luxueuzer leven aan hen heb
toevertrouwd. En aan mijn moeder, die wil dat ik veilig ben.

Emancipatie
Angst komt ook tot uiting in zijn subvormen van bezorgdheid, angst, zorgen, nood,
spanning, hopeloosheid, blokkade ... En alle vormen worden gekenmerkt door onzekerheid,
onzekerheid, dubbelzinnigheid en het onopgeloste. In hoeverre is het over het algemeen
menselijk? In hoeverre is ze vrouwelijk? En waar is ze mijn persoonlijke probleem?
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In principe is het enige wat we doen in ons hele leven... is het vermijden van angst door niet
in gevaarlijke situaties te komen. We verminderen de angst door te proberen diffuse
situaties op te helderen. Of het onderdrukken van angst als we het niet kunnen ophelderen.
Misschien omdat we niet de tijd nemen om opheldering te verschaffen. Vroeg of laat zal dit
zich weer manifesteren als subliminale angst in de vorm van obstructieve blokkades. Deze
zijn erg vervelend voor ons en kunnen we met veel moeite verwijderen - misschien hebben
we de hulp van een psycholoog nodig - of ze manifesteren zich in de vorm van lichamelijke
ziekten, die op hun beurt onze manier van leven bepalen.
Ik ga die verklaring voor mezelf afleggen:
Alles wat we zouden willen doen, maar niet doen, doen we niet omdat we bang zijn een
bestaande toestand te veranderen - hoe onbevredigend die ook mag zijn. Soms helpt een
beetje fantasiestimulatie om dit te stimuleren door na te denken over de angstsituatie en het
binnengaan in de eigen bioscoop: Wat gebeurt er met mij als... Wat me echt bang maakt. Wil
ik het vermijden, of wil ik iets ervaren en momenten van geluk voelen?
In ieder geval is het omgaan met zijn angst ongemakkelijk. En tijdrovend. Vijf weken heb ik
de tijd genomen. Is dat genoeg?
De zon gaat onophoudelijk door, en ik denk aan de koude avond die nadert en aan het
kamp van mijn volgende nacht, dat mij nog onbekend is. Dus ik pak de tafel, de stoel, het
eten en de comfortspullen terug in mijn slakkenhuis. Ik mocht hier zijn, gewoon zijn. Ik sta
even op en neem een lichte buiging, richting de zon en de berg. Dank u wel. Stevenson
voelde ook de behoefte om de Cevennen te bedanken. Hij liet een muntje achter bij elk van
zijn overnachtingsplekken in het bos.
Enige tijd later vind ik ook mijn ritueel. Ik zal er een gewoonte van maken om afval dat op
mijn gastplaatsen ligt, mee te nemen en in containers te gooien: gebroken flessen,
kroonkurken, sigarettenpeuken, door de wind weggeblazen chipzakjes.

Warmte als geluksbrenger
De weg naar Valleraugue is links en rechts omzoomd met bossen met kastanjebomen,
waarvan er duizenden zijn, waarvan de ene overloopt in de andere als ik over de vallei naar
de volgende helling kijk. Vroeger waren ze een belangrijke bron van inkomsten in het gebied,
vandaar hun naam Castein des Cévennes en zelfs broodbomen.
Ik heb weer lang gereden. Het is half vijf.
Valleraugue is aangelegd zoals Meyrueis, de Hérault stroomt door het centrum van het dorp.
Aan de andere kant van de doorgaande weg, die slechts ongeveer tweehonderd meter lang is,
is er bijna de ene na de andere kruidenierswinkel: een charcuterie een boulangerie een
schoenmaker, een charcuterie een boulangerie een souvenirwinkel, een patisserie een
boucherie een boulangerie, een boucherie een boulangerie een epicerie. Aan beide zijden van
de rivier zijn kleine restaurants met bloemen en wijnstokken begroeid. De tafels wachten op
hun gasten met schone placemats en altijd met glazen voor meerdere gangen. Elk
restaurant gebruikt beide zijden van de rivier, heeft een eigen brug, soms bedekt met glas,
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soms alleen met bloemenranken. Ook op de brug kunnen de inwoners van het dorp hun
repas meenemen aan netjes gedekte tafels. Ik zie nauwelijks buitenlandse auto's op straat
staan. Voor twintigduizend euro krijgt men een vijfduizend vierkante meter groot
vrijetijdscomplex met een riviertje, lees ik op het bericht van een makelaar. De te
restaureren huizen zijn beschikbaar voor vijftigduizend en niet voor een veelvoud zoals in de
grote stad. Maar wil ik me hier vestigen? De mensen lijken erg landelijk. Zou ik daar als
stadsbewoner mee om kunnen gaan?
"Er wonen hier niet veel mensen, of wel?" Ik had een praatje met de familie op de marter in
Mont Aigoual.
"Ja, hier in de Causses zijn veel lege huizen achtergelaten," zei de moeder van de drie
kinderen. "De mensen die hier blijven leven in armoede, hebben een slechte opleiding en
leven alleen van de weinige producten die op de kale grond hier in de Causses groeien. Het
zijn heel eenvoudige boeren.
Ik had angst gevoeld voor zulke boeren in La Fajole. Een diepgeworteld vooroordeel, ja. dat
je problemen niet kunt oplossen met woorden, maar met vuisten. Zal ik de mensen hier
leren kennen? Om te leren?
Wat me ineens aangenaam lijkt: het is hier echt heet. Het is heet. Om zes uur 's avonds! Ik
wil meer van dat. Laten we hier weggaan en genieten van de warmte van de natuur.

Cevennen en meer
In mijn straat zie ik mensen uit Herault komen met badpakken. Voor mij betekent dat geen
twee keer nadenken: Ik stop bij de kleine weideparkeerplaats, kies mijn zwemkleding uit en
ga ook naar beneden naar de rivier, baden, zwemmen, wassen.
Oh, wat heb ik aan deze warmte, zowel in de lucht als in kleine Herault. Er waait een
heerlijk warme wind op mijn behoeftige huid. Hier is het, zomer.
Maar de kleine dorpjes hier in de Hérault lijken zielig. De bronnen van inkomsten lijken zeer
beperkt.
Voor de huizen staan ouderwetse tuinlaarzen, banken en bloembakken uit de jaren zestig,
in de ramen hangen gordijnen uit de jaren zeventig, de automodellen voor de huizen zijn uit
de jaren tachtig. Een ijzerwarenwinkel biedt ijzeren onderdelen uit een andere tijd aan. Maar
waarom zou je ze weggooien, in dit weer kan de roest de tijd nemen om te roesten. De
huizen aan mijn doorgang zijn nog minder onderhouden dan in andere delen van mijn ZuidFrankrijk.
Om zeven uur 's avonds sta ik alleen op straat. Niemand voor me, niemand achter me.
Niemand duwen, geen files. Bijna niemand ontmoet me. Er lijkt hier ook geen spitsuur of
avondverkeer te zijn. Natuurlijk, ik ken de werktijden van de Fransen hier niet. Voor mij is
het een zeer aangename rit. En het is zo warm! Ik haal diep adem.
Met een maximale snelheid van zestig tot zeventig kilometer per uur fiets ik door de
zuidelijke uitlopers van de Cevennen, ik zie alleen ruige rotsen hoog op de toppen.
Kalkmuren links en rechts van de weg, ja, maar daartussenin is veel bos. Alles is niet zo
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opvallend als in het gebied van de Mont Aigoual met zijn grotten, met de indrukwekkende
kloven van de Tarn, de Jonte en de andere wilde bergrivieren.
Ik ga Herault binnen met Mercurius. Niet langer de verlaten Lozère. In feite was het een
verlaten plek waar ik naar op zoek was. Nu observeer ik een rustige diepe ademhaling op
mezelf, alsof ik hier alleen maar gevonden heb wat ik zocht: warmte. Zo uniek en griezelig
mooi als de landschappen in de Causses mij raakten, was ik voorbereid op de zomer, en er
was niets in mij om dat te schudden. Ik mag weer eens langs een stukje wild, ruig gesteente
dat steil omhoog komt, maar mijn opluchting wordt steeds duidelijker: ik verlaat de
noordelijke, koude Cevennen.
Zojuist passeerde ik Ganges, een wat grotere stad zonder noemenswaardige gebouwen aan
de doorgaande weg, maar wel warm. Het is zeer aangenaam om over de D986 te rijden. En
hier op dit punt, kort na Ganges, begint het Département du Gard voor de tweede keer, heb
ik waarschijnlijk een kleine rondrit gemaakt, uit en weer in. Oleander, cactussen,
olijfbomen, abrikozenbomen domineren het landschap. Heel anders. Zuiden. Mediterraan.
Mild!

Gematigd tot het uiterste gaan
Veertig kilometer naar Nîmes. Omdat het al tien uur 's avonds is, besluit ik hier in Sauve te
blijven, die aan de D999 ligt. Daar zit ik in Merkür met de avondspanning die ik gewend
ben. Hoe zal deze nacht zijn? Zal niemand mijn enige achterpoortje willen openen en zien
wat er achter hen schuilgaat? Ik hou mijn adem in om de geluiden om me heen nog
preciezer te kunnen vatten. Mijn blik dwaalt voorzichtig rond om te zien of het een beweging
ziet die ik moet observeren.
Ik sta op een idyllisch weidegebied met beschermende maar licht staande notenbomen. Het
water van de schattige Vidourle is roerloos, er groeien waterlelies op en ik denk er niet meer
aan om in te stappen. Achter mij hoge lommerrijke bomen, verre bergen, een halfvolle maan
die drie dagen geleden nog een sikkel was. Fladderende vleermuizen zwermen rond,
krijsende krekels tsjilpen, of zijn het vogels? Kikkers kwaken - of zijn het padden? De
natuur is luidruchtig en wellustig. En de lucht is heerlijk warm. Alleen muggen kunnen je
hier storen.
Ik realiseer me: alleen kamperen, alleen zijn, alleen mijn tour bepalen, dat kan ik nu doen.
Met een vrolijk fluitje op de lippen rol ik mijn warme slaapzak op en graaf ik de zomerdeken
uit Merkür's diepe buik.
Met het ritmisch zagen van sommige dieren word ik in slaap gesust. Ik vraag me af of dit een
lokale kikkersoort is. Ze zaaien, zaaien, zaaien, zaaien. Ik word maar één keer in de nacht
wakker. Ik denk dat zelfs kikkers slapen. Slechts één klaagt in de verte. De lucht is erg
bewolkt, maar het is nog steeds helder genoeg om de contouren van de bergen, de bomen
waaronder ik sta, de hoge grassprieten die griezelig om mijn auto heen spookten, te kunnen
zien.
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Half acht heeft zich goed gevestigd en het is tijd om wakker te worden. De lucht is bedekt
met wolken, ik kan het gemakkelijk horen patronen op het dak van Mercurius.
Achter mijn auto staat een Ford Transit, hetzelfde model dat we twintig jaar geleden als
bestelwagen in de Gourmetrion gebruikten en verkochten nadat we hem hadden gekocht.
Naast de auto, onder een uitgespreide kastanjeboom, staan twee mannen in het groen
gekleed om hen te beschermen tegen de regen. Jagers! Zullen ze me uitschelden voor het feit
dat ik hier in het midden van de groene wildernis heb geslapen? Ik pak snel mijn spullen,
maak de ramen van mijn nog voorlopige gordijnen vrij. Maar ze praten ongestoord. En ik
vertrek in een mum van tijd. Op een zijweg langs de D999 maak ik zelf wat koffie, trek de
sprei recht - en ga op zoek naar een camping met Merkür. Een camping! Bestelling!
Plotseling vind ik het prettig, beschaving.
Het weer bevalt me prima. Mijn camping zou een kleine bar moeten hebben waar ik kan
zitten en iets kan drinken, zelfs als het regent. Regen was voor mij gewoon vervaagd, ik
wilde het gewoon niet hebben, want ik ben maar slecht uitgerust. Ik ga de dag in met
anticipatie, zeg dank je wel voor alles tot nu toe, het was prachtig.
Steeds weer heb ik in de elf dagen dat ik nu alleen op pad ben, met trots opgemerkt hoe
goed ik in mijn eentje kan opschieten. Ik beslis, ik doe, ik zorg voor mezelf, nog meer dan
wanneer er iemand was. Ik ben meer geconcentreerd. Ik pak mijn spullen goed in, ik heb
alles bij de hand, ik ben georganiseerd. En als het hier en daar op chaos lijkt, komt dat
omdat ik te veel spullen heb. Als ik een metgezel had, zou de ene helft van mijn bewustzijn
zich om de andere heen draaien, zodat ik die helft niet voor mij beschikbaar zou hebben.
Ik vind het ook erg prettig dat ik geen afspraken heb. De afspraken die ik toch heb, heb ik
zelf gemaakt. En ze zijn al meer dan genoeg.

Fortuna, Mercurius, Drakenwezen
Maar wat is dit ineens? Ik snuif Mercurius op. Er is iets, het ruikt naar rubber. Ik doe de
kap open. Jezus, ik moet naar een garage.
Maar ik heb hier geen tijd voor! Er is iets heel erg fout gegaan. Ik heb hier geen tijd voor.
Mijn hart gaat tekeer. Mijn adem, ik wilde... Ik heb het gevoel dat mijn tijd opraakt.
Ben je nog steeds in orde? Ik schreeuw mezelf luidkeels uit in Merkür's beschermde kamer
als ik merk dat ik weer eens in een valkuil zit.
Wat is er mis met mij? Ben ik echt onder druk gezet voor tijd? Wie dwingt me? Ik herinner
me weer het citaat van een of andere persoonlijkheid: Ons levenswerk is om het leven zo te
maken dat we er elke seconde van kunnen genieten. Maar daar ben ik het niet mee eens.
Wat is er hier te genieten, als je wilt? Een kapotte kabel, wat een heerlijk gezicht! Daar kan
ik groen en blauw in krijgen!
Zal ik in dit gekke industriële monster van Nîmes ooit het beschreven Renault-werkplaatsje
vinden, dat mij, als ik het vraag, de naam van de verkoopster van de bakkerij gaf? Ik heb al
uren geen verkeerslichten meer gezien, het verkeer wordt alleen nog maar geregeld door
Rondspunten, en nu draai ik al een vol uur om Nîmes Ouest heen en voel me als een
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drakendoder die niet opgewassen is tegen de vele vernieuwbare koppen. De ene rotonde
volgt de andere, drie rotondes worden gevolgd door zes meer - en ik zou altijd moeten weten
bij welke van de vier mogelijkheden ik afsla. Op verschillende plaatsen rijd ik een paar keer
om het rondpunt heen totdat ik een aanname heb gevormd die me verder kan brengen.
Ik haalde het om twintig voor twaalf, voordat de stad de siësta ingaat. En nu, hoe vertel ik
het hem, de monteur? Uit pure opwinding spreek ik van alimentatie in plaats van allumatie
en merk de faux pas pas op bij de grijns van de man. Uit het woordenboek heb ik voor Kabel
gekozen, maar hij gebruikt het woord cablage. Welwillend en vriendelijk, zeggen ze me, nee,
helaas is dat niet gegarandeerd, de twee bougiekabels zijn ongetwijfeld gecorrodeerd.
Pissig? Ze laten me de schade en de sporen op de tanden zien.
Pissig. Ik ben aan het denken. Pissig? Daar, het begint me te dagen. Oh die teef, die mooie
teef, wat een rotte teef, het schiet door mijn hoofd. Maar ik ben niet meer in de stemming
om boos te worden. Want: Wat is het hier heerlijk warm. Nîmes is de zuidelijke grens van
het gebergte van de Cevennen. Ik stuur een berouwvolle groet aan de roodborstmarter op de
Mont Aigoual en neem met zijn bijtende groeten afscheid van de constante rillingen in mijn
Cevennen.
Maar ik hoef Nîmes vandaag ook niet te hebben, zo onvoorbereid als ik was om daar in te
ploeteren. Alsof er hier ruimte in overvloed is, is dit industrieterrein groots opgezet. Enorme
fabrieken van tientallen autofabrikanten, gigantische supermarkten, gigantische
meubelzaken, gigantische industriële fabrieken, elk met een enorme buitenruimte, en zelfs
het goederenstation hier. Als ik eindelijk weer een groene weide zie, heb ik een goed
verzorgde siësta.

Aankomst en vertrek
Ik wil mezelf trakteren op mijn allereerste camping op deze tour. Een vakantie.
Nogmaals, ik heb het gevoel dat mijn tijd opraakt. Ik was immers al om acht uur op straat
en had me voorgesteld dat ik veel tijd op de camping zou hebben, dat ik mijn mobiele
telefoon en de batterij van de PC zou kunnen opladen, de was zou kunnen doen, mijn
documenten comfortabel zou kunnen voorbereiden, mijn notities naar de PC zou kunnen
overbrengen en, en... En weer wordt er zoveel tijd besteed aan het normale leven.
Andere mensen bouwen rijken in hun leven. En na mijn tijd in Frankrijk wil ik niet meer
dan dat: gewoon om mijn leven op orde te krijgen. Ik wil kaarten kunnen lezen, perfect leren
omgaan met geld, mijn angsten overwinnen, een zakelijk concept uitwerken, perfect Frans
spreken, mijn levensvisie kunnen formuleren, al mijn behoeften op een rijtje kunnen zetten
- en daar een beetje plezier in hebben. En nu deze tijdverspilling weer: ik heb al een heel uur
rondgereden om een camping te vinden. In de Cevennen leek het me dat er op elke tweede
hoek een camping stond aangegeven, veel meer dan in de campinggids was aangegeven. En
nu ben ik hier al twintig kilometer voor Avignon en ik zie geen enkel bord.
Bij de fruitkraam in de hoofdstraat, die een heerlijke geur van rijpe Cavaillon-meloenen
uitstraalt, krijg ik twee adressen in de buurt van Collias als ik het vraag.
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Plotseling sta ik gefascineerd op het plein. Wat een enorme vlieg op de grond! Ik buig
dichterbij, hij vliegt niet weg, hij is waarschijnlijk gewond. Nee, het is niet echt een vlieg.
Zijn lichaam lijkt meer op een rups, zijn lange vleugels liggen dicht bij elkaar, ze rekken het
lichaam optisch met nog een derde uit, hij vult zeker een luciferdoosje met zijn vleugels.
Nee, het is geen vlieg. Ik ben benieuwd wat ik nog meer kan ontdekken.
Ik vind Le Barralet meteen leuk. Ik denk dat ik elke stoel kan gebruiken, zolang het maar
warm is.
Frankrijk is een gezegend land. Het heeft alles. Allerlei soorten bergen, bosrijk en kaal, laag
en hoog, van de mediterrane Pyreneeën tot de hoogste alpentoppen van Europa met de Mont
Blanc. Het heeft zoveel rivieren, bossen, meren, heeft een overvloedige Atlantische kust,
weelderige Middellandse Zee, heeft het koele noorden en het hete zuiden. Zoveel
mogelijkheden, zo'n rijke diversiteit. Geen wonder dat de Franse vakantie in eigen land - en
daarom zijn er zoveel campings.
Het is een beetje benauwd, de lucht is bewolkt en de wolken zweven rond. Ik nam mijn
plaats in op de camping en nam toen meteen het pad door de struiken naar beneden, waar
een plaats om te zwemmen werd aangegeven. De rivier moet de Gard zijn, als om de hoek de
Pont du Gard werd aangeduid. Het blauw van het water is onuitsprekelijk diep. Het laat
mijn hart sneller kloppen. Opnieuw fascineren deze kalkstenen rotsen me, zo
oogverblindend wit en deze keer als glad gepolijst, zodat het lopen op blote voeten een
vleiend plezier is voor de zolen van mijn voeten. In het midden van de week zitten hier
nauwelijks mensen aan de wal, alles is van mij. De temperatuur is niet te koud, niet te
warm, ik imiteer twee andere zwemmers en gooi me onstuimig van de rotsen in het frisse
blauw. En daarna: Hoe verfrissend de door de zon verwarmde rotsen mijn lichaam
verwarmen. Wat heeft een mens meer nodig dan water, warmte, stenen, lucht om te
ademen, een geliefde met zichzelf en een paar keer per dag een stokbrood. Misschien is dat
een van de redenen waarom de mensen hier in het zuiden hun huizen zo laten verslechteren
- ze hebben ze helemaal niet nodig. Waarom zou je ze onderhouden, het is comfortabeler
buiten, waar je woont is het huis zelf hooguit een bescherming tegen de middaghitte. Hier in
ruw weer, waar het veel regent, waar het sneeuwt in koude winters, wil men
voorzorgsmaatregelen nemen, voorzorgsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen - om niet te
lijden van de kou. Alleen al door het weer kunnen de mensen hier in balans zijn, stel ik me
voor.
Kano's drijven voorbij op het water. De rotsen aan de oevers, niet van de Gard, maar van de
Gardon, zoals het vandaag de dag volgens mijn kaart wordt genoemd, zijn zacht en afgevlakt
door duizenden jaren van behandeling door de rivier. Op een steenworp afstand verderop
slepen steile en ruige rotsen het landschap omhoog. Als je ze zou willen beklimmen, zou je
genoeg te doen hebben. Voordat de rivier achter de bocht verdwijnt, passeert ze in een
onregelmatige waterspiegel soms een kiezelstrand, soms lage kalksteenrotsen direct aan de
oever, dan weer een opstelling van steile, gekartelde rotsen, waarvan de toegankelijke richels
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jongens zich in het water gooien en hun moed op de proef stellen. Dit rivierstrand biedt een
verscheidenheid aan mogelijkheden - schandalig betoverend.
Met mijn hoofd hoog gehouden en mijn schouders teruggetrokken, tevreden over mezelf,
wandel ik over de fel verlichte rotsen met de ronde zachte vormen langs twee of drie
vreemden. Ik voel me terecht aangekomen na een lange zoektocht - en zoals thuis.

De Midi spreekt Frans
Ik zit dromerig en dromerig op een aangenaam warme rots bij de rivier en kijk om me heen.
Vanaf de andere oever van de rivier komt een echtpaar zwemmen, ze willen voet aan de
grond krijgen op de plaatselijke oever. Geen van de rotsen die geschikt lijken om eruit te
komen, alleen die ene kleine, waar ik nu op zit. Een korte "Excusez-moi", en ze staan recht
voor me, zowel slank als sportief, beide rond de vijftig, gebruind (of gewoon donker type?), in
moderne zwemkleding.
"C'est joli ici, hein?" Mooi hier, is het niet?, merkt de heer op, in de zon schijnt de natte huid
van de twee.
"Oui, très joli," antwoord ik. En al deze drie woorden uit mijn mond maken dat ze allebei
zichtbaar luisteren, en de man vraagt me waar ik vandaan kom.
"Je suis Allemande, de München."
Hij was ook al eens eerder in München geweest, zo heb ik begrepen, op een conferentie die
tijdens het Oktoberfeest plaatsvond, wordt daar bier van zulke kruiken gedronken! Hij lacht
samenzweerderig en vormt met zijn handen een holle ruimte van minstens een meter. Hij
spreekt snel, en wat hij zegt klinkt me helemaal niet Frans in de oren. Dat is waarschijnlijk
het beruchte jargon van Zuid-Frankrijk. Hier bij hen drink je nauwelijks bier, maar eerder
"Weng", eet veel "Peng", en de rotsen zijn hier zo mooi "blang", en zo helder en aangenaam
koel is de "Gardong". En het laat zich niet vertragen door mijn langzame, langzame
handbeweging. Hij praat en praat en praat. Ik vraag me af of ik al naar Nîmes had gekeken,
het amfitheater, de originele "Romeng", en eigenlijk woonden ze in "Mongpellier", in het
zuiden, bijna aan zee, maar in de zomer, als het zo heet is in "Mongpellier", trekken ze zich
graag terug in hun vakantiehuis in de koelere Cevennen, vlakbij de "Mongt" Aigoual, daar
hebben ze veel sterke, frisse "Vong", in tegenstelling tot de warme "Vong" beneden bij de zee.
Daar zijn ze nu op weg en stoppen voor een kort bad in de Gardong,
"Très bieng! ", het glipt er uit, en waterpijp reis, als ze terug springen in het water in hoge
geesten. Vertrouwelijk, ze zwaaien naar me en roepen nog een "waterpijpreis" op.

Het leven is als het weer
s Avonds daal ik weer af van de camping en zwem met plezier in de Gardon - het water is
aangenaam fris, maar niet te koud, de rivier in zijn bolling lijkt wel een mooi helder meer. Ik
zwem tegen de stroom in, want zo blijf ik min of meer in het vertrouwde riviergebied en
kunnen mijn benen niet tegen rotsen in de rivier aanlopen die ik niet ken. De zon schijnt
nog steeds intens en ik zit om acht uur op de witte vleiende rotsen, die nu nog warm zijn, op
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de oever en laat me door de avondstralen van de zon uitdrogen en ik ben zeer tevreden over
mezelf en de wereld. Daarna wil ik naar mijn plek gaan en op papier nadenken over mijn
optimale leven over vijf jaar, inclusief een optimale dagelijkse routine, dan. Dat ik weet waar
ik naartoe ga. Eerder maakte ik al aantekeningen dat ik gewoon niets vergeet, dus ik was al
bezig. En ik heb al gegeten: ingeblikte bihonsoep, merkloze Franse salami, een restje Bleu
des Causses en ingeblikte pumpernickel van thuis. En een slokje tafelwijn, dat bij nader
inzien uit de EU komt, uit Italië. En dat in Frankrijk! Karl-Hubert zou hebben gezegd dat dat
niet mogelijk is. Trots als een puberaal meisje, grijns ik in mezelf.
s Nachts voel ik me veilig en comfortabel en ik ben blij dat ik op de een of andere manier
weer thuis ben en niet bang hoef te zijn voor de verkeerde plek om te slapen. Ik heb het
luchtmatras voor de auto gelegd, ik wil eindelijk buiten slapen, op een heerlijke hoekbank
met slechts één buurman. Dus nu lig ik aan de andere kant, met uitzicht bijna op de rivier,
de glimmende Gardon. De mensen naast me hadden hun tent andersom opgezet en kunnen
niet naar mij kijken. Ik voel me veilig en heerlijk alleen. Met mijn zomerdeken bereidde ik
me voor op de nacht en dacht zelfs aan het overhandigen van mijn rugzak met mijn
"wapens" Merkür. Nee. Ik ben nog niet zo betrouwbaar. Ik heb de zaklamp toegevoegd en
toen ben ik in slaap gevallen.
Ik word pas wakker als ik 's nachts naar de badkamer ga. Vanaf de rivier beneden hoor ik
luid gelach, muziek, het geluid van trommels, flessen die rinkelen. Vrijdagavond ontmoeten
de jongeren elkaar hier, wat een feestelijk decor! Een uur nadat ik weer in slaap ben
gevallen, word ik weer wakker en voel ik overmacht: Daar zijn ze: Sterke muggen moeten dit
zijn, o hoe kriebelig! Maar als ik weer in slaap val, voel ik regendruppels, een, twee, drie,
vier. Ik wacht nog even, maar dat helpt niet. Het begint snel te regenen en ik heb net mijn
luchtmatras, deken en slaapspullen in de auto gepakt, de auto met het dekzeil achterin
afgedekt zodat er niets nat wordt. Ik ben nog niet klaar, maar het begint ook te gieten. Ik
moet wel even kijken hoe de was, die ik had opgehangen om te drogen, drijfnat wordt. Ik ben
er net in geslaagd om de elektrische koeler onder de klaptafel te duwen en het lot ervan is
onzeker. In de auto was haar gebruikelijke plaats niet zo snel opgeruimd.
Er kan geen sprake meer zijn van een slapende, griezelige donder na een hevige
blikseminslag, die gepaard gaat met hevige stortbuien. Ik zal gewoon mijn humeur
controleren. Nee, ik ben niet bang, maar ik ben erg blij om hier op de camping te zijn met
andere mensen. Minstens twee uur van neerstorten en bliksem en storten uit de lucht.
Alleen met de dageraadsstilte verspreidt zich weer. Ik kon dan tenminste tot acht uur nog
slapen.
Totdat ik 's middags het veld moet vrijmaken, heb ik nog steeds stress: ik ben elektriciteit
aan het aftappen voor mijn notebook, mobiele telefoon en de koeltas, die het goed heeft
overleefd. Veel van mijn tijd besteed ik aan normale dagelijkse taken: het afvegen van de
tafel, de stoel en de koeltas van de modder die door de regen tegen de voorwerpen op de
vloer is geslagen. Ik had het gasfornuis en de gewassen gerechten op de vloer laten liggen -
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nu was alles weer tot op de laatste lepel gespat. De kabel naar de kabelhaspel is bedekt met
kleverige aarde. De wasserij behoort tot de tweede droogcursus op een zonnige plek.
Voor mijn eerste poging in het leven om naar het internet te gaan ver weg van mijn huis
WLAN, heb ik maar een uurtje op het terras van de receptie van de camping, wat voor mij
stressvol is. Ik kom zo ver dat ik al mijn mails kan lezen - maar stuur alleen een korte naar
Peter: Dat ik hem erg dankbaar ben dat hij me niet heeft vastgehouden en me zonder ophef
heeft laten gaan, dat is voor mij heel belangrijk om voor 12 uur snel van hem af te zijn. "Ik
geniet nu voor de tweede keer van de 'camping' faciliteit, met al zijn veiligheid en goed
georganiseerdheid, omdat het me de mogelijkheid geeft om een pauze te nemen van de
spanning die inherent is aan mijn avontuurlijke reis," schrijf ik. "Maar hij maakt ook
gebruik van de unieke locatie en de toeristische vraag en ik betaal, als één persoon en let
wel, zonder tent, met elektriciteit en gebruik van de wasmachine, 30 euro voor één dag. Voor
deze prijs zijn er verschillende sterrenhotels in de Cevennen.
De krekels tjirpen zomers, de kikkers kwaken vreselijk, de mensen spreken vreemd, ik heb
een prachtige bui gehad, ik voel me heel liberaal, maar ik mis je diep en verheug me
koninklijk op je!
Nog meer details over de telefoon, ik hou van je,
Rosi"

Voordeel
Een heerlijk uitgebreide douche inclusief het wassen van mijn haar en het aanbrengen van
lotion rondom - ik voel me nu weer fris en vrij en klaar voor nieuwe daden. Ik vertrek om
twaalf uur stipt; trots en tevreden over mezelf en de wereld zwaai ik vriendelijk de receptie
in.
Het was leuk. En de dag is weer halverwege.
Voor een waardig afscheid steek ik een bruggetje over naar de overkant van de rivier en zoek
ik een middagplekje verder stroomopwaarts in de bocht van de rivier. Hier is het water lang
niet zo helder, omdat de rivier slechts langzaam in de bocht kan stromen. Stenen op de
grond van de vele bezoekers op zaterdag, bladeren en kikkerspuiten wolk het - toch geniet ik
nog steeds van zon en water in afwisseling meerdere malen, en zelfs een dutje om de
tekortkomingen van de nacht goed te maken.

Nee!
Ik moet onaangename dromen hebben gehad, want mijn hoofd zit vol met oude spullen.
Mijn man, mijn kinderen en ik, dat was de orde van mijn leven. Waarschijnlijk waren andere
vrouwen slimmer dan ik. College? Dat was ook een bijzaak aan het begin van ons huwelijk.
Het belangrijkste was dat het goed ging met mijn man en zijn winkel. De winkel was immers
wat we voor de kost deden. Dus ik was blij om te helpen als we hulp nodig hadden met het
personeel.
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Mijn toelatingspapieren voor de graad van toen? Eigenlijk keek ik er echt naar uit. Ik was
geïnteresseerd in het onderwerp, omdat het verband hield met de familiegeschiedenis op het
gebied van regionale en folkloristische studies. Tijdens de onderzoekscontacten had ik een
briefwisseling met Prof. Dr. Behringer, het hoofd van het Instituut voor Sociologie van de
Universiteit van Münster, die mijn onderwerp zeer interessant vond en mij aanbood om mijn
afgewerkte werk te publiceren. En wat heb ik geantwoord?
"Aangezien ik momenteel zwanger ben en mijn man onlangs een delicatessenzaak heeft
geopend, zie ik mijn toekomst niet in het wetenschappelijke veld en ben daarom niet
geïnteresseerd in het publiceren."
Er loopt een rilling over mijn rug als ik er nu aan denk.
De emancipatiebeweging had inderdaad plaatsgevonden, in de jaren zeventig. Er was veel
discussie op onze meisjesschool. Ja, wij meisjes hadden jonge leraren die ons met
opmerkelijk enthousiasme uitdaagden om de traditie van onze moeders te doorbreken, te
stoppen met het huishouden met keuken en fornuis en te studeren, ons eigen beroep te
hebben, ons eigen geld te verdienen. Op de twintigjarige afstudeerbijeenkomst van de
middelbare school heb ik onze Duitse leraar Dieter Kinateder benaderd. Hij was toen nog
maar een paar jaar ouder dan wij studenten, en omdat hij nog steeds knap was, ging een
klasgenoot die - net als hij - destijds zelfs een relatie met hem aanging. Maar ik moest nog
een maaltijd met hem opwarmen. Hij had ons uit de keuken verdreven, en daarom kan ik
vandaag nog steeds niet goed koken, ik daagde hem uit. Maar goed eten is een stuk kwaliteit
van leven dat ik zou kunnen missen. Ik zou zo door hem beïnvloed zijn dat ik de kooktips
van mijn moeder weigerde te aanvaarden. Ik kon niet koken. Koken wordt als onwaardig in
mijn hoofd opgeslagen. Ja, ik wilde de discussie van de Duitse lessen uit die tijd met hem
voortzetten. In feite had ik het koken in mijn huwelijk met Karl-Hubert altijd achter me
gelaten, en ik, ik deed de afwas uit solidariteit.
Dieter verdedigde zichzelf, we waren al bij de voornaam:
"Ik bedoelde het niet zo. Natuurlijk kun je samen een goede maaltijd bereiden. Maar koken
moet niet het doel in het leven zijn! Mijn haar stond toen op toen ik alle breiende meisjes in
de klas zag, die trots hun groeiende truien en jassen en sjaals lieten zien. Breien, dat was
voor mij het toppunt van reactionair. Dat was een activiteit van onze grootmoeders die in
stomme gesprekken hun echtgenoten en zonen van nieuwe sokken voorzagen terwijl ze in de
herberg het gemeenschapsbeleid bespraken. Het was voor mij belangrijk om de meisjes van
de Sophie Scholl High School te laten deelnemen aan de politiek en de actualiteit. Er waren
ook vaders die niets wilden veranderen en moeders die toegeven aan hun lot omdat ze er
niets aan konden doen. Niets kwam uit zichzelf. Dus ik moest heel hard pushen.
Ja, het kwam niet alleen bij mij op. En toen bleef er ondanks Dieters stoten in mijn leven
over: De man wil verzorgd worden. Ik studeer aan de zijkant. Het is niet belangrijk om mijn
werk te publiceren.
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Met Biggi uit onze klas was er misschien meer vast komen te zitten. Met verbazing merkte ik
hoe gelijk ze had met een latere opmerking. s Avonds, na een andere klasreünie een paar
jaar later, nodigde ik enkele van de vroegere klasgenoten en hun partners uit in mijn huis.
Ik hield van gezelschap, vooral toen het de mijne was. Toen de avond ten einde liep, riep ik
naar de groep: "Meisjes, nu de gerechten in de keuken!" Biggi reageerde onmiddellijk:
"Waarom meisjes? Hebben de mannen aan tafel niet gegeten en gedronken?"
"Hoe goed je bent!" was mijn reactie. Maar zonder haar bezwaar zou ik niet hebben gemerkt
wat er zo vast zat in mijn hoofd: afwassen is een vrouwenwerk. Misschien was het omdat
Biggi meer tijd had om dergelijke onderwerpen te internaliseren. Met een goede baan had
Biggi alleen zichzelf te onderhouden.
Een paar jaar later. Ik was al gescheiden van mijn man, dus ik was in het midden van de
veertig toen ik het opmerkte. Ik was te gast bij mijn ouders en toevallig was mijn broer
Holger, die zes jaar ouder is dan ik, op hetzelfde moment op bezoek. We spraken hier een
beetje over en dat, hij zat op de hoekbank op zijn gebruikelijke plaats bij het raam en rookte
en maakte terloops de opmerking: "Nu zou een koffie lekker zijn". Mijn moeder nam
onmiddellijk zijn verzoek in behandeling, keek me aan en vroeg me: "Waarom zet je geen
Holger-koffie? Ik weet zeker dat je wat wilt. Het is het vermelden waard dat mijn moeder
sinds haar geboorte leed aan "open benen" en flebitis, dus ik was gewend om haar te helpen.
En ik was al opgestaan en naar de koffiemachine gegaan, had het water al gevuld, de
koffielepels geteld en op de aanknop gedrukt, toen ik merkte wat hier aan de hand was: Mijn
broer zat in zijn stoel en bleef rustig zijn sigaret roken alsof het de normaalste zaak van de
wereld was dat ik hem in het huis van onze ouders diende.
"Er is iets mis," zei ik op een misschien te sterke toon. "Hoe durf ik je te dienen! Ik ben hier
ook op bezoek," zei ik tegen Holger.
"Nu, nu, niet zo luid!" mijn moeder reageerde. "Het maakt niet uit. Jij bent het meisje!"
Mijn broer grijnsde met plezier. Hij had niet de minste wens om iets aan de vorige procedure
te veranderen.
Ik weigerde de koffieset op tafel te zetten en mijn moeder raakte vreselijk overstuur en
speelde het oude patroon door: "Ja, zal ik met mijn slechte benen opstaan en je nu dienen,
of wat?" Het is nooit bij haar opgekomen om mijn broer te vragen me te helpen.
En ik?
Ik viel voor haar "Ik ben zo ziek!" lijn. Ik heb ook de koffieset meegebracht. Wat mijn broer
helemaal niet erg vond. Ik heb niet meer gevochten. "Je wilt de vrede verbreken" betekende
vechten voor iets in onze familie. Het bewaren van de vrede was een van de topprioriteiten,
en toen mijn ouders opnieuw vochten, wat ze elke keer deden als wij kinderen op bezoek
kwamen, was het altijd om de vrede te bewaren.
Ik heb de vrede bewaard. De oplossing voor mij in de toekomst was toen om in zulke
twijfelachtige gevallen geen koffie te drinken. Dit gaf me de legitimiteit voor mezelf om het
ook niet te hoeven voorbereiden.
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Koelte is niet cool
Onderweg geniet ik echter van kokend water voor de koffie, alleen voor mezelf. Ik ben even
gestopt in een straatniche, alleen daarvoor. Avignon ligt voor me.
Op een ingewikkeld kruispunt kom ik niet de directe weg naar het centrum tegen, maar een
brug over de Rhône. Een flits van gedachten maakt me aan het lachen. Daarginds! Heel
onnadenkend ben ik deze stad binnengekomen, en nu, als het ineens voor me opduikt, komt
het kleuterrijmpje over mijn lippen: Sur le pont d'Avignon. Daar staat het, in feite, duidelijk,
de brug van Avignon, "ja, iedereen danst daar". Een halve brug, als de arm van een kraan
hangt hij daar. In mijn verbeelding was de brug altijd ergens in het groen geëindigd, maar
nooit in het midden van de rivier. En niemand lijkt erop te dansen.
Ik ga terug bij een van de volgende stoplichten en neem de weg naar het centrum aan de
andere kant van de rivier. Het levendige leven wacht op mij op deze zaterdag, marktkraam
na marktkraam met het begeleidende winkelend publiek vertraagt mijn blik op zoek naar
een parkeerplaats en in één klap word ik aangetrokken, ja, in hun ban, want ik kan niet
ontsnappen aan het leven dat hier overheerst, ik moet beslissen: Wil je rust of wil je
Avignon? Ik ben omringd door zuidelijke flair. De Fransen zijn hier anders, veel van hen zijn
donkerbruin, lijken Afrikaans, oosters, buitenlands, wat me een beetje bang maakt. Foto's,
boeken, platen, broeken, badpakken en huishoudelijke artikelen, er is niets dat niet bestaat,
alleen niet wat ik eigenlijk zoek: een supermarkt waar ik iets te eten zou kunnen kopen voor
de komende dagen.
Mijn humeur blijkt niet geschikt te zijn voor zoveel hype, zeker niet als autocoureur. Ik heb
een beetje spijt: ik hield vroeger zo van het levendige zuiden, maar vandaag kan ik er niet
tegen.
Op de een of andere manier, zonder enig plan, rijd ik de stad weer uit, waarbij het er vooral
om gaat de stad uit te komen en in Villeneuve-lès-Avignon te belanden, waar ik gelukkig
zelfs de keuze heb tussen twee kleine kruidenierswinkeltjes. En waar breng ik nu de nacht
door? Na wat heen en weer geslingerd te hebben door de stad, de stad uit en weer terug,
zonder een geschikte plaats te overwegen, besluit ik het bordje "Camping municipal" te
volgen. En zie, het is erg afgelegen, maar niet eenzaam. Buiten de camping, op de
naastgelegen tennisbaan, vind ik een ietwat verborgen, ongebruikte uitgang waar ik Merkür
parkeer en me goed voel.
Opnieuw besef ik: als ik mijn koelte opzij zet, mijn angsten en angsten serieus neem, me op
mezelf en mijn behoeften concentreert, mijn interesses nastreeft, werkt mijn leven ineens.
Ik word 's nachts nog wel eens wakker om mijn omgeving te doorzoeken op gevaren, om te
controleren of er niemand met mijn openstaande autodeur knoeit. Maar ook deze nacht zal
het heerlijk rustig zijn.

In het begin was het woord
Het is zondagochtend, ik werd vroeg wakker - en ik voel me eenzaam. Zondag was altijd
familiedag! Lunch in de grote groep, iedereen hielp bij het bereiden van een zondagse
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maaltijd. Nu wil ik de dag alleen doorbrengen? Ik kan er niet tegen! Misschien helpt een
gebed deze keer ook?
Ik herinner me dat Peter me een paar adressen van kleine protestantse kerken gaf. Dat had
hij net gezegd. "Als je ooit eenzaam bent, is er altijd wel iemand om mee te praten in een
kerk." Wat heeft hij weer gelijk, mijn Peter! Het duurt niet lang, in de papieren map vind ik
het briefje met een adres in Avignon. Dat zal ik doen.
Op mijn tocht door het centrum merkte ik gisteren dat er verschillende grote
stadsplattegronden waren opgesteld - wat het voor mij heel gemakkelijk maakt om deze
kerk, die ook dicht bij het treinstation ligt, vandaag te vinden. Ik heb nog nooit zo'n goed
bewegwijzerd netwerk van stadsplattegronden gezien, inclusief de huidige positie van de
stad, in welke stad dan ook, wat alleen maar bijdraagt aan mijn stille enthousiasme voor
deze levendige stad.
In de kerk, die klein en schattig is, maar zogenaamd nog steeds een van de grotere in zijn
soort in Frankrijk, ben ik heel vroeg genoeg voor de start aanwezig. "Kronmann", mijn
buurman stelt zich al voor en vraagt me in het Duits uit welk gebied in Duitsland ik kom.
"Ik heb je auto gezien", legt ze me uit. Ze drukt een hymne in mijn hand. Ik voel me thuis,
net als toen ik een kind was, en ik ben erg blij om hier te zijn in plaats van alleen. En na de
dienst neem ik ook nog een drankje, waar alle aanwezigen van genieten, en dan slingeren ze
met hun auto's van de parkeerplaats.
Ik ben een van de laatste. Mevrouw Kronmann stelde me voor aan de mensen om me heen,
inclusief hun levensverhalen. Ze is blij dat ze weer Duits kan spreken. Haar moeder komt
uit Neurenberg en is getrouwd in Lotharingen, vertelt ze me. Daar ontmoette en trouwde ze
ook haar man en verhuisde ze een paar jaar geleden naar hier met hem, die naar het zuiden
was overgeplaatst voor zaken. En ze heeft er nooit spijt van gehad dat ze hier naar het
zuiden is gekomen, zegt ze. Dat geeft mijn verlangen naar Frankrijk een flinke stimulans. Ik
vraag me af of het hier altijd warm is. Hoe kom je aan een authentiek huis, misschien een
mas, een van de romantische boerderijen? Of het ook prettig is in de winter, kan ik haar
vragen. Pas als de mistral waait is het koel, en dat is vrij aangenaam in de zuidelijke hitte,
vertelt ze me, en januari is de enige echt koude maand. Vandaag is ook mistral, zegt ze.

Ik ga er doorheen en ik ben er niet blij mee. Het is koud en gemeen en verwart mijn geest. Ik
heb een centrale parkeerplaats gevonden. Ik moet mezelf bijna verantwoorden dat ik in deze
cultuurstad, die zo rijk is aan de vormende geschiedenis van Europa, niets anders in
gedachten heb dan op een weiland aan de oevers van de Rhône te gaan liggen en voor mijn
biljetten te zorgen. Het Pausenpaleis rijst immers achter me op en voor me de brug van
Avignon.
Zelfs als leerling in het gymnasium, zodra de zon scheen, heb ik geen moeite gespaard om
mijn huiswerk te maken en te studeren, heb ik de tafel en de stoel naar buiten gedragen in
de tuin - we hadden geen terras -, mijn tas meegenomen, mijn boek binnengelaten en het
goedgemaakt, gewoon om buiten te kunnen zitten. Ik heb mijn spullen gepakt en ben naar
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Lake Ismaning gefietst om te studeren voor mijn Abitur. Als student lag ik in de Engelse
Tuin en studeerde ik Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel en Kurt Hahn. Uit, uit, uit wil
ik vandaag. In dit weer zou ik sterven in gesloten kamers!
Zojuist heb ik met mijn dochter Lisa aan de telefoon gezeten, genoten van haar stem en een
zondagse sms gestuurd naar mijn zonen Dominik, Markus en Raffael. Er stroomt een groot
verlangen door me heen. Ik weet zeker dat de kinderen mijn sms'jes erg sentimenteel zullen
vinden: "Oh, Mama!", zullen ze denken, met die bepaalde vervelende blik.

Motorbootbestuurder of niet
Ik kijk naar een motorbootchauffeur die met hoge snelheid een stuk van de Rhône aflegt,
met een haarspeldbocht draait, met zijn boeg naar achteren jaagt, abrupt remt en weer een
gewaagde bocht neemt, om vervolgens weer terug te rennen en nieuwe trucjes uit te voeren.
Wetende dat hij door veel mensen op de Rhône-brug in de gaten wordt gehouden. Met
verbazing besef ik dat hij graag bekeken wordt, dat hij zich graag laat zien, dat hij graag laat
zien wat hij kan.
Ik zou mezelf nooit zo blootstellen! Ik denk, en het volgende moment: Of misschien zou ik
dat wel doen. Vinden mannen het "blootstellen" als vrouwen make-up opdoen, zich met felle
kleuren kleden, zich met sieraden tooien en, zonder er over na te denken, een diep decolleté
laten zien? En toch zijn deze gegevens niet direct vergelijkbaar.
Een scène uit mijn kennissenkring komt in me op. Ik ontmoet Renate en Rüdiger op een
vriendenuitnodiging, we hadden elkaar al lang niet meer gezien. Eerst sta ik met Rüdiger
aan de bar. Hij is niet veranderd: Lang, uitgemergeld, grijsgroene ogen, terugwijkend
voorhoofd, alleen zijn haar is schaars geworden.
"Hoe gaat het met uw zoon Christian? Hij is nu volwassen, hij is net zo oud als mijn oudste,
Dominik, nietwaar?
"Ja, net als je Dominik. Christian is grafisch ontwerper en heeft een zeer succesvol
reclamebureau opgebouwd. Hij heeft geweldige opdrachten!" Rüdiger ziet er in de verte
getransfigureerd uit als hij dat zegt.
Even later ontmoet ik Renate. Ze zit in een fauteuil, heeft haar benen tegen elkaar gedrukt
en heeft ze op de grond geplaatst, haar lichtbruine, rechte, halflange haren in het midden
zoals gewoonlijk. En ze vertelt me haar mening:
"Christian maakt ons veel zorgen. We moeten hem nog steeds financieel steunen.
Ik ben er zeker van dat zowel Rüdiger als Renate oprecht meenden wat ze zeiden en dat ze
allebei precies dachten zoals ze spraken. Hoe typisch voor een vrouw is Renate in haar
verlegen en ingetogen manier van denken en spreken? En is Rüdiger een typische man?
Denkt groot, spreekt groot, zijn expansieve toekomstvisioenen lijken de realiteit, en hij
spreekt ze luid en vol vertrouwen uit.
Renate's houding leek terughoudend, haar stem was zacht.
Als wij vrouwen luid willen spreken, zijn onze stemmen vaak hoog en onaangenaam schel en
worden ze niet graag gehoord. Hoe goed een argument of een briljant idee, uitgesproken in
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een zakelijke bijeenkomst, niet gemakkelijk het bewustzijn van het publiek bereikt. Ik heb
me in teamvergaderingen vaak geërgerd en hulpeloos verrast toen - opnieuw - een idee dat
ik had gepresenteerd, werd overgeslagen. Tien seconden later kwam een man op mijn idee en nu werd het door het team opgepakt. En hij werd ook geprezen voor het goede idee!
Natuurlijk krijgen we onze erkenning op de traditionele manier:
Toen ik thuis in mijn kantoor was, waren er een paar vellen conceptwerk gevallen en ik was
voorovergebogen om ze in de juiste volgorde terug te zetten, en dus stak ik mijn kont uit
naar Peter, die net binnen was gelopen, hij gaf het volgende commentaar
"Mmm, lekker!"
Ik, lachend:
"Als je maar de intellectuele kant van mij zou overwegen en zo positief zou reageren! Maar
'heerlijk' in de zin van opmerkelijk, ik zit alleen maar op je kont!"
Ik bedoelde het met een knipoog.
De situatie werd plotseling ernstiger dan verwacht. Peter dacht even na en antwoordde me
met een serieuze uitdrukking op zijn gezicht:
"Ja, maar als je zo opvallend naar me kijkt, raak ik gefixeerd en kan ik niet tegelijkertijd aan
je mentale vermogens denken."
Hij klonk gewoon eerlijk en hulpeloos.
Ik stond daar gewoon, stil, omdat ik sprakeloos was.
Er is iets mis tussen mannen en vrouwen.
Sibylle doceert Duits als vreemde taal en vertelde me over haar observaties van OostEuropese vrouwelijke studenten die vaak met de twijfelachtige term "Russentusse" worden
aangeduid:
"Je bent zwaar verzonnen, haar gestyled, rok kort. De laatste keer dat iemand me vroeg:
Waarom draag je altijd een broek, Sibylle? Waarom draag je je haar zo kort? Waarom voeg je
niet iets toe om jezelf er sexy uit te laten zien? Ze vroeg dit in nog steeds onhandig Duits,
maar ze was intelligent en opgeleid. Ze probeerde me een plezier te doen door deze vragen te
stellen.
Ik verdien mijn eigen geld, maar ik heb geen tijd om make-up op te doen, rotsen te
combineren met de juiste panty's en de juiste hoge hakken aan te trekken, waarin ik niet
snel genoeg naar de tram kan lopen. In de ochtend moet ik ook voor mijn twaalfjarige
dochter zorgen voor school. Er is geen tijd meer. Dat zijn de praktische aspecten. Maar weet
je, trouwens, ik wil dat niet eens doen. In mijn ogen is zo'n stijl - ik wil je niet kwetsen, ik
wil je niet bekritiseren, maar dit is hoe ik denk: zo'n stijl is samenwerking met het
patriarchaat, ten dienste van de mannenfantasieën''.
Ja en', zeggen mijn 'Russische kuikens' in de cursus eerlijk en vrijuit, 'als ik zo een rijke
Duitse man krijg - dan krijgt hij ook iets van mij! "Maar jij, jij hebt zo'n stress met je leven!"
Sibyl wilde geen rijke Duitse man. Ze wilde haar wezen van zichzelf vormen. Sibylle wilde
voor zichzelf werken, zichzelf realiseren en dus onafhankelijk zijn. Wat heb ik haar goed
begrepen! Om onafhankelijk te zijn van een baas als echtgenoot, zoals vijftig jaar geleden als
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vanzelfsprekend werd beschouwd. Dit is waar wij vrouwen vandaag de dag zijn. We hebben
veel vrijheden, veel meer dan onze moeders en hun moeders. Maar in feite hebben we stress
in ons leven. Veel stress. Nee, het is nog niet perfect tussen mannen en vrouwen.

Feest of viering
Ik reed langs de Rhône tot 's avonds op deze zondag en dan naar mijn veld. Het is nog
steeds donker. De maan trekt zachtjes zijn buik op. Hoe heerlijk dat juli is, dat de avonden
erg lang zijn, dit is zeer gunstig voor mijn gratis camping. Maar het is cool. Het is weer
frisjes! Deze keer is het niet de regel, hoorde ik in gesprekken, maar de uitzonderlijke wind
Mistral. Ik trek mijn dikke fleecejas aan en ben er blij mee.
De volgende dag is 14 juli, de Franse nationale feestdag. Ik sta naast mijn slaapplaats in
Villeneuve-lès-Avignon, naast de camping, in het veld bij de boomgaard achter de
tennisbaan. Slechts een handvol mensen zijn dit straatje gepasseerd om hun hond uit te
laten. Ik voelde me weer eens misplaatst, een beetje beschaamd dat ik naast de camping
stond te kamperen om tien euro aan kampeergeld te besparen. Ik kampeer niet wild, zeg ik
tegen mezelf, maar ik heb gevoel voor humor en mijn eigen infrastructuur. Nou ja, bijna
toch. Ik heb wat peren gepakt en ik heb me hier in de open boomgaard opnieuw geprezen.
De gebruikers van de camping doen dat ook. En natuurlijk gebruik ik de weide als mijn
toilet. De honden doen dat ook.
Ik heb net een sms gestuurd naar Peter, omdat hij zo snotterend is, omdat alles in zijn werk
zo verschrikkelijk is. Uit de ervaring van vorig jaar weet ik dat zijn werk op school hem kort
voor het einde van het schooljaar zo bezig houdt dat hij me zelfs stress bezorgt. Ik ben blij
dat ik niet thuis ben.
Ik heb veel gehoord over de Fransen die 14 juli uitgebreid vieren, maar ik ben nog nooit in
Frankrijk geweest op die dag. Ik zal dit nu observeren.
Ik wil ook een andere plek vinden om te slapen. Hier nog een nacht blijven zou gênant zijn
in het bijzijn van voorbijgangers: Deze Duitser kan zich niet eens de kampeergelden
veroorloven en ze plast over ons hele veld.
Maar wat deze voorbijgangers niet weten:
Ik leer geweldige dingen!
Met mijn nieuwe ervaring, namelijk dat ik me met zo weinig geld op mijn tournee kan
redden, durf ik dat in de toekomst misschien wel te doen: Nee, ik wil dat werk niet doen.
Niet voor zo weinig en ook niet voor veel geld. Misschien kan ik me vanaf nu concentreren op
een gewenste bestemming. Tot nu toe maakte het niet uit of ik tweeduizend euro of
tienduizend verdiende. Ik gaf het altijd uit. Ik heb veertig dagen om te leren dat ik zelfs met
weinig geld goed kan leven. De mensen die hier hun honden uitlaten weten niets van deze
unieke leermogelijkheid voor mij.

Angst voor het bestaan bevordert spontane aankopen
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Vandaag weet ik: Karl-Hubert had ook last van existentiële angsten. Ik veronderstel dat elke
zelfstandige deze angst nodig heeft als motivatie. Nogal wat mensen worden rijk van deze
angst, omdat ze toegeven aan hun angst: Ik wil veel, en dan nog meer, dus ik ga niet ten
onder.
Onze bedrijven hebben pieken in de verkoop en verkooptekorten gekend. Ondanks vele
planningspogingen en ervaringen in de loop der jaren waren er toch aanzienlijke verschillen
in de jaarlijkse processen en de jaarlijkse verkoop.
"Daar hebben we geen geld voor," zei hij toen de bankier weer belde en vroeg om een
aanbetaling - en een van de kinderen was uit een jasje gegroeid.
In zo'n fase moest Markus in de winter met schoenen vol gaten door de sneeuw sjouwen.
"We moeten met hem gaan schoenwinkelen!" was mijn natuurlijke impuls.
"Daar hebben we nu geen geld voor!"
Karl-Hubert gaf me consequent de indruk dat we te weinig geld hadden. Het is niet genoeg
voor het leven. Hoe dan ook, ik zou te veel geld uitgeven. Wat me boos maakte. Maar omdat
ik me aan elke financiële verantwoordelijkheid onttrok, omdat hij er veel beter in moest zijn
dan ik als zakenman, kon ik geen argumenten bedenken.
Jarenlang was ik onzeker en begreep ik niet hoe ons familie- en bedrijfsmonetaire systeem
werkte. Karl-Hubert daarentegen was er zeker van dat hij een sterke intuïtie voor geld had
die ons door het leven leidde, en hij communiceerde dit op indrukwekkende wijze.
Ik vertrouwde hem en had respect voor zijn intuïtie en geloofde hem toen hij zei dat ik er
geen had. Ik vroeg me alleen af of hij, in een tijd waarin we volgens zijn aankondiging geld
hadden moeten besparen, naar de oosterse tapijttentoonstelling op de markt is gegaan en
een edele Perzische heeft gekocht. Aan het begin van ons huwelijk was het slechts een loper
voor 500 mark. Later kocht hij een kleine loper voor 1000 mark, dan een klein tapijt voor
2000 mark, dan een voor 6000 mark en dan een groot tapijt voor 20.000 mark.
Ze waren al elegant, de tapijten. Ik geloofde hem weer. We zouden het ons kunnen
veroorloven. Hij zou weten wat hij deed.
Na de tapijtfase kwam de kunsthandelaar. Eerst de schilderijen voor 200 mark, imitaties
van beroemde kunstenaars. Dan die voor 1000 mark, dan die voor 4000 mark en die voor
10 000 mark, originelen van hedendaagse kunstenaars. Elk in fasen van uitgesproken
familiale zuinigheid.
Dan de fluitfase. Ja, als hij niet in ketens rookte zoals iedereen, dan wilde hij tenminste
genieten. Davidoff, Dunhill, de een na de ander, gemaakt van oude bruyèreknollen en
natuurlijk handgemaakt, met elke aankoop 500 mark meer per pijp, plus natuurlijk enkele
waardige pijpstatieven. En voor het afsluiten van meergangenmenu's met succes zou een
mooie Cubaanse sigaar een groot genoegen zijn. Davidoff, Montecristo, Cohiba, Romeo y
Julieta, lang opgeslagen, met de hand gerold van lange bladeren, zelfs foto.
Hij kocht ineens nieuwe ski's, de beste, de duurste op de markt, want hij was tenslotte een
goede skiër, en zijn gewicht, nou ja, de ski's moesten tegen een stootje kunnen!
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Voor representatiedoeleinden had hij meerdere jassen nodig, het zou niet altijd hetzelfde
moeten zijn, en ze zouden bepaalde gebieden moeten bedekken, de Italianen zouden dit het
beste kunnen doen met fijne stof. En met de hand gestikt zou het er zeer waardevol uitzien.
Alleen: een van zijn ontelbare zijden dassen, waar hij zich vaak aan overgeeft, kostte
evenveel als ik twee maanden pianolessen voor Dominik en Markus samen heb gegeven.

Ik was gescheurd. Ik heb zeker genoten van de reputatie die ons de kwaliteitsnormen van
Karl-Hubert heeft gebracht. Maar ik was nog steeds ontevreden. Wat wilde ik in plaats
daarvan? Ja, dat was het waarschijnlijk. Ik wilde meer tijd. Ik wou me inspraak geven, om
inspraak te hebben, in ieder geval bij grotere aankopen. Ik wilde ook mijn levenswensen
inbrengen. Maar daar leek ik altijd te langzaam voor. Tegen de tijd dat ik mijn wensen
formuleerde - die sterk gericht waren op de kinderen - had hij al besloten en gekocht.
Uiteindelijk zorgde hij natuurlijk op zijn eigen manier voor de kinderen. Hij verruilde de
Mercedes immers te zijner tijd voor een grotere, want de kinderen zouden inmiddels langere
benen hebben. Ik vraag me af of ik er niet van zou genieten als mensen naar onze goed
verzorgde prestaties zouden kijken en deze zouden waarderen? Ja, natuurlijk heb ik ook
veel van de zon genoten. En bleef toekijken en meedoen, en woog de kunsthandelaar niet af
toen hij ineens weer voor de deur stond en Karl-Hubert kocht.
Ik snakte gewoon naar adem, verrast. Hoe ik wou dat ik een gemeenschappelijk plan voor
onze uitgaven had kunnen hebben. Maar ik geloofde hem toen hij zei: "Je snapt het niet." "Al
deze planning is niet nodig." "Ik heb daar een instinct voor."
Na jarenlang in ongeloof te hebben toegekeken, heb ik de rollen omgedraaid. Ook gekocht.
Maakte winst. Dure kleren gekocht voor de kinderen. Dure cosmetica voor mij. Veel
schoenen. Zonder overleg met hem. Hij. Ik. Ik. Hij. We hadden altijd al geld op een of andere
manier. Met veel werk. Maar nooit een plan.
Maar toen het na een paar jaar wonen tijd was om een geschikte stof te kiezen voor de
bekleding van de hoekzetel, nam ik met grote verbazing kennis van zijn uitspraak: "Het is
altijd wat je wilt," zei hij, "nu wil ik het nieuwe uiterlijk van onze eetkamer bepalen! We
nemen de donkergroene, die ik erg chique vind," en keken me op een uitdagende manier
aan. Puzzelde, ik keek naar hem en bracht alleen een onbegrijpelijk "Waarom?" naar buiten.
Ik had echt geen idee wat hij bedoelde. Hoe is hij tot die conclusie gekomen? Dat ik gebruik
maakte van zijn stijl en smaak? Wat is me niet opgevallen? Ik en hem en zijn wensen niet
serieus nemen? Wat voor wensen had hij?
In de loop van de jaren dat ik probeerde te begrijpen, vroeg ik me serieus af: Heb ik hem niet
genoeg erkenning gegeven, heb ik hem en zijn inspanningen niet genoeg gewaardeerd? Kon
je hem dat helemaal niet geven, omdat ik andere waarden waardeerde, die ik nooit had
gerealiseerd?
Misschien wil de man altijd het beste voor zijn vrouw, wil hij altijd indruk op haar maken?
En ik, vrouw, kan het niet zien? Voel ik me betuttelend door zijn "denken voor haar"? Moet
je hem misschien meer erkennen in zijn pogingen om indruk te maken? Om het voor de
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eerste keer waar te nemen? Accepteer je het? Accepteer je het gewoon dankbaar? Zonder na
te denken over de tegenprestatie, die mij op haar beurt zou kunnen verplichten? Laat hem
gewoon in de tussentijd ontspannen? Heeft hij, Karl-Hubert, mijn erkenning gezocht en niet
gekregen? Ben ik echt zo in mezelf verstrikt dat ik het niet eens merk als een man me het
hof maakt?
Het kostte Peter's volwassen dochters om mij te leren... "Papa is helemaal verliefd op je. Hij
probeert je een plezier te doen. Alles aan hem draait om jou.
Ik krijg kippenvel omdat ik een situatie verkeerd begrepen heb die me ooit aan het huilen
maakte:
Peter en ik waren geïnteresseerd in elkaar, maar nog niet samen toen we uit eten gingen.
"We doen aparte controles, oké?", stelde Peter voor, en zoveel onfatsoenlijkheid uit zijn mond
deed me zo'n pijn op dat moment dat het tranen in mijn ogen bracht.
"Wat is er mis? Heb ik iets verkeerds gedaan?" vroeg Peter.
"Ik voel me teruggenomen, ik wil door jou het hof gemaakt worden door mij uit te nodigen...
Ik wil het gevoel hebben dat ik iets voor je waard ben," publiceerde ik.
"Ja, ik zou je graag uitnodigen! Ik deed alleen wat je wilde!" was zijn ontzette antwoord. "Je
zei eerder dat je Nederlands wilde gaan!"
Ik was erg in de war. Ik begreep het verband niet. Het klonk heel anders uit zijn mond dan
de mijne.
We kwamen toch samen, maar het kostte me veel tijd om in hem te zien wat zijn dochters al
lang wisten: hij herhaalde woorden die ik had gezegd, niet om de heerschappij over te
nemen, maar om te erkennen, om mij te waarderen. Is dit ook overdraagbaar op andere
misverstanden tussen vrouw en man, man en vrouw?

Steeds maar weer opnieuw
Nu had ik 14 juli in Frankrijk kunnen doorbrengen.
En ik heb iets anders bereikt: Mijn organisatie gaat steeds sneller. Nu heb ik maar tien
minuten in de ochtend nodig om Mercurius' innerlijk te voeden. De enorme trekkingrugzak
die een raam aan de voorkant afschermt, zet hem terug, zet mijn verdedigingsgereedschap
terug, zet mijn mobieltje terug op de bestuurdersstoel, zet mijn fluitje weer op zijn plaats,
rolde mijn slaapzak weer op, maakte mijn laken glad, bergde de gordijnen (d.w.z.
handdoeken) op, zette het ontbijt weg - een heleboel kleine handelingen die hier in de auto
ter plekke moeten worden gedaan zodat ik kan rijden. Ook de dozen zijn bedekt, de kleren
ingepakt - iedereen kan door mijn ramen kijken. Dit alles gebeurt heel snel en routinematig.
Ook 's avonds heb ik nu de volgorde, welk raam eerst gesloten moet worden, zodat de
volgorde van het klapperen van de deur past. En: Wat heb ik nodig in het bed naast me, wat
draag ik voor de nacht en waar vind ik het. Het werkt, ik ben er aan gewend geraakt.
Terwijl ik door het dorp Villeneuve-lès-Avignon rijd, ontmoeten mannen in officiële nationale
uniformen me, gaan zitten bij de kraampjes op het hoofdplein om de dag te vieren en koffie
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en wijn te bestellen. Was dat het al? Een officiële bijeenkomst om de natie te vieren, niets
anders? Heb ik iets gemist?
Ik ga verder in Avignon. Het feit dat op dit moment het beroemde muziek- en theaterfestival
dat twee weken lang in de stad plaatsvindt, overvloedig wordt gecommuniceerd op affiches.
Mijn neus leidt me vandaag naar de andere kant van de Rhône. In werkelijkheid nam ik
gewoon weer een verkeerde afslag en kwam ik hier terecht, maar hoe goed was dat. Want
wat zie ik? Waar schaam ik me altijd voor? Hier aan de oevers van de Rhône, daar zitten ze,
mijn mensen zitten daar, om negen uur 's ochtends, onbevangen te ontbijten. Niet in een
café, nee, ze zitten in de weide, geknuffeld in hun dekens aan de oevers van de Rhône, op
stoepranden, naast hun oude VW-bussen en gammele stacaravans, naast hun auto's, waar
ze "verboden" hadden om hun tenten op te zetten, langs de hele lange smalle strook
rivieroever waar ze verblijven. "Ik ben ook één van jullie," Ik wil hardop schreeuwen, "Ik wil
me niet de hele tijd verstoppen". Ik wil openbaar zijn, ik wil welkom zijn, net als jij!" Maar
natuurlijk, ze zijn allemaal Frans. Ze weten wat ze in hun eigen land kunnen doen. Tijdens
het Festival van Avignon is de politie misschien niet zo streng als gewoonlijk. Ik kan het niet
weten.
Ook vandaag hier aan de oevers van de Rhône deze wind, die me erg duizelig maakt. Het
mag mistral zijn - het mag heten wat het ook is. Ik vind het niet leuk.
Later, op de heuvel, in de tuin van het Palais des Papes, brult een onstuimige storm. Het is
een drukke stad, 14e Juillet, de meeste winkels zijn open. Op elke hoek, zowel in de
achtertuinen als op de prachtige hoofdpleinen, is er theater, jongleren, muziek en dans, en
ik ben er blij mee. Ik kan me hier niet op mezelf concentreren, dat besef ik. Dat is goed. Ik
vind het gewoon leuk om tijd te hebben om de vele verschillende mensen te observeren.
Zitten en kijken. Met de zonnebril voor mijn ogen kan ik een gretige voyeur zijn: Hoe ze voor
de fontein voor het paleis worden gefotografeerd, verschillende nationaliteiten, Italianen,
Spanjaarden, Fransen, Duitsers, Japanners, Nederlanders. Hoe ze voor de camera poseren,
of hoe ze met elkaar omgaan, sommigen open en speels, anderen stijf, anderen krampachtig
grappig voor de camera. Ik ben gezegend. Urenlang kon ik ze in de gaten houden, de
mensen.
Twee zielen wonen, ah, zelfs in mijn borst. Ik ben in deze levendige stad Avignon en ik wil
niets missen, want hier is de beer los. De zon schijnt nu al heet, hoewel er nog steeds een
uitbundige mistral waait, waardoor de grote vuurwerkshow met een week is uitgesteld tot 14
juli. Ik lees dit met spijt op vluchtige aantekeningen in de winkels. Aan de andere kant heb
ik een extreme behoefte aan rust, wil ik gewoon in een weiland liggen, wil ik bergen en een
meer, wil ik alleen zijn met mezelf. Maar nu is het zoals het is. Na veel heen en weer
geslingerd te hebben - aan de ene kant wil ik mijn schaarse dagvergoeding sparen en niet in
cafés uitgeven, aan de andere kant wil ik genieten - heb ik besloten tot mijn tweede ziel: Ik
ga in een café zitten, bestel midden in de middag een glas wijn, drink een cappuccino, wat
nu ook hier in Frankrijk gebruikelijk is. En lijden aan de sterke behoefte om naar mijn
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rustplaats te gaan om alleen met mij te zijn. Nee, ik heb niet de moed om afstand te doen
van de glorieuze drukte. Hier lonkt een oud geluk dat mij bekend is. Ja, ik wil geluk.
Ik heb het gevoel dat ik in het Oosten ben. Er zijn talloze artiesten in de stad, elke vrije
ruimte is bedekt met posters. Ze gebruiken allemaal dezelfde procedure, alsof het hun eigen
cultuur is: ze knippen kartonnen dozen ter grootte van een schilderijlijst uit, plakken er hun
posters op, trekken touwtjes door gaatjes, gewoon huishoudkoordje aan de rol van touw en
hangen ze overal op. Op straatlantaarns, op elektriciteitsmasten, op telegraafpalen, op
stroomkabels, op bomen, op luiken, boven elkaar, voor elkaar, achter elkaar, hangend onder
elkaar, staand, bungelend, schommelend, zwevend, wiebelend in de mistral. Willekeurig,
chaotisch, ongecontroleerd, wild leven dat uit de hand loopt, raast in hoog gemoed door de
stad. Elke theater- en muziekgroep lijkt zijn eigen entertainer bij zich te hebben. De groepen
vestigen de aandacht op zichzelf met grappige vermommingen of kleine optredens, soms
luid, soms rustig, met muziek, met gebaren, met staren, met gerinkel en geschreeuw, met
allerlei metgezellen, opvallend vormgegeven wagens, karren, wagens, zelfgemaakte originele
voertuigen. Op mijn weg door de stad was er ongeveer elke tweede voorbijganger een
brochure distributeur: Visitez ce soir... c'est superbe! Het tapijt van folders, brochures en
glanzende kaarten dat door de wind over de grond werd verspreid, was navenant zacht.

Verward door het leven
Ik heb het tweede glas witte wijn besteld. Het is gewoon geweldig om hier te zitten, om
zichtbaar te ontspannen, om op te merken: het is helemaal niet slecht om alleen te zijn, het
is zelfs bevredigend, en ik ben er erg blij mee. En deze besparing, nou ja. Ik heb het mezelf
opgedrongen, maar op dit moment werkt het op mijn zenuwen. Dat zou ik kunnen besparen
als ik eindelijk wist hoe ik permanent en zonder al die moeite geld kon verdienen. Geld
verdienen is ook een kunst. Wat de rijken kunnen doen, kan niet iedereen! Ik kan het niet.
Ik ben er niet voor om geldschieters zwaarder te belasten. Ze zouden eerder verplicht moeten
worden om hun vaardigheden didactisch voor te bereiden, zodat anderen - bijvoorbeeld ik ze kunnen kopiëren.
Nadat ik mijn twee glazen wijn heb gedronken, blijf ik in de zon zitten, beschermd tegen de
wind, verkwikt, zorgeloos.
Een nonchalant geklede dame van de volgende tafel, ze is mijn leeftijd, spreekt me aan:
"Qu'il fait beau ici, hein?"
Ja, het is hier erg leuk, ik zeg het je in gewoon Frans. Onmiddellijk vraagt ze waar ik
vandaan kom, waarschijnlijk uit Duitsland? Ze kan het zien aan mijn accent.
Hoe onaangenaam de mistral is!, ze begint een gesprek.
De mistral komt uit het noordwesten, legt ze uit, en loopt door het lager gelegen Rhônedal.
Het dal dwingt het tot een engte, daarom is het zo agressief hier in Avignon en ook verder
naar het zuidwesten, waar geen dwarsbergen het tegenhouden. Als het erin valt, is het warm
in het begin. Maar meestal is het cool. Dit is soms aangenaam in de hitte. Maar na enkele
dagen mistral raken mensen vaak behoorlijk in de war, zoals ze dat doen.
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Ze maakt verschillende handbewegingen voor haar voorhoofd, alsof ze een trage mug wil
vangen.
"Ben je hier als toerist? Waar woon je?" vraagt ze me.
"Ik ben een zwerver," zeg ik. "Op zoek naar betekenis. Ik woon in München, ik ben 52, mijn
vier kinderen zijn volwassen en hoe wil ik de rest van mijn leven vullen? Ik heb mijn bed in
de auto en elke dag kies ik een stukje natuur waar ik zelfstandig en alleen met mezelf ben,
leer wat ik wil en kom in contact met mezelf".
"Heel interessant," zegt ze. "Iedereen zou dat een keer in zijn leven moeten doen."
Ze kijkt even attent op de grond.
"Formidabel," zegt ze.
Ze is hier in Avignon, want ze is de culturele adviseur in Toulon - dat is aan de kust, als ik
dat weet - die verantwoordelijk is voor het culturele budget in haar stad. Hier in Avignon
leert ze elk jaar nieuwe artiesten, theater-, dans- en muziekgroepen kennen, die ze
vervolgens uitnodigt in Toulon en integreert in het culturele programma. Ze geniet daar echt
van. Als ik niet eens naar het gebied zou komen, zou ze me een heel goede plek kunnen
bezorgen. Zonder verdere omhaal heeft ze altijd nog een paar kaartjes voor goede vrienden.
Wat dacht je bijvoorbeeld van het weekend na het volgende, als ze weer thuis is - en er zal
een uitstekend dansprogramma zijn, dan hoef ik niet elk woord te begrijpen zoals in het
theater. Ik was van harte uitgenodigd, en Toulon was niet ver weg. "Je suis Gisèle", stelt ze
zich voor en geeft me haar kaartje.
"Merci, je suis Rosi, zonder adresse", zeg ik met een grijns, en ze lacht om mijn gebrek aan
adres.
Ik ben een beetje kortademig. Wat wil je dat ik doe? Ik wil gewoon met rust gelaten worden.
Het enige wat mij op dit moment zou kunnen aanspreken zijn filosofisch geïnspireerde
gesprekken over het leven als zodanig en in het algemeen en in het algemeen. Ik heb veel
moeite gedaan om in deze stemming te komen en ik bevind me in een staat van
dronkenschap. Ik wil in die staat blijven. Ik ben nog niet klaar met mezelf. Hoe vertel ik deze
vrolijke vrouw zonder haar te beledigen, hoe vind ik de subtiele juiste woorden in het Frans?
Ik wil mezelf uit de brand helpen in het bijzijn van een vriendelijk en vrijblijvend persoon, ik
weet niet hoe ik me moet gedragen. Ik bedank ze gewoon voor de mooie uitnodiging, mijn
geplande route leidt me nog niet naar de zee, ik vermijd het.
Vriendelijke Gisèle neemt afscheid, wenst me een goede reis met "geen adres". "Adieu",
zeggen we allebei alsof we uit dezelfde mond komen, en ze vertrekt, zwaaiend naar me toe na
een paar stappen.
Ik ga even zitten. Maar dan wil ik ineens de levendige stad uit en ben ik oneindig opgelucht
als ik resoluut naar Merkür in zijn parkeergarage ga, blij dat ik hem naar het veld achter
het sportveld in Villeneuve-lès-Avignon stuur en hem daar parkeer, om de brede groene
weide met aan de ene kant populieren en aan de andere kant boomhoge bamboestruiken te
zien, met uitzicht op de heuvel daar, met de grote oude ruïne op de top.
Ik wil doorgaan. In de ochtend.
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Aan de broodjob vastgemaakt
Ik heb hier drie nachten doorgebracht, ongestoord door mijn eerste angsten: Wat denken de
mensen hier wel niet. En nu, goedemorgen, is het dinsdag 15 juli, 8:45 uur, en ik verlaat dit
gastvrije stadje Villeneuve-lès-Avignon. Alleen de storm maakte me een keer in de nacht
wakker, anders voelde ik me veilig en kalm.
Volgende etappe: richting Saint-Rémy-de-Provence. Misschien komt er nog een eeuwenoude
Provençaalse wens uit en kan ik nog een paar lavendelvelden in de regio zien?
Ik rijd over de enorme, brede Rhône. Achter mij staat nog steeds de auto die samen met mij
de kampeerweg heeft afgezet. Eigenlijk zou ik de kaart moeten controleren om er zeker van
te zijn dat ik correct rijd.
Waarom doe ik het niet?
De chauffeur achter me maakt me onzeker.
Ik moet stoppen om me te oriënteren.
Maar de berm biedt geen mogelijkheid om te stoppen. Als ik toch stop, ziet het eruit als een
noodgeval, en misschien zal degene die achter me staat ook stoppen en vragen wat er aan de
hand is.
Maar ik wil in geen geval behoeftig overkomen bij de chauffeur en hem eventueel moeten
uitleggen dat ik niet precies weet waar ik naartoe wil! Nee, ik weet zeker dat hij zijn hoofd
zou schudden en me zou vertellen dat ik niet in staat ben om te overleven, en helemaal niet!
Ik kan er niet tegen. Ik weet zeker dat er geen zorgvuldig geformuleerde coachingsvragen als
deze zouden zijn: Wat wilt u voelen, madame, als u uw bestemming bereikt? Hoe kun je dat
gevoel het beste bereiken? Voel je verlangen! Hij zou zijn wenkbrauwen optillen en zonder
begrip zijn hoofd schudden, alsof ik niet alle kopjes in de kast had staan. Nee, ik doe het
wel, en ik ga nog liever door. En ik ben er vrij zeker van dat ik het mis heb.
Godzijdank voor een rotonde. Degene die achter me staat gaat uit. Ik stop bij een baai en
kan de kaart raadplegen zonder gestoord te worden door mijn eigen angsten. Mijn
opmerking was juist: ik wilde hier niet naartoe. Om te dragen dat mensen me duwen - en
nog steeds mijn eigen beslissing te nemen: Zelfs zo'n levenstaak...
Voor mij opent zich tenminste een verrassing: een ruim gebouw in de pampas draagt op zijn
dak in reclameletters: Sanofi-Aventis. Volgens de onaangename geur van chemicaliën lijken
ze hier een productiefaciliteit te hebben. Vanuit mijn thuiskantoor heb ik jarenlang gewerkt
aan een marketingopdracht voor deze farmaceutische reus, die ik mee kon nemen uit de tijd
dat ik als freelancer werkte voor dit bedrijf, dat destijds een vestiging had in de buitenwijken
van München. Men moet zijn cliënt op een vriendelijke manier ontmoeten. Ik besluit de
schaamteloze stank als lucht te behandelen. Het enorme, brede productiegebouw ziet er zo
anders uit dan het nobele hoofdkwartier aan de Potsdamer Platz in Berlijn. Als ik erlangs
rijd, knik ik met een laatste dankbaarheid naar hem. Ze hebben mijn werk gedurende een
aantal jaren goed beloond en hebben zo voor mij en mijn kinderen een bestaansgrond
verzekerd.
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Compleet en toch niets
In onze gastronomische trion, waarin ik meer dan vijftien jaar lang een groot deel van mijn
levenslust heb achtergelaten, heb ik gewerkt als manager met een vermeende 60 uur
durende week, maar ik ben er nooit tewerkgesteld geweest, wat betekent dat ik bij geen
enkele autoriteit als werkend deel van de bevolking ben geregistreerd. Vanwege het nog
steeds geldende belastingstelsel van 1958, vanwege het vermeende belastingvoordeel en de
beoogde ondersteuning van een eenarmhuwelijk, is de gezamenlijke aanslag volgens het
splitsingstarief, als "een bijzondere erkenning van de functie van de vrouw als huisvrouw en
moeder". Dit heeft onze familie als gedefinieerde economische gemeenschap financieel
voordeel gebracht, ja, we hebben er samen van genoten. Minder belasting betalen en meer
geld in de gemeenschappelijke pot hebben klinkt in eerste instantie goed.
Maar toen ik onder veel vedergewicht voor mijn eigen belangen vocht en er in slaagde om
uit de winkel te komen, liet het systeem me hangen als een alleenstaande vrouw: Ik bestond
gewoon niet. Wat was ik, waar was ik, wie was ik, en wat had ik in de eerste plaats in de
werkkring gebracht? Niets. Het systeem zei ook: "U heeft niets gedaan, mevrouw Bauer!
Omdat je helemaal niet bestaat. Je bent nergens geregistreerd.
Mijn afwezigheid had ons belastingen bespaard. Eens zelfstandigen, altijd zelfstandigen.
Eens een belastingspaar, altijd een belastingspaar. En ik ben een naamloos onderdeel van
het familiebelastingsysteem.
Het was niet de bedoeling dat ik een eigen leven zou hebben. Deze hindernis in nieuwe
levensplannen had na enige overbruggingstijd overwonnen kunnen worden - maar met
meerdere kinderen? Waar heb ik steun gekregen - zo niet van mijn man? Er was geen
officiële instantie die voor mij verantwoordelijk was en die voor mij kon werken zonder
bewijs van tewerkstelling of inkomstenbelastingkaartgegevens. Arbeidsbureau: de schouders
ophalen.
Voor Karl-Hubert was de zaak heel duidelijk:
Hij kon me niet betalen. Als ik niet meer bij de Gourmetrion zou willen werken, zou ik met
eigen ogen moeten zien waar ik aan geld kan komen.
Tot nu toe hoefde ik alleen maar in mijn geldkistje te reiken - op de een of andere manier
was het ontbrekende geld in mijn belastingaangifte altijd te rechtvaardigen.
De fronten leken onoverkomelijk. Karl-Hubert kon me niet verstaan, ik kon hem niet
verstaan.
Dat ik te veel heb gewerkt en dat onze kinderen eronder hebben geleden, was mijn
standpunt. Dat ik onderwijs had gestudeerd en dat ik mijn overtuigingen lang genoeg opzij
had gezet, omdat zijn droom en de Gourmetrion mij volledig hadden geabsorbeerd. Dat alles
nog lang op dezelfde manier zou doorgaan als ik niets zou veranderen. Ik wilde me meer aan
de kinderen wijden, ze hebben me meer dan ooit nodig.
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De houding van Karl-Hubert bleef andersom: ik was luier dan ooit tevoren. Ik had immers
niet slecht geleefd, zei hij, ik hoefde helemaal niet te klagen.
Als we de Gourmetrion zouden verkopen, zou er iets overblijven! Ik heb ze verzekerd dat we
toch geen arme mensen zijn! We hadden immers al veel betaald in de afgelopen jaren, en de
waarde van het bedrijf, een aanzienlijke winst, voegde ik eraan toe.
Ik had meer aandacht moeten besteden aan zijn versteende uitdrukking op dat moment dan
aan zijn woorden.
Daar zat ik, thuis, zoals ik had willen doen. Waar, na twaalf jaar leven met een gezin van
zes, met vele, vele gasten, er genoeg, genoeg te doen was: verwijder de vlekken, de
overtollige, van het tapijt; laat de gekraste eikenhouten tafel schuren; vervang de kapotte
lampenkap over de eettafel; laat de gerafelde strostoelen opnieuw weven; schilder de
versplinterde leuning van de leuning opnieuw; het Gourmetrion-gerei uit de keukenkastjes
halen; de niet meer bestaande kantoorkasten van de Gourmetrion archiveren; het Engels en
Latijn van de kinderen controleren; afspraken met de tandarts net zo goed meenemen als
het plan voor preventieve zorg bedoeld was.
Was echt alleen maar telbaar geld doorslaggevend voor mijn waarde, vroeg ik me serieus af.
"Je bent niets waard, tenzij je waarde creëert." En ik weet zeker dat dat ook het juiste was
om tegen jou te zeggen.

In een of andere hoek van mijn brein waren twee cellen ook aan het discussiëren over de
behoefte van Karl-Hubert om af en toe thuis te blijven als huisbewaarder. Bevindingen van
het celwerk: Negatief. Niet mogelijk. Hij zou niet voor de kinderen zorgen zoals ik wilde. Hij
bleef 's morgens in bed en vertrouwde erop dat de kinderen met hun wekker wakker zouden
worden en hun lunch zouden klaarmaken. Als hij om negen uur opstond, las hij de krant
naast zijn kopje koffie en bracht hij de kleine pas om tien of half elf naar de kleuterschool,
toen de dagelijkse rituelen die de kinderen zo hard nodig hebben voor hun welzijn al voorbij
waren. Immers, ik, ja ik, had onderwijs gestudeerd. Ik ben er niet in geslaagd om mijn
bezorgdheid aan hem over te brengen. Ik heb eindeloos geleden bij de gedachte. Ik geloofde
gewoon niet dat hij voor onze kinderen had kunnen zorgen op de manier die ik me had
voorgesteld.
Om twaalf uur 's middags, ja, hij zou koken! Hij zou koken. Er zou elke dag een drie- tot
vijfgangenmaaltijd zijn.
"Wie heeft dat nodig?" was mijn boze antwoord toen we het erover hadden.
"Maar maak dan de keuken schoon," zei ik.
"De keuken? Dat is wat de kinderen doen," schreeuwde hij met overtuiging, en tot mijn
verdere uitroep:
"Huiswerk? Kan het alleen."
Ja, een Karl-Hubert zou geen huiswerkbegeleiding nodig hebben gevonden.
Oefen je de piano? Waar heb je een piano voor nodig? Het is gewoon jouw gekke idee.
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Nou, Karl-Hubert kon niets uit de muziek halen; het zingen van een schone reeks noten,
laat staan het genieten ervan, was voor hem toch niet mogelijk.

En plotseling de Provence
De typische, de manier waarop ik haar wil voelen: Hier is ze. De Provence.
De laatste keer dat ik hier was, was ik bezig met de verzorging van mijn nog kleine kinderen,
zodat Karl-Hubert zich kon wijden aan zijn wijnbouwers, van wie hij wijn importeerde voor
de winkel. Het viel me niet op wat me interesseerde. Bovenal was er bij onze reizen naar
Frankrijk een missie en een eis: het begrijpen van de Franse "Nouvelle Cuisine" rond Paul
Bocuse, die toen zo trendy was, het proeven in hippe restaurants en het thuis koken.
Nu mag ik alleen met mijzelf en mijn interesses op bedevaart gaan door het veel geprezen,
veel beschreven, veel geschilderde landschap, veel gefotografeerd voor glossy boeken, en kan
ik mijn eigen foto maken, ja vooral foto. Ik probeer kleine weggetjes uit, kom naar Eyragues,
verander in een landbouwweg, waar, zoals ik merk, het ene oogstveld en het ene na het
andere landbouwgebied in de rij staan. Nu leer ik ook hoe een mas eruit ziet. In mijn
achterhoofd had ik een romantisch beeld van een grote, speelse en vervallen boerderij of
landgoed. "Mas Dembert" is als teken aan een huis bevestigd - waarschijnlijk een typisch
huis uit de omgeving, zoals ik vaker zal zien: De kleur aan de buitenkant is een brokkelig,
gebroken oudrood; een breed, uitpuilend dak van dikke oude balken met vervaagde
dakpannen erbovenop; eenvoudig, soms met hekwerk, soms niet, maar altijd met veel grond
eromheen. Ik ga een nieuw ontwikkelingsgebied betreden. Ook de nieuwe huizen zien er
gebruikt uit, simpelweg omdat hun daken bedekt zijn met vervaagde dakpannen. Om je
eigen mas te bezitten, in de Provence, wie zou dat niet willen! Als dat zo is, dan wil ik graag
een ouder huis dat al geschiedenis heeft meegemaakt en daardoor karakter uitstraalt. Mijn
hart stijgt met zoveel flair, net zoals ik in de Cevennen heb meegemaakt toen ik de
wonderlijk legendarische, verlaten huizen zag. Om hier te blijven, oh, dat zou een volwassen
luxe zijn.
De zon schijnt gewoon heerlijk. Maar het is pas 10 uur. Rond de middag zal het
waarschijnlijk weer veel, veel, veel heter zijn. Hoe zal ik het aanpakken? Er komt een hele
nieuwe vraag bij me op: Hoe kan ik mezelf beschermen tegen de hitte?
Ik oriënteer me met een bordje naar Saint-Rémy-de-Provence. Klinkt goed. Hoeveel
campings zijn er langs deze route! Goedkope naast exclusieve. Op zoveel charmante
plekken, in zoveel verschillende landschappen, voor zoveel verschillende eisen.

Ja, dat doe ik. Nee, dat wil ik niet. Is dat zo?
Saint-Rémy, ja, zo stel je je een klein stadje in de Provence voor: Uitnodigende winkels met
allerlei lavendelproducten, olijfolie, wijn, kunstgaleries van kunstenaars en ambachtslieden,
en restaurants met charmante schaduwrijke terrassen langs de weg, waar mannen en
vrouwen zitten en, als vanzelfsprekend, om elf uur 's ochtends een rosé in het kleine
ballonglas van 0,1 liter drinken, gestoomd door de goed gekoelde inhoud.
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Ik voel een glimlach op mijn lippen. Want ik ben niet alleen enthousiast over Saint-Rémy,
maar ook over mezelf en mijn intuïtie, die me hier altijd langs de neus heeft geleid. Angsten
die me aan het begin van mijn reis nog steeds erg bezig hielden, storen me niet meer. Ik
slaap niet in mijn auto op een camping, maar ernaast, om geld te besparen; ik heb een oog
ontwikkeld voor waar ik in alle rust en onopgemerkt mijn noodwerk kan doen; ik kan hier
veel dingen doen die thuis ongewoon zouden zijn. Voor één keer betaal ik geen geld aan de
Horodateur op de parkeerplaats. Ik ga terug van mijn boodschappen in Saint-Rémy naar
Merkür: opnieuw geen parkeerkaartje. Het ergste gebeurt niet altijd. Dat weet ik nu. Houd
een open geest over wat ik echt wil in het leven.
Wat ik wil, deze vraag verwijst naar het hoofd. Maar het heeft mij de afgelopen jaren al geleid
met zijn streven naar redelijkheid in plaats van in de bestaande impasse. Ik wil graag met
Descartes discussiëren, want "cogito ergo sum" sluit veel menselijkheid uit. "Ik denk,
daarom ben ik" is niet genoeg voor mij vandaag. In plaats van "Wat denk ik?" en "Wat wil
ik?" vraag ik me af: Wat is mijn behoefte? Hoe voel ik me? Wat wil ik? Waar ben ik
opgewonden over? Wat geeft me een goed gevoel?
Alsof ik op zoek ben naar een praktisch voorbeeld, valt er een teken in mijn ogen dat dit zeer
goede gevoel in mij opwekt, dat mij inspireert, dat mij gelukkig maakt, omdat het zegt wat ik
voortdurend voel, wat overeenkomt met mijn behoeften. Het laat me op het gas stappen en
geeft me het gevoel dat Mercurius in beweging is: Lac de Peïroou, een meer, een stuwmeer,
een meer! Ik volg de weg al, die leidt me naar het einde van de stad, langs de
brandweerkazerne, slingert zich door een dennenbos naar een heuvel en verliest uiteindelijk
zijn asfaltvloer. Ik weet al wat ik "wil" vandaag. Water! Vol goede moed stap ik uit op een
grote aarden parkeerplaats onder pijnbomen. Daar ligt het, mijn Lac de barrage, zoals het
daar geschilderd is, tussen steile kalksteenrotsen en een dun laagje boomgroei en, zoals ik
kan zien op de kaart die als vitrine is opgesteld, midden in een wandelgebied. Ik herinner
me deze parkeerplaats voor vanavond. Hoe aangenaam de hete zon schijnt. Hier blijf ik.
Mijn Merkür is het enige voertuig hier, maakt niet uit, ik stap uit. Eindelijk weer met de
voeten, die me direct naar het meer dragen. Niet zwemmen, het staat duidelijk op het bord.
Tuurlijk, het is een reservoir, helaas.

Ergens is ook waar
Ik probeer de weg de andere kant op te gaan en laat het meer achter me. Een twee-manshoge toegangspoort eindigt al op het brede pad. Dik, massief staal, versierd met verhoogde
wijnstokken, die alleen openstaan voor een geheime code. "Mas de Reincord" staat in
onmiskenbare kronkelende letters op de omringende muur geschreven. Waar de muur een
bocht aan de rechterkant beschrijft, ontdek ik een pad dat me een kwartier lang langs de
Masmuur leidt. Als ik een heuvel bereik, zie ik het uitgestrekte gebied van de Mas, dat
eindigt in dennenbossen, en in het midden daarvan een tennisbaan met een eigen hoge
zitplaats voor de scheidsrechter - dus waarschijnlijk woont hier een tennisprofessional die
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op de interne tennisbaan traint. Of is deze ruim opgezette mas gewoon zijn weekendhuisje?
Omdat er hier niemand te zien is, geen spoor van activiteit.
Het pad leidt me door een dennenbos, helder en vriendelijk, de bomen staan licht.
Ik loop al minstens een half uur over dit pad, niemand heeft me nog ontmoet sinds ik de
hoofdweg naar Lac heb afgezet. Ik verlaat het pad, het kleine bos trekt me in zijn ban. Ik wil
een beetje gaan zitten, de plek voelen. Boven mij zijn de krekels aan het zagen, onder mij
een met dikke maquis bedekte grond, voor mij, aan de andere kant van de vallei, de ruwe
kalkstenen rotsen aan het rijzen, die al tijdens mijn hele reis een stukje wildernis in mij
bevredigen. Maar de enige boomstam die geschikt lijkt om op te zitten is langs de helling, en
ik zou hem dwars moeten leggen om comfortabel te kunnen zitten. Als ik hem optil,
verspreiden zich duizenden dikke zwarte kevers - en ik laat hem snel weer vallen. Heb nu de
hangmat onder je arm! Een betoverende gedachte.
Haal haar uit de auto en strek je hier uit, tussen de bomen, en breng de nacht door in het
bos. Dat, oh, dat zou geweldig zijn! Ik hoef niet bang te zijn voor mensen die me bang maken
voor wild kamperen. Niemand zal me hier vinden, want niemand zoekt me.
Ik besluit die gedachte even te bewaren. Ik ben hier nog te vreemd. Ik bracht de laatste
nacht door in Villeneuve lès Avignon en een gewelddadige, koude, stormachtige mistral deed
me de deken strak over mijn hoofd trekken. Is het hier alleen vandaag zo aangenaam warm,
of is het elke dag? Alleen overdag of ook 's nachts?
En trouwens: Is slapen in een hangmat wild kamperen? Ik weet het niet. Kamperen heeft
eigenlijk iets te maken met kampen en de grond? Hoe dan ook, het is jammer dat de
spannende activiteiten altijd verboden zijn. Verboden of onredelijk. Meestal beide.
Een hangmat in een pijnboombos, dat is niet ieders smaak. Veel mensen houden ervan om
in een hotel te verblijven en zich te laten verwennen. Ik voel me verwend als ik in de warmte
van de open lucht mag liggen. Zou dat een zakelijk idee zijn? Ik zou mensen kunnen
vergezellen die zoiets wensen, maar niet alleen durven gaan. Of wie heeft niet de tijd om de
nodige voorbereidingen te treffen voor de onvoorspelbare ontberingen van de natuur, laat
staan de apparatuur te hebben?

Een waterval
Het spektakel in de Jonte-kloof, in de Tarn-kloof, was overweldigend. Het spetterde en
klapte, haastte zich en besproeide en sloeg, nam veel ruimte in beslag en stopte nooit met
doen waarvoor de waterval er is: de rivier van het ene niveau naar het andere dragen, alleen
maar om hem door te laten stromen.
Het water vindt het niet erg dat er stenen in de weg staan. Het omzeilt ze zonder erover na te
denken, het maakt zijn weg vrij, en door de eeuwen heen, millennia, millennia, maalt het
zelfs stenen en rotsen af en maakt het zijn weg nog aangenamer. Natuurlijk geeft het zich
over aan de zwaartekracht...
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Ik ben moe geworden in de loop van mijn decennia. Ik voel de behoefte in mij om een
aangenamere weg in te slaan, mij niet te laten tegenhouden, mijn intuïtie te volgen, ja, mijn
lot, me eraan over te geven - zodra ik alleen maar weet en voel wat ik moet doen.
Een waterval blijft maar duwen. Denk er niet aan. Nooit meer jezelf hoeven te
rechtvaardigen is jezelf zijn. Als de klif komt, springt hij er gewoon overheen en neemt hij
puin mee van links en rechts; zelfs als er grotere rotsen komen, valt hij steeds verder en
verder en baant hij zich een weg. Het water kan niet anders. Zijn richting wordt bepaald
door de fysieke omstandigheden, hij valt naar beneden, nooit naar achteren. Vertaald voor
mij betekent dit: het is mijn stijgende lijn. Ook ik wil vooruitgaan, mezelf ontwikkelen,
levend zijn en mijn lot naar boven volgen.
Ik ben 52. Eigenlijk ben ik al voorbij de waterval, het spitsuur van het leven. Ik heb
gespetterd en geklapt, gespoten, gespetterd en gespetterd, heb veel kracht uitgeoefend op
alle gebieden van het leven, en zit nu waarschijnlijk in een levensfase waarin de waterval in
het dal opstijgt en van daaruit zichzelf opnieuw sorteert en verder stroomt op meer
gematigde paden totdat het uiteindelijk een rustige, rustig stromende rivier wordt.
Maar ik hou niet echt van het plaatje. Gematigd, kalm. Gematigd, kalm. Ik?
Om als buitentrainer te werken! Zoiets bestaat! Altijd in de natuur zijn! Samen met mensen
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling - hun angsten overwinnen! - Werken terwijl het
onvoorspelbare, vaak zo willekeurige karakter op ons inwerkt, dat zou vervulling zijn! Dat is
een vervulling!
Ik heb eens iets op TV gezien. Waarom heb ik er niet eerder aan gedacht! Hoe buitencoaches
met groepen de wildernis in gaan en mensen door middel van ongewone gemeenschapstaken
leren om heel goed in een team te handelen, omdat ze de taken niet alleen kunnen
uitvoeren, omdat ze moeten communiceren, coördineren, elkaar moeten benaderen, elkaar
moeten helpen of om ondersteuning moeten vragen. Al was het maar als mensen samen een
maaltijd willen bereiden in de wildernis - of zelfs in de normale natuur. Wat voor soort
interacties dat vereist! Hoeveel vlees, hoeveel vegetariërs, welke uitrusting kan men
meenemen, wie draagt wat, welke drankjes, is er een beekje om af te spoelen? Vind de weg en vind de weg terug. Er zijn veel taken die moeten worden afgesproken, tenzij iemand het
allemaal doet, die betaald wordt om pakezels of een Unimog te organiseren. Hoe ga ik om
met mijn medemens als ik hem niet mag? Blijf ik beleefd, of wanneer verlies ik mijn geduld
en hoe? Dergelijke ervaringen worden in de groep weerspiegeld. Het is een groepstraining,
maar vooral een persoonlijkheidstraining. Zorgvuldige reflectie maakt een blijvende indruk
en nieuw aangeleerd gedrag kan worden overgedragen op het dagelijks werk.
Ja, bied teamtraining aan, dat zou ik kunnen doen! Ik wil weten wat de vereisten hiervoor
zijn; er moet een opleiding voor dit werk komen. Wees altijd buiten in de natuur, zoals hier,
en geef andere mensen deze vreugde! Er ligt een glimlach op mijn gezicht.

Kruis van verdienste niet inbegrepen
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"Ik wil graag een precieze omschrijving van mijn taken," zei ik tegen Karl-Hubert, "mijn
werktijden, en wat je specifiek van mij verwacht als gevolg daarvan. En ik wil hiervoor
betaald worden. Tweeduizend mark, bijvoorbeeld.
"Ben je gek! Waar moet ik dat vandaan halen?
"Je zei altijd dat ik niets verdiende. Blijkbaar heb ik nogal wat geld verdiend met het werken
voor de Gourmet Trion."
"Je verdient niets! Ooit!"
"Blijkbaar heb je nu een tekort aan geld, of je zou me gemakkelijk kunnen betalen voor
mijn, hoe je het ook noemt, hulpwerkzaamheden. Blijkbaar heb ik goed van mijn werk
kunnen leven."
"Je hebt er goed van geleefd, ja, jij, die leeft als een made in spek!"
"Nou, zo zie ik er niet uit. Jij ziet er zo uit."
Natuurlijk had ik dat niet moeten zeggen over zijn uiterlijk. Ja, hij was dikker geworden, en
verdubbelde bijna zijn gewicht tijdens ons huwelijk. Ik was zo boos. Ja, ik was ook boos dat
hij zo dik was geworden, nu kwam het gewoon uit. Maar mijn voorstel kon niet verder
worden besproken. Hoe kon ik mijn verzoek begrijpelijk maken? Dat ik een budget nodig
had voor onze dagelijkse uitgaven, nu de zakelijke rekening en de geldkist niet meer
bestaan?

Bij een volgende poging, nadat de Gourmetrion was verkocht, deed ik hem opnieuw het
voorstel om betaald te worden voor mijn werk. Het was niet de eerste keer dat ik me
realiseerde dat ik met meer overeenkomsten meer soevereiniteit kon hebben, dat ik met
meer onafhankelijkheid meer erkenning kon krijgen als we het alleen maar eens konden
worden over procedures.
"Voor je luiheid wil je geld? Ben je gek?" reageerde hij boos. Ik kon rustig blijven en mijn
suggestie uitvoeren.
"We zouden mijn nieuwe werkplek kunnen definiëren, het gezinswerkplek kunnen noemen.
"En we zouden mijn werk ook kunnen definiëren. Zes uur per dag in het huis. Dit omvat het
opruimen, schoonmaken, het organiseren van kasten, het doen van de tuin, het opruimen
van de kelder, het doen van de boodschappen en ook, bijvoorbeeld, het kopen van nieuwe
handdoeken en nieuw tuingereedschap of een elektrische tandenborstel of schoenen en
kleding voor de kinderen. Zodat ook de niet alledaagse dingen in de tijd worden
meegenomen.
Het koken van voedsel, het doorbrengen van de oneven dag of twee uur om dit te doen.
Controleer het huiswerk en oefen de muziekinstrumenten. “

Geschokt reed hij op. Nee, zoiets, zo'n menigtebanen zijn alleen voor goedkope
arbeidsvrouwen. Ik, Rosi, ben een vrouw met klasse!
Wat was ik gevleid! Ik was al klaar om het spel opnieuw te spelen.
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Maar ik wist ook niet echt wat klasse was. Was er tenminste een definitie voor, regels die ik
kon volgen om het gewenste resultaat "een vrouw met klasse" te bereiken?
De kinderen zijn alleen opgegroeid, dat was zijn houding, dat weet ik. Mijn wens om op zijn
minst weer een kindermeisje te hebben als ik naar mijn werk ga is overdreven.
Wat ik nog meer wil, is dat ik altijd super gekleed ben, in Hermès, in Escada, in Bogner,
soms in zijde en wilde zijde, soms in fijne loden, op zijn minst duur. Daarvoor hoef ik alleen
de kinderen onder controle te hebben, verder niets. Met een paar medewerkers kon ik een
lucratieve zaak beginnen met de kennis die hij me had aangeleerd. Zou ik niet genieten van
een chique huis met een zwembad, een open trap, een rozentuin?
"Ik sta liever aan de rand van een bos met een grote, wilde speeltuin," onderbrak ik.
"Speeltuin"? Weide? Waarvoor? De kinderen kunnen al veel doen! Ze kunnen in het weekend
naar hun werk gaan en op de speelplaats spelen. Dat is genoeg."
De woede die in het verleden op zulke plaatsen ontstond, werd alleen maar aangewakkerd
als een saaie, afhangende schouders. Ik zou nooit kunnen krijgen wat ik wilde.
Wat was er mis met mij, vroeg ik me soms af? Wie van ons was gek?
Voor hem was ik gek. Voor mij wel. Maar ik kon niet bij hem wegkomen. Wat zouden de
gevolgen zijn? Ik wist het niet precies, maar ik weet zeker dat het verschrikkelijk zou zijn. Ik
had de moed niet om het te doen.
Kort daarna, toen ik veel werk begon te doen om een betaalde baan te krijgen en er
gedetailleerde sollicitaties voor schreef, werd ik benaderd door een mannelijke
sollicitatieconsultant. Hij keek zorgvuldig door mijn zorgvuldig geschreven CV, knikte hier
en daar, maar op een gegeven moment maakte hij een sceptisch gezicht en schudde zijn
hoofd.
"Nee, daar moet je mee ophouden," zei hij. "Ik zou je kinderen verwijderen. Kinderen horen
niet op een cv," zei hij met volle overtuiging. Ik heb me teruggetrokken in het huis. Ik keek
hem met ongeloof aan. Daar was het weer! Om vier kinderen te hebben geboren en
opgevoed, dat was het niet waard om te vermelden? Dus dat was niet genoeg om de gaten in
je leven op te vullen? Wat haatte ik die man! Ik voelde hoe de tranen plotseling wilden
opkomen, hoe mijn keel dichtging en ik al snel niets meer kon zeggen, ik kwakte snel een
"dank je wel", nam mijn documenten, ademde een "vaarwel". Toen, nauwelijks buiten, moest
ik huilen, ik huilde bijna luid, het schudde me heftig, nee, in geen geval luidruchtig!, dat
kon ik nauwelijks vermijden, hier in de gang voor deze lelijke deur voor deze lelijke man. Ik
had het gevoel dat ik werd gewassen. Verschrikking, verbijstering, verdriet, berusting - en
toen voelde ik een onstuitbare woede opkomen.
Naar waar zoveel liefde, passie en levensenergie uit mij was gevloeid gedurende zoveel jaren,
leek dat echt geen waarde te hebben? Deze man was het ook eens met Karl-Hubert. Ook
hier was ik alleen met mijn gevoelens, met mijn inzet en ook met mijn schijnbaar waardeloze
vitaliteit. Dus de kinderen werden aan de kant opgevoed! Je hoefde niet voor ze te zorgen! Ze
hadden geen behoeften, hadden nooit honger of dorst, maakten nooit hun broek nat en
luiers kwamen vanzelf het huis binnen! Als baby hebben ze nooit gehuild, nooit ziek
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geworden, nooit vies van het voetbalveld thuisgekomen, nooit pijnlijke knieën gehad en nooit
behoefte gehad aan troostende woorden van hun moeder! Inschrijving op de kleuterschool,
naschoolse opvang en school was puur toeval en het huiswerk werd in alle leeftijdsgroepen
toch al door henzelf gemaakt! Deze persoon dacht waarschijnlijk ook dat deze kleine dingen
in een korte tijd, ongeveer drie weken, gedaan waren! Ze maakten altijd alleen ruzie tussen
de broers en zussen, en van jongs af aan legden ze hun slipje, hemdjes, sokken, die ze direct
uit de wasmachine hadden gehaald voor hun eigen hygiënebehoeften, op een droge plaats in
de kast waar ze alles zelf hadden gevonden! Nooit heeft deze persoon chaos gecreëerd voor
vier kleine kinderen, nooit! Kinderwagens in de auto zetten, kinderzitjes vastbinden, de
kinderen naar de tandarts brengen of naar preventieve afspraken bij de kinderarts en altijd
genoeg te drinken en te eten hebben! Jaloersheid onder de broers en zussen kalmeert,
slapeloze nachten met koortsige verkoudheden worden wakker! Verjaardagen van kinderen
konden worden afgezegd, en ze leerden fietsen op straat, waar voorbijgangers kleine en
grotere watervallen opvangen!
"Ik geloof het niet, het is onwaardig!" Ik schreeuwde hardop en stampte met mijn voet op de
vloer.
Kinderproductie, dit soort output was niets waard! Toen ik het kind-per-paar-gemiddelde in
dit land aan het oppoetsen was voor meerdere eenkindfamilies en waarschijnlijk ook voor
die afschuwelijke plaatshouder achter de deur! Ik wilde niet dat er een kruisje werd gezet
voor de verdienste. Ik wilde alleen maar de geboorte van kinderen zien, het krijgen van
kinderen en het opvoeden van kinderen als een prestatie.
"Nee," zei ik hardop, "Ik laat de kinderen binnen. Ik verander mijn cv niet!"

Veel geld kan ook leuk zijn
Mij hier neerzetten is geen goede oplossing. Alleen stekelige garrigue verspreidt zich over de
grond, zoals ze zeggen tegen de struikheide hier - vernoemd naar een landschap in de
zuidelijke Cevennen - of puntige, droge dennennaalden bedekken de grond. En ook de grote
stenen die hier liggen zijn erg hoekig. Dus blijf lopen tot je een meer geschikte plek hebt
gevonden.
Ik klim en klim en klim, kan niet uit verbazing, andere vegetatie, andere bosgeluiden,
andere stenen op de grond, zelfs de hemel boven me lijkt anders. De zon schijnt heet, heel
heet, het licht is helder en helder. Kale, wild gevormde kalksteenbergen steken uit het bos.
Opeens ben ik op de top. Van alle spanning op de weg merkte ik geen enkele moeite. Het
pad was mijn doel.
Hierboven is de garrigue niet meer zo dicht, en onder een enkele dennenboom vind ik een
aangename plaats van schaduw.
Voor mij ligt de uitgestrektheid van de valleien, achter de verre pieken, mijn ogen mogen ver
afdwalen, indrukken verzamelen, alleen openheid zien, wilde natuur, wilde rotsen,
onaangetast, geen beperking beperkt mij, ik heb veel ruimte, vrije ruimte als symbool van
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vrijheid, vrijheid van het oog en de gedachten, zoals het is, zoals het goed is; zoals ik ben,
ben ik goed als ik alleen maar doe wat ik liefheb.
Mijn pad is mijn doel, de kennis van de dag. Heb ik een behoefte ontdekt die ik kan
benoemen, die ik in de toekomst kan nastreven?
Ja.
Kan ik deze behoefte op een ordelijke manier sturen, zodat er steeds weer aan voldaan kan
worden? Misschien wel zo:
Welke bijvoeglijke naamwoorden zouden vrienden gebruiken om mij te beschrijven?
Collega's? klanten?
Wat is belangrijk voor mij, alleen ik?
In welke situaties voel ik me ongemakkelijk?
In welke situaties voel ik me comfortabel of zelfs zeer comfortabel? (Oh, er zijn er een paar!)
Natuurlijk heb ik al eerder plezier gehad op het werk. Wat was ik aan het doen?
Wat zijn mijn waarden? Wat maakt mij anders?
En ik ga naar binnen.
Ik heb iets nodig waar ik mee kan sleutelen, dat ik kan ontwerpen, dat er iets kan ontstaan,
waar ik de aanpak kan kiezen, gewoon niet iets geprefabriceerd, niet routinematig, het liefst
elke dag iets anders. Dat zou een taak zijn, dat zou een missie zijn, om elke dag oplossingen
te vinden, om elke dag het wiel opnieuw uit te vinden.
Is creativiteit dan een van mijn persoonlijke waarden? Wat nog meer?
Zeker weten: avontuur. Vreugde van de wildernis. Een nomade zijn. Familie, het heeft een
stevige plaats in mijn hart en geest.
En bovendien? Wat is dan belangrijk voor mij als persoon?
Oh, verder gaan is belangrijk voor mij, heel belangrijk, het duwt me letterlijk door de dagen
heen. Succes beleven, uitdagingen overwinnen, moed moeten opbrengen, iets bereikt
hebben. Ja. Zal mijn werk als buitentrainer me dit alles kunnen geven? De warme wind
streelt mijn neus. Ik adem het gevoel van vrijheid diep in. Ik ben niet bang. Ik ben waar ik
ben.

Hier op dit indrukwekkende bergplezier in het midden van de Provence word ik onverwacht
getroffen door een baanbrekende uitspraak: Money bugs me. Geld heeft negatieve dingen
met me gedaan. Tot nu toe werd geld alleen geassocieerd met zaken die verplicht waren.
Bezig met lusteloosheid, taken die ik niet graag doe, moeten gedaan worden, het
belangrijkste is om geld te verdienen, altijd bezig zijn. Mijn moeder stuurde me niet weg met
die zin: U zult hopelijk een beetje werken aan uw reis! Waarschijnlijk heeft ze zelf de angst
in haar nek dat ik op haar zou kunnen terugvallen in de bevoorradingslus. Iets doen, altijd
iets doen en er geld mee verdienen, hoeft helemaal niet leuk te zijn, integendeel, als het leuk
is, is het geen werk, krijg je er niet voor betaald. Ik hoef niet verbaasd te zijn als ik niet van
mijn werk geniet! Als ik het gevoel heb dat zowel werk als geld mijn plicht zijn. Mijn moeder
zei dat werk het enige was dat me in leven hield. Beperkt, zei ze, niet "beheerst".
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Daar zit ik met een verouderd geloofssysteem op een comfortabele, zonnige plek, waar ik van
zou kunnen genieten, maar de realisatie die gepaard gaat met hulpeloosheid loopt als een
rilling over mijn rug. Wat doe ik er nu mee? Met mij en mijn negatieve houding ten opzichte
van geld dat ik net heb ontdekt? Die angst is diep, ik weet het. Hoe ging het met de Via
Ferrata in de Ardèche?
Ten eerste: erken dat het er is, de angst, inclusief het ongemak. Heb ik niet eindelijk de tijd
en de vrije tijd om me te ontdoen van oude, obstructieve zielentroep, net zoals men het oude
appartement opruimt voor een verhuizing door het nieuwe appartement in te richten?
Mijn nieuwe geld denken heeft een nieuw adres nodig:
Als het gaat om geld verdienen, kan ik zijn wie ik ben.
Ik hoef niet te buigen en te schrapen om de kost te verdienen.
Ik word sociaal als ik geld verdien.
Als ik geld verdien, mag ik me onbeschaafd gedragen.
Ik hoef me niet op mijn gemak te voelen om geld te verdienen.
Ik word als een wilde eend: De eend kan niet ver vliegen, rukt als hij zwemt, waggelt als hij
loopt. En toch wordt het als zodanig gewaardeerd en erkend (niet alleen omdat het goed
smaakt). En ik kan ook vliegen, zwemmen, lopen, afhankelijk van mijn humeur, maar niets
ervan hoeft perfect te zijn. Als een eend mag ik aarzelen, totdat ik weet wat ik wil - en zelfs
totdat ik weet wat ik leuk vind!
Op het werk, d.w.z. bij het verdienen van geld, mag ik me in de details verliezen of onrustig
zijn, zoals ik wil.
Als het gaat om het verdienen van geld, kon ik de hele dag rondlopen wanneer ik maar
wilde.
Ik zou een grapjas kunnen zijn, een denker, een adviseur, een straatverkoper, een leraar,
een accountant, een klimmer, een ontdekkingsreiziger, een kunstenaar, een
conceptschrijver op de PC. Ik zou mogen ronddwalen, eigenzinnig zijn, me op niemand
hoeven te oriënteren, met andere woorden: mezelf niet buigen.
Ik zou het niet constant moeten controleren met andere mensen. Ik zou geen teamspeler
hoeven te zijn, maar ik kon het doen wanneer ik maar wilde. Ik zou gewoon iets kunnen
doen omdat ik denk dat het het juiste is om te doen. Ik zou vrij zijn om mijn tijd te nemen.
Ik zou niet om geld hoeven te vragen. Ik zou het vrijwillig krijgen. Had ik maar een paar
afspraken die me onder druk zetten ("Als er geen last-minute was, zou er geen werk meer
zijn", belde Marc Twain al). Ik hoef anderen geen plezier te doen, ik doe het omdat ik het
leuk vind. Ik zou het graag opgeven. Ik zou routinewerk geven aan mensen die het voor mij
zouden doen.
Ik hoef niet vreselijk hard te proberen, maar ik kan het met plezier doen.
Ja, geld verdienen is geweldig, want ik kan vrij en onafhankelijk zijn.
Ik wil geen instructies volgen, maar ik krijg hooguit aanbevelingen.
Alleen maar sympathieke mensen die ik bij me heb.
Ik kies mijn omgeving op basis van de plaats waar ik me goed voel.
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Het is niet erg als ik verdwaal, want ik heb adviseurs die me op weg kunnen adviseren.
Maar ik mag ook goede raad van anderen afwijzen als die voor mij ongepast is: Nee, dat zal
ik niet doen.
Het is niet formeel, met mijn geld verdienen.
Ik hoef niet te luisteren naar andermans toespraken als ze me vervelen (vergaderingen!), ik
luister gewoon zolang ik er zin in heb.
Als het gaat om het verdienen van geld, is een belangrijk deel van mijn doel het pad, en ik
wil dat pad zelf kiezen. Mijn weg is niet geasfalteerd, maar ik loop over weilanden, en als er
grote stenen op de weg liggen, kies ik de weg helemaal alleen, er omheen of eroverheen, en
gebruik de steen van mijn voorganger niet. Tenzij het sneller is, en op dat moment zou
snelheid belangrijk zijn voor mij.
Ik wil buiten zijn in het zonnige weer, buiten, buiten, en als het slecht is ben ik binnen.
Maar ik wil veel zonnig weer!
Ik wil mijn huidige stemming voortzetten terwijl ik geld verdien. Als ik plezier heb, voel ik me
goed gestrest en breng ik een vreugdevolle levenshouding over, en iedereen vindt het leuk
om met mij te werken. Ik wil mijn werk doen met een vrolijk fluitje en elke dag in beweging
zijn.
Ja, en ik wil daar geld voor, hoor je, lieve mama!

Terwijl ik in mijn schaduwrijke omgeving vrij heb nagedacht, ontstaat de wens om de top
volledig te beklimmen en te bereiken waar al een torentje te zien is. De gele jeep die ervoor
staat, blijkt nu de bos- en brandpolitie te zijn. Zij zorgen ervoor dat mogelijke branden
onmiddellijk worden gedetecteerd en dat er onmiddellijk via de radio kan worden opgetreden
naar andere politiebureaus, waar dan ook. Pas nu realiseer ik me hoe droog de grond en de
planten echt zijn. En ik realiseer me dat het gevaarlijk zou zijn voor mij om de nacht door te
brengen in een hangmat in het bos. Dit maakt het voor mij gemakkelijk om het idee te laten
varen. En hoe het ruikt, naar tijm, naar rozemarijn! Op mijn volgende excursie neem ik een
tas mee om wat uit te zoeken.
s Avonds om half negen ben ik terug bij mijn prachtige meer in St. Rémy en Provence. Het
zou erg aantrekkelijk zijn om hier in deze beslotenheid te blijven - en aangezien er
ondertussen een kleine camper op de uitgebreide parkeerplaats staat, zou ik ook
gerustgesteld kunnen worden. Vlak daarachter strekt de ruime paddock van Mas de
Reincord zich uit. Ik denk dat me hier niets zal overkomen. Rustig en afgezonderd droomt
het meer weg. Maar het is een reservoir, je mag er niet in zwemmen. Er komt een ruiter met
twee honden voorbij. Anders is er absolute stilte. Van tijd tot tijd bespioneren sommige
vissen het oppervlak, of lopen er waterspinnen overheen. De rots voor me is nog steeds fel
verlicht door de zon, het wordt gereflecteerd in het gladde water voor me, ook is er een grot
ver achter me te herkennen. Links van mij kalksteen, achter mij kalksteen, rechts van mij
bos, het is nog steeds helder, daglicht. Over de hele oever van het meer liggen enkele
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individuele bezoekers met picknickmanden verspreid. Ik voel volledige rust in mij. Ik haal
diep, heel, heel diep adem.

Monique, waar ben je?
Monique was een van de Franse vrouwen met wie ik vaak een gezellige en gezellige avond in
Ismaning heb doorgebracht. Ondertussen schreef ze een boek en Danielle in Vienne gaf me
haar eigen exemplaar om te lezen. Ik heb er nog een uur over nagedacht. Ik ken niet veel
Franse woorden, maar ik vind het toch spannend, want ik kan de sfeer voelen. Monique
schrijft onmiskenbaar uit haar eigen leven, uit de tijd nadat ze uit Ismaning was verhuisd
en samen met haar man André een huis in Grenoble had gekocht. De sfeer van het boek
maakt me depressief. Mijn dochter Lisa was bevriend geraakt met haar dochter Yvette in
Ismaning en heeft haar als tiener meerdere malen bezocht in Grenoble.
De twee zijn nog steeds in contact met elkaar. Maar toen mijn Lisa me vertelde over de
conflictueuze sfeer tussen Yvette's ouders, was ik verbaasd - ik had de internationale
oriëntatie van de familie zo bewonderd en wilde niets anders weten.
Ondertussen zijn Monique en André gescheiden en woont Monique in Marseille, dus niet zo
ver van hier.
Ja, ik wil graag langs Monique's, om haar weer te zien. Maar ik wil geen afspraak! Ik wil
geen afspraak maken voor mijn vrije bestaan! Bereken een tijd voor me waar ik moet
vertrekken, waar de auto moet worden ingepakt, bereid de route voor en trek misschien wat
mooie kleren aan. Is het voldoende om mij op korte termijn te boeken, zoals Danielle in
Vienne een paar uur eerder?

Het is half tien en de zon is ondergegaan achter de bergen. Nog steeds helder, tonen ze
duidelijk hun contouren in het meer dat de beginnende duisternis heeft geabsorbeerd.
Achter het bos komt de maan langzaam naar buiten, mon Dieu, de tweede helft is bijna vol.
Het lijkt erop dat er veel tijd is verstreken sinds ik op tournee ben. In werkelijkheid lijken de
laatste twee weken me erg kort.
Ik hou er niet van om afscheid te nemen van mijn dromerige waarnemingen, maar ik ga
liever naar Merkür voordat het helemaal donker wordt, zodat ik mijn slaapplaats met
voldoende licht kan voorbereiden.
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Als de ezel te goed is((nieuwe rechterkant))
Als de ezel te goed is, gaat hij het ijs op.
Deze verklaring van mijn vader lijkt me bedreigend. Het is een waarschuwing. Doe het niet!
Blijf op vaste grond, kind! De dingen die kunnen gebeuren als je een stuk ijs raakt, mijn
kind. Je kent mijn zwakke hart. Dan moet ik terug naar het ziekenhuis!
Heb je, papa, altijd alleen aan je hart gedacht, en nooit aan het mijne? Oh, wat is je hand
snel uitgegleden, en niet erg zachtzinnig, als je niet meteen gehoorzaamheid aan de dag
legde!
Wat je lijkt te zijn vergeten: Je hebt zelf schaatsen voor me gekocht toen ik 10 was. En
zorgde ervoor dat ik leerde schaatsen. Ja, ik kan me goed bewegen op het ijs. Zelfs op het
hobbelige ijs van een bevroren meer. Misschien val ik wel naar beneden. Ik kan weer alleen
opstaan, papa. En natuurlijk ga ik niet op dun ijs schaatsen. Zelfs een ezel zou dat niet
doen!

Bergwandeling
Vroeg in de ochtend, en ik sta al hoog boven het groene meer daar beneden. Het was voor
mij moeilijk om het pad in het midden van de kalksteenrotsen als zodanig te herkennen, het
steekt op sommige plaatsen niet af tegen het landschap. Blijkbaar gaat het niet hoger dan
hier, het pad leidt alweer naar beneden. Mijn plan was alleen maar om een leuke plek te
vinden om te lezen boven het meer, om de hangmat op te zetten, het was nog vroeg op de
dag, en lopen is toch al vervelend in de middaghitte. Vandaag wilde ik mijn nog gloednieuwe
rugzak uitproberen, die bijna drie kilo weegt op elke denkbare plaats met zijn ontelbare
zijzakken, ritsen en riemen, en ik laadde hem ondoordacht vol met niets anders dan schrijfen leesspullen en de hangmat.
En nu is het verrassend genoeg zo overweldigend mooi! Steeds verder ging ik, opnieuw was
de weg het doel, en zo landde ik op de top van deze berg. Ik heb het beste uitzicht en
overzicht, de krekels zingen overal en klinken alsof ze haast hebben om alle bomen om te
hakken, voor me zie ik Saint-Rémy-de-Provence, achter me glinstert het stuwmeer, er zijn de
paddocks van paarden, groene hellingen, dennenbossen, pijnbomen, pijnbomen.
Ik voel me een beetje wazig. Ik ben verbaasd, mijn circulatie is meestal stabiel, maar niets
lijkt hier de regel te zijn. Misschien vanwege de hitte, het klimaat. Ik ben alleen en heel
voorzichtig, ik wacht nog liever tot ik weer veilig en helder in mijn hoofd ben, ik ga liever niet
verder, neem geen risico's.
Ik heb weer geen plastic zak! Ik heb tenminste mijn wildernismes ingepakt.
Rozemarijnstokken en tijmtapijten lopen langs de weg. Ik snijd royaal en snel over mijn
verlegenheid heen om de stofdroge kruiden direct in een vrije zak van de zondige dure
nieuwe rugzak te stoppen. Eindelijk wordt het gebruikt en ik voel het niet meer als een
show-off rugzak. Hm, hoe het ruikt, rozemarijn en tijm massaal in de zak.
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In een klein overblijfsel liet ik mijn wandelschoenen in de auto liggen. Waarom heb ik ze niet
aangedaan? Omdat ik dacht: wat een gênante, onhandige bergschoenen in Zuid-Frankrijk.
Maar ze zouden goed zijn geweest. Puntige stenen die door de zolen van mijn sneakers
steken. Ik buig een beetje op de onregelmatige kalksteengradaties. Nogmaals dacht ik:
bergschoenen! Wat denken de mensen!
Het volgende moment realiseer ik me: geen mensen hier.

Onderweg met Reinhold Messner
Ook hier voel ik me aangetrokken tot het buitenspel staande pad, omdat het zo heerlijk
rotsachtig lijkt in tegenstelling tot het schoongegraveerde hoofdpad. Het lijkt te leiden tot
een secundaire top, dus: laten we naar boven gaan. Maar het blijkt al snel steil en
onbeveiligd te zijn op een hoogte die me respecteert voor degenen die niet vrij zijn van
duizeligheid, vooral omdat het vrij glad lijkt en geen richels biedt om zich aan vast te
houden.
Het zou leuk zijn. Ik kan die grote rugzak gewoon onder een boom laten liggen, wie komt er
dan langs en neemt hem mee?
Maar wil ik niet eindelijk oefenen om de bergen in te gaan met een rugzak die me zo
angstaanjagend naar beneden trekt, zodat ik eindelijk alleen op meerdaagse wandelingen
kan gaan? Dus ik moet anders te werk gaan. Ik wil gewoon de hele tijd plezier hebben - dat
is waar ik vast kom te zitten in het dagelijks leven. Ik wil meer. Ja, ik begin te klimmen. Het
wordt steiler naar de top toe. Help! Ik haal het niet. Duizeligheid trekt me naar beneden. Ik
kan beter teruggaan. Slechts drie stappen later denk ik aan een lezing van Reinhold
Messner. Hij zei: "Zie deze grens situatie onder ogen en bedenk een manier om de top te
bereiken." Natuurlijk. Zo doe ik het. Nogmaals, ik ga naar de top. Ik kijk goed rond.
Plotseling realiseer ik me duidelijk dat verder naar links daar een beklimming mogelijk lijkt.
Is het gevaarlijk? Het kan gevaarlijk zijn. Ik zal zo langzaam lopen dat de hitte geen
duizeligheid veroorzaakt. Ik zal bij elke stap mijn rugzak overwegen. Ik zal lopen zodat ik me
veilig voel. Wie spoort me aan om haast te maken?
Wat een gevoel! Trots en grote tevredenheid hebben mijn houding uitgerekt. Bij de afdaling
zal ik met mijn rug naar de berg lopen, ondanks alle steilte, zodat ik kan zien wat er voor me
ligt, mijn rugzak zal me naar voren trekken, niet naar beneden.
Al deze oplossingen kwamen pas bij me op toen ik al in een gevaarlijke situatie zat, ik kon
niets van tevoren plannen. Risico is altijd een spel met vreemden. Je kunt het wel een beetje
inschatten, maar er is nog een stukje gevaar. Iemand met nog minder ervaring dan ik zou
het risico om van het pad af te dwalen niet hebben overwogen. Mijn persoonlijke
angstfactoren worden bepaald door mijn situatie: duizeligheid, onbekend gebied, alleen hier,
weg van het pad, kan uitglijden, kan naar beneden vallen, niemand zoekt je en redt je. Aan
de andere kant zou voor een echte bergfreak wat voor mij een - toch al schatbare - uitdaging
zijn geweest, een alledaagse aangelegenheid. In een mum van tijd zou hij er bovenop zitten,
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verveeld, zou hij er helemaal niet aan hoeven te denken. Een gevaar, een risico is iets heel
persoonlijks.
Heel gelukkig trakteer ik mezelf op een geplette banaan als ik op de bodem van de berg
aankom.

Vrijheid, hier kom ik!
Waarom staat deze bus uit Duitsland daar geparkeerd?
Kort na het kijken om de hoek, na de toeristen, is er het beroemde mausoleum van Glanum
om naar te kijken, want ik kan onopvallend luisteren naar de uitleg van de Duitse
rondleiding. Omdat ik alweer terug wil beginnen, zie ik de mensen de straat oversteken en
zich met hun gids voor kleine borden verzamelen. Ik volg ze - en in één klap ben ik
opgewonden: hier loopt het Van Gogh-pad, dat rond de Saint-Paul-de-Mausole-kliniek voor
ons loopt, waar de kunstenaar in de laatste jaren van zijn leven werd behandeld. Sommige
van zijn tekeningen en schilderijen zijn langs dit pad geplaatst in de positie waar ze zijn
gemaakt, met gedetailleerde uitleg over hoe en wanneer hij ze heeft geschilderd. Sindsdien
zijn er andere gebouwen gebouwd die niet op zijn schilderijen te zien zijn. En wat zijn de
bomen inmiddels hoog geworden!
De uitleg op de borden is in het Frans en in het Engels. Ik lees er eerst een in het Frans, dan
het Engels, en ik neem oneindig veel tijd om de woordenschat heen en weer te vertalen in de
twee talen. Ik vind het erg leuk om met deze objecten om te gaan en tegelijkertijd de taal te
leren. Veel vulwoorden die ik in het Frans was vergeten, maar die zo vaak voorkomen in het
dagelijks leven, zoals pourtant, à la fois, tandis que, telque, wist ik niet meer, en ik haalde
ze uit het Engels. Tijd hebben voor zulke gimmicks - wat een ervaring. Zou ik me hebben
laten duwen door de aanwezigheid van een begeleider? Natuurlijk! Vanaf het begin zou ik
niet de moed hebben gehad om te zeggen: ik zou deze borden nog een uurtje willen lezen.
Laat de andere persoon wachten? Wat vervelend! Ik had dus nooit kunnen merken hoe leuk
ik het vinden om te pauzeren en te lezen en te vertalen. Ja, ik heb weer een behoefte
ontdekt. De mijne. Alleen de mijne.
Twee uur geleden was het nog zonniger, maar ook overmoediger. De lucht is nu zwaar
bewolkt, wat mijn verdere wandelroute een aangename verkoeling geeft. Begeleid door het
onophoudelijk zagen van de Cigales.
Frank en vrij en gemakkelijk dromend voor me, loop ik met open ogen verder langs het
gegeven pad. Plotseling eindigt het in steile rotsen. Ik word geconfronteerd met een zeer hoge
roestige ladder, die met roestige klemmen precies verticaal aan de rots is bevestigd. Is dit
het einde van mijn tot nu toe zo succesvolle ontdekkingstocht? Ik voel me misselijk als ik
omhoog kijk: Na de richel waar hij naartoe leidt, is er nog een ladder, eveneens minstens
acht tot tien meter hoog. Ik probeer vijf of zes sporten en voel me: onmogelijk met een
rugzak. En weer zegt de Reinhold Messner: "Zie deze grenslijn onder ogen en bedenk een
manier om naar de top te komen. Alsof dit gezegde een magische formule is, komt de
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oplossing in gedachten: Ik heb een aantal stroppen en karabijnhaken in mijn rugzak met de
hangmat ingepakt.

Ik klim weer van mijn enkele sporten af en pas weer het principe toe dat ik eerder heb
geleerd: Neem de tijd voor je plezier! Ja, ik zal er veel tijd voor nodig hebben! Ik doe mijn
best om een klettersteigset te bouwen. Bind twee parallelle draagdoeken om mijn heupen op
zo'n manier dat er niets op mij kan worden geplet, concentreer je erop dat de draagdoeken
niet in de knoop raken, neem de tijd om voorzichtig te werken, ik zorg ervoor, zoals ik in de
snelle cursus van de Duitse Alpenclub heb geleerd, dat de draagdoeken niet aan de knopen
zitten en dat er geen tape aan de knoop wordt gedraaid. Ik leg een dubbele knoop waarin ik
een karabijnhaak kan vasthaken om de ladder op te schuiven, altijd een goed gedragen
karabijnhaak op de sport, één om aan de volgende beschikbare sport vast te klampen.
Nieuwsgierigheid drijft me, ik wil naar boven, ja, ik wil ook alles bekijken! Deze keer leg ik
de hinderlijke rugzak onderaan de ladder neer. Niemand zal het wegnemen. Zelfs hier zijn
wandelaars geen weelderige soort. Met de langzame, zeer in mij luisterende aanpak, getest
in de Ardèche, lukt het mij om stut voor stut mijn angst voor de duizelingwekkende hoogte
niet te laten beïnvloeden en de top te bereiken.
Stap voor stap kom ik weer in mijn angst terecht, geduldig vraag ik het haar: Wat wil je me
vertellen? Heb ik je echt nodig? Ben je zinvol, of ben je gewoon een overblijfsel van tijden die
ik al lang ontgroeid ben? Het is allemaal heel simpel, ik realiseer me: de truc is om mijn tijd
te nemen. Bij elke sport die ik beklim, kijk ik omhoog, en dan kijk ik naar beneden.
Langzaam, nog langzamer dan de aarde draait, ga ik weg van de vaste grond. Steeds weer
observeer ik en vraag ik me af: Hoe gaat het met deze stap, hoe voel ik me op dit moment,
kan ik het nog een beetje verder maken, hoe wankel zijn mijn knieën. Ik zou me nooit op
deze ladder kunnen werken als andere mensen achter me aan zouden gaan, ze zouden nu
zeker ongeduldig zijn geweest - of me een lesje willen leren. Nog een beetje verder. Ik kijk
naar beneden. Dat is al heel diep. Hoe verder ik klim, hoe meer overzicht ik krijg over de
hele diepte tot aan het dal.
Bij elke stap die ik stop. Ik heb tijd nodig om te wennen aan het uitzicht op de vallei. Met
deze langzame gewenning voel ik het niet meer zo erg. Ik kan dus nog steeds een beetje
hoger klimmen. Ik slaag er ook in om de tweede trap nog langzamer te beklimmen dan een
slak op deze manier.
Op het bovenste perron leidt een reling me nu verder. Ik zie spectaculaire grotten opengaan,
opwindend verweerde kalkstenen rotsbogen, spannende nissen en doorgangen die me
aantrekken, daar moet ik naartoe! Maar ik hoef toch niet door grotten te klimmen? Helemaal
gefascineerd, ik schemert onder een rotsboog. Daar houdt de reling op, al gaat het ineens
steil naar beneden. Er zitten alleen haken in de muur, waarin ik alleen een vinger kan
ophangen, op hoofdhoogte, op een afstand van twee meter, maar niet mijn zelfgemaakte
klettersteigset, die is te kort. Verdomde nieuwsgierigheid. Ze duwt me, ze trekt me aan,
bedreigt de onderstroom trekt me aan. Ik wil graag weten wat er daarboven gebeurt!
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Maar een blik in de diepte zegt: Stop! Ik haal het niet!
Daar komt mijn honger naar ervaring bij kijken: probeer je nieuw geleerde strategie eens uit!
Neem de tijd om in angst te gaan, om na te denken: Wat kan er gebeuren? Kun je het doen?
Zo niet, dan kun je op elk moment teruggaan. Je gaat maar zo ver als je kunt. En als je dat
niet doet, is dat prima. Geen druk, geen behoefte om iets te bewijzen aan iemand. Er is hier
toch niemand. Alleen jij. Alleen jij. Doe het. Kom op, laten we gaan.
En dan stop ik een karabijnhaak in de haak, waarin ik een kort geknoopt bandje leg, waarin
ik me met één hand kan ondersteunen en de volgende bocht om kan kijken. Waar ik kan
zien dat de verdere weg zonder gevaar is.

Angstaanjagende geluiden
Wat was dat geluid? Wat was dat voor gesnurk daar? In het begin relatief stil, maar
duidelijk hoorbaar. En dan? Mijn vroegere successen drijven me voort.
Hetzelfde geluid nu maar weer, luider. Dan weer. Zo luid dat ik geschrokken was en samen
reed. Een snuifje als een paard. In dit ontoegankelijke gebied? Dat kan niet. Wat dan? Het
moet een groter wezen zijn, maar wat? Beer, wolf, lynx, ongefilterd, ik kan elk groot dier
bedenken. Had ik het maar eerder gevraagd! Ik kan me geen enkele van die snuiven
bedenken. Mijn verbeelding loopt ongecontroleerd door. Tijger, leeuw, neushoorn? Of daar in
de grot, aan de andere kant van de rotswand, een enorme wortel met een lange stok?
Misschien een bosmarmot die op me wacht? Zo snel als ik kan, geef ik me over aan mijn
paniek, ik hang mezelf terug, omlaag mijn ladder, kijk niet om, dan de tweede ladder, altijd
netjes, maar altijd gehaast, ik hang mijn via ferrata karabijnhaken in en uit en in en uit,
hoe snel het ineens gaat, de diepte kan me niet schelen, een nieuwe angst overschaduwt de
vorige, het belangrijkste is om te overleven, bijna daar, daar is hij, mijn rugzak, de grond
onder mijn voeten!
Voorzichtig controleer ik de omgeving om te zien of iemand me gevolgd is. Niemand daar,
niet menselijk, niet dierlijk, alleen ik, helemaal alleen, ik en mijn rugzak. Opgelucht en
verbaasd over mezelf, slaak ik een zucht van opluchting. Trots om mijn zenuwen te hebben
behouden. Er is niets gebeurd, ik heb voor mezelf gezorgd, heb een panieksituatie goed
opgevangen. Diep ademhalen, armen omhoog, sterk strekken, ontspannen! Alles voor niets?
Nu kan ik ook bewust genieten van het uitzicht hier boven, waarbij ik in stilte de kalkrotsen
bewonder die rechts, links, boven en onder mij spannende holtes laten zien, fantasierijk
gevormd door wind, weer en water.
Daar herken ik ook een vork op het wandelpad, die ik nog niet eerder had gezien. Een pad
leidt comfortabel langs de vallei, ik had het kunnen nemen. Maar ik zou een spannend
avontuur hebben gemist, een tintelende ervaring, die mijn zelfvertrouwen opnieuw heeft
versterkt - en mijn beslissing heeft bevestigd: Ja, ik ga. Alleen. Met Merkür. Naar het zuiden
van Frankrijk.

Een paar barst in mijn gedachten, haast zich op het pad, nadert de ladder.
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Ze halen me woordeloos in. De jonge vrouw is bang om op te klimmen. De man klimt al een
beetje voor haar, maar het is niet zo erg, zegt hij, om haar moed te geven. Ik ben al aan ze
gehecht, ik loop ze al achterna, let niet meer op mijn pad, niet op de richting, ik hoef niet
zelf te beslissen wat ze kunnen doen, ik kan het, en ik word een volgeling: ik ben alweer
onoplettend en onpartijdig, maar ook gerustgesteld: het is een manier om over mijn angst
heen te komen. Met andere woorden, hetzelfde, reeds beproefde pad over de ladders
opnieuw.
"Waarom is er hier geen brandweerpost," vraag ik ze.
Ze knippen af, dan vraagt de jongeman terug:
"Ze zijn Duits, nietwaar?" Allebei lachen ze naar me.
"Ja, dat kan ik meteen horen." Ik grijns terug.
"Het accent, elke nationaliteit heeft zijn accent. Nou, de brandbeveiliging is een geavanceerd
beveiligingssysteem," antwoordt hij dan. "Je kijkt vanaf de top van de berg, in de vlakte en
vanuit de lucht en je maakt snel kortsluiting, zodat de blusvliegtuigen die het water uit de
zee opslokken snel de locatie krijgen en weten waar ze naartoe moeten vliegen."
Ik dank u en concentreer me weer op de beklimming.
Deze keer nam ik mijn rugzak mee. We komen op een plek waar ik een andere verticale
ladder zie hangen - maar dit keer op een extreem steile en blootgestelde plek ver naar
beneden in het dal. Ik zou het niet alleen hebben kunnen beklimmen - maar ik zou de
trekker van mijn paniek niet hebben ervaren.
De jongeman neemt de ladder met de wegwijzer "Belvedere". Ik ervaar een grandioos uitzicht
op de omliggende bergen en valleien - en ook de resolutie van mijn wilde dierenfantasie:
daar hurkt hij, bedachtzaam, heel rustig, een gigantische oude bok, helemaal achterin deze
blootgelegde rots, zijn volgroeide hoorns uitgestrekt ver omhoog, zijn blik slingert tonnen
minachting naar ons en spreekt boekdelen: Wat stellen we ons voor, om hier te verschijnen
op zijn uitkijkpunt, waar hij de komende avond in alle stilte wilde genieten, zonder zich te
registreren! En hij bevestigt dit zichtbare ongenoegen met een vreselijke snuif die mijn merg
en been schokt, wat ik al weet.

Wildernis Lust
Ik ben overweldigd door deze schoonheid! Het uitzicht over de witte, grillige karstbergen,
helder verlicht door de zon, doet me in contemplatieve ontzag toenemen. Het paar is alweer
weg. Hier overnachten? Neerkijken op de wereld met de ondergaande zon, een stil avontuur
bij uitstek beleven? Zal ik dat doen?
Ik word gehinderd door de onwetendheid over hoe om te gaan met normale fysieke
behoeften: waar haal ik water, hoe warm ik mezelf op als het hier 's nachts echt koud
wordt? Ik ben een complete beginner als het gaat om avontuur. Desk jockey. Verslaafd aan
de beschaving.
Mijn beschaafde klok leest net voor vijf uur. En maakt me bang. Want als ik naar het gebied
kijk, besef ik dat ik vandaag twee berghellingen heb beklommen, en welke binnenwegen ik

126

ook neem: In ieder geval moet ik de hele weg naar beneden in het dal gaan, de weg
oversteken en een bergrug op en neer gaan voordat ik weer naar beneden kan gaan en mijn
oever van het meer, Merkür, kan bereiken, die ik vanavond graag om me heen wil hebben.
Deze reflectie jaagt me uit mijn gedachtenwereld en voert me op het pad dat voor me ligt.
Hoe kon ik dit zo snel mogelijk doen? Ik weet niet of ik onderweg altijd een richting zal
vinden. Elke kleine verhoging kan mijn zicht op mijn richting blokkeren en me bij vorken op
het pad de verkeerde beslissing laten nemen. Op sommige van hen staan borden - maar de
aangegeven bestemmingen zeggen me allemaal niets. Het is nog steeds vreselijk heet.
Waarom heb ik maar zo weinig water meegenomen! Menig wandelaar is vreselijk gestorven
in de bergen omdat hij uitgedroogd was! Niemand zou me hier toevallig vinden, laat staan
me zoeken!
Als ik de weg van een heuveltop naar beneden zie, is er niets dat me tegenhoudt op de weg,
en ik stamp onder de bomen, de bosbodem is rustgevend zacht, dan op over garrigue of
maccha hellingen, door macchia of garrigue struiken, het kan me niet schelen hoe ze
genoemd worden, het belangrijkste is om de weg onder ogen te zien. Aan de andere kant van
de berg zie ik een pad meanderen, en ik ga er naartoe. Wat heb ik weer geluk! Het leidt me
door een holte, zodat ik niet helemaal naar boven hoef te klimmen om er overheen te komen.
Enige tijd later sta ik aan de andere kant van de holte, en daar sta ik hoog boven een
paardenweide, en de vrolijke gedachte komt bij mij op: "Zijn dat mijn kasteelpaarden uit het
huis van de tennissers? Ja, iets verderop is er al het meer voor me, mijn meer!
Oh, zo mooi ziet het eruit, hoe het me gelukkig maakt, mijn meer. Ik heb het gevonden!
Gevoel voor richting, welkom!

Geen tijd voor liefde
Karl-Hubert en ik waren jong, we hadden veel energie en ambitie om het beste te maken van
Kerstmis en de vraag naar onze producten, die we met liefde en expertise hebben
geselecteerd. Met de toegenomen omzet konden we enkele magere maanden van het jaar
overbruggen.
Onze vier kleine kinderen hebben ons moeten missen tijdens het drukke kerstseizoen. Geen
mama, geen papa om hen te vergezellen naar het Sinterklaasfeest in de kleuterschool of
naar het schoolkerstfeest, laat staan om deel te nemen aan de knutselavonden. Karl-Hubert
heeft immers de genade van de kleuteronderwijzers weten te verwerven, die zich ergeren aan
het feit dat ze vaak aan het einde van het werk op ons moeten wachten, omdat we onze
kinderen regelmatig - in de loop der jaren - als laatste laten wachten op het ophalen - omdat
de winkel rond 17 uur, toen ze opgehaald moesten worden, vol zat met ongeduldige klanten,
ik steunde Karin, onze vaste verkoopster, die zich op haar beurt zou ergeren als ze al die
klanten op dat moment alleen zou moeten aflossen. Karl-Hubert heeft tenminste de
kleuterleidsters voor ons weten te winnen bij de St. Martin's parade, door de kinderen en
ouders mee te laten doen aan een extra knutselavond - met ouders, natuurlijk, maar zonder
ons! - Hij zette grote koperen ketels op grote gasfornuizen en verwelkomde de terugkerende
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ouders en kinderen met de dampende glühwein en kinderpunch die hij zelf had
klaargemaakt. Hiermee werden de leraren weer met ons verzoend.
Omdat onze kinderen in deze periode voor de kerstperiode echt een achterstand hebben
opgelopen, dachten we aan hen op kerstavond met alle grotere cadeaus. Er was de extra
grote Lego kraan voor Dominik en de extra grote Playmobil graafmachine voor Markus, de
extra grote Käthe Kruse pop voor Lisa en het extra mooie hobbelpaard voor kleine Raffael.
Later, toen de kinderen ouder waren, kregen ze de beste BMX-fiets op de markt, het
nieuwste en grootste model van de Kettcar, de grote Carrera-track met geselecteerde
accessoires, de nieuwste computer met de Dauwse spelletjes, de winkel in XXL, de grootst
mogelijke knuffel.
We stonden om 4 uur 's ochtends op om op tijd in de winkel te zijn om 5 uur 's ochtends,
waar de fulltime medewerkers en alle vijf onze tijdelijke medewerkers die het hele jaar door
werden ingezet, al waren gearriveerd om de vele vooruitbestellingen van klanten te
verwerken. Dit bespaarde hen lange wachtrijen op een dag dat we 500 klanten in onze
kleine winkel op die ene dag bedienden in plaats van de 100 klanten die elke goede dag van
het jaar winkelden met ons speciale assortiment. Door de hierboven beschreven
ruimtegebrek was het echter niet mogelijk om een andere snijmachine te installeren voor de
vele malen 200 g Parmaham, Bündner Fleisch, San Daniele ham, Westfaalse en Zwarte
Woudham. Onze geweldige en hardwerkende verkopers hebben deze tussen vier en zeven
uur 's morgens doorgeknipt, want om zeven uur kwamen de eerste klanten en wilden ze
precies dat: Ham, heel fijn gesneden, alstublieft. Koude sneden behandeld met stikstof en
gelast in plastic en verkrijgbaar in alle supermarkten - dat was nog niet uitgevonden.
Toegegeven, er was ook veel plastic...
En de kaas. De mooie Ziegentaler uit Frankrijk, ja, die, apart verpakt voor mijn moeder,
garnalencocktail in de poundcup (niet zoals gebruikelijk, onder het jaar, in 100 g porties),
wat betekende dat hij altijd al wilde worden bijgevuld voor de volgende klanten, gewoon niet
laten zien een gat, ja, er is alles in overvloed, verkoop, verkoop, verkoop ...
Maar deze kerstavond zou de laatste dag zijn in een lange keten van uiterst vermoeiende
dagen. Met dit besef stonden we die ochtend allemaal vroeg op en straalden we daarmee een
grote, vredige vreugde uit. Een gelijkaardige uitstraling van het bijzondere omringt onze
klanten. Ze stonden al heel vroeg in de ochtend klaar om in de rij te gaan staan, die zich tot
ver buiten onze winkeldeur uitstrekte in de langzaam oplichtende voetgangerszone voor onze
winkel. Daar, waar Karl-Hubert al onder de wijdvertakte luifel stond met veel mooi
uitgestrekte zijden van gerookte zalm, bereid om 200 gram vers voor de ogen van de ene
klant open te snijden en 500 gram voor de andere. En omdat hij geen weegschaal had,
mocht er op deze speciale dag altijd 100 gram meer van de dure zalm.
Ik had de grote adventskrans van thuis meegenomen en de waardevolle ruimte op de
bistrotafel in de winkel ervoor opgeofferd, en zodra ik binnenkwam, om vijf uur 's ochtends,
stak ik alle vier de kaarsen aan. Ik voelde me plechtig. Nog maar een paar uur. Omdat we
tot twaalf uur open wilden blijven, was dit onze aankondiging aan de klanten en onze
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verkoopmedewerkers. Ze moesten immers nog twee uur extra schoonmaken en opruimen
voordat ook zij op kerstavond naar huis konden gaan.
In feite is de stroom van klanten na vijf uur intensieve verkoop weggeëbd. Maar omdat we de
deur niet op slot konden doen, omdat er ook buiten verkooppunten waren en de elementen
weer moesten worden schoongemaakt en opgeborgen, kon niet worden voorkomen dat
tussen de gestapelde dozen met kazen, hammen, worsten en traiteur-salades die moesten
worden verwijderd en in stapelbare plastic kommen met deksels moesten worden gezet, er
nog steeds klanten waren die smeekten om snel te worden beantwoord, omdat ze dachten
dat we tot 14.00 uur open zouden zijn.
En dan blijkt dat onze medewerkers met grote snelheid de goederen, die vanaf de kelder tot
het einde toe gevuld en uitgestald waren, met de zakwagen naar de koelcel in de kelder
hebben gebracht. En dan onze vaatwasser en poetsvrouw, die om half twaalf was
gearriveerd, de vijftien lege Hutschenreuther uienschalen en slamelepels, de geleegde grote
serveerschalen, de presentatieborden van hout en leisteen, de armlengte en de handbrede
snijplanken, de lange en korte sterke slagersmessen, de bladeren van de snijmachines, de
zalmplanken en de te lange zalmmessen, alles, alles was tot het allerlaatste moment die dag
gebruikt, om dit alles uiteindelijk in het kleine washokje te overhandigen aan de laatste
spoeling.
Een warm afscheid van onze helpers. Deze gezamenlijke inspanning en taak had ons
allemaal weer op een bijzondere manier verenigd. Een andere fles extra champagne voor de
feestelijke avond werd aan ieder van ons gegeven. "Bedankt, we doen de rest zelf wel", dan,
om 14.00 uur, als ze hun verontwaardiging laten voelen. Ja, ze gingen naar huis. Voor hun
kerstavond.
De Allianz-man, zoals wij hem noemden omdat hij als salesmanager voor zijn bedrijf in de
loop van het jaar vaak zeer gulle klantgeschenken van ons kocht, was een zeer goede klant
en kwam elke zaterdag om elf uur met zijn vrouw. Dit was ook het geval op kerstavond.
Daar werd hij door Karl-Hubert uitgenodigd voor een glas champagne en een ander glas. Hij
genoot van het kijken naar de grote drukte in deze winkel, de aantrekkingskracht die hij
uitoefende, en dan, rond twaalf uur, toen we allemaal wilden opruimen met de laatste ons
energie, maakte hij een groot gebaar en liet hij zijn vakantiemenu voor de komende
feestdagen persoonlijk samenstellen door de baas en de baas zelf, onaangetast door de
vermaningen van zijn vrouw "Kom op, ze willen opruimen en naar huis gaan, ze hebben
kinderen en gezinnen thuis!
De poezenvrouw, zo noemden we haar, want ze kocht altijd de goede timmermansworst en
100 gram van de goede gerookte zalm voor haar drie katten, die vanwege haar leeftijd niet
meer in haar eentje konden kopen, hadden om twaalf uur telefonisch nabesteld. Als we het
niet snel naar haar toe konden brengen, kon ze zelf niet meer gaan. Maar natuurlijk! Ik
bracht haar het pakketje om 4 uur 's middags na al het opruimwerk dat ons aan het eind
nog restte, luisterde naar me, dat haar lievelingskat vanavond had overgegeven en ze wist
niet wat er met haar zou gebeuren tijdens de vakantie, ik onderbrak haar abrupt, ik wilde
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naar huis, alleen naar huis, naar mijn kinderen, naar mijn kerstavond, ook al was ze een
lieve klant voor ons.
De restjes in de toonbank waarvan we wisten dat ze de volgende twee dagen van de gesloten
winkel niet zouden overleven? Kwam in onze S-klasse, die Karl-Hubert om 13.00 uur al in
de voetgangerszone had gereden. Waarom S-klasse? Of het nu is om redenen van
representatie of omdat men een compensatie nodig heeft voor het leed dat men heeft geleden
tijdens al het eigenlijke en voortdurende werk - in hun grote kofferbak en op de zwarte
lederen achterbank, in ieder geval een mengelmoes van een paar barbaarse eenden,
meerdere kwartels, het parelhoen, de resterende halve grijze gans, de laatste snippers ham
die zich opstapelen, die niet meer uitverkocht waren, de laatste resten van de Büsumkrab,
de koudwatergarnalen en de garnalensalades, de enkele overgebleven stukken kaas, die ook
de medewerkers niet meer konden gebruiken, omdat ze ook mochten inpakken wat ze nog
nodig hadden van de restjes - dit en nog veel meer kwamen rond 17 uur 's middags in onze
keuken thuis terecht. Waar Karl-Hubert er snel voor zorgde dat het delicate vlees werd
gemarineerd voor conservering of, als het waarschijnlijk zou overleven, direct in de
keukenkoelkast werd geperst; de twaalf tot achttien familieleden van Karl-Hubert, die
regelmatig op tweede kerstdag bij ons kwamen, konden er tot het einde van de dag mee
worden voorzien. Op de eerste vakantie werden we altijd met onze kinderen en mijn broers
en zussen, die op een nette en verzorgde manier werden klaargemaakt, uitgenodigd voor de
gans, die mijn moeder op de traditionele manier bereidde met zelfgemaakte rauwe
aardappelknoedels. Om de cadeautjes daar op te halen was natuurlijk belangrijk voor de
kinderen.
Eindelijk thuis op kerstavond! Nee, om niet te pauzeren, om niet te ontspannen na de
spanning, om niet te gaan liggen, zouden Karl-Hubert en ik onmiddellijk in slaap zijn
gevallen en niet meer wakker kunnen worden. Zo maakten we met een druk op de knop nog
en nog een sterke koffie van de nieuwe, fiscaal aftrekbare Gastro-Saeco, en toen begon ik de
woonkamer te versieren met de sparrentakken die onze oudere kinderen inmiddels hadden
overgenomen van de houten hut waar we elk weekend tijdens de adventsmarkt in de
voetgangerszone veel glühwein en braadworst hadden verkocht. Natuurlijk hadden de
kinderen ook andere grotere en kleinere taken te vervullen in de winkel. En thuis? Hadden
ze vooral de taak om niet te ruziën, niet tegen elkaar te schreeuwen, elkaar niet te slaan.
Want ook zij werden uitgerekt van de noodtoestand van de pre-kerstperiode in onze
Gourmetrion tot aan de pijngrens. Waar andere ouders in de schemering kaarsen
aanstaken, verhalen vertellen of voorlezen aan hun kinderen in een gezellige sfeer, waren
hun ouders druk bezig met werken, plannen, discussiëren, roosteren, bakken voor de
winkel, het ontwerpen van enkele tientallen geschenkmanden tot middernacht, of het
voorbereiden en opvolgen van bedrijfsfeesten of het bezorgen van koude buffetten.
Dus nadat de auto was uitgeladen en de inhoud op een koele plaats was opgeslagen, nadat
niet alleen de winkel maar nu ook het huis was ingericht, konden de kindercadeautjes
worden ingepakt - of, toen het 8 uur 's avonds was en ik nog niet had gegeten en er nog
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steeds geen cadeautjes in zicht waren, begonnen mijn handen te beven, ik gooide gewoon
een deken over de cadeautjes om ze te verbergen voor de nieuwsgierige blikken van de
kinderen. Op het mooiste moment, het voordragen van de gedichten van de kinderen, die ze
zo moeizaam hadden gerepeteerd zonder de hulp van mama en papa, had ik moeite om te
slapen. En een uur later waren Karl-Hubert en ik in slaap gevallen op de bank in de
woonkamer, in zalige kerstrust. Terwijl de kinderen, nadat ze het nieuwe speelgoed genoeg
hadden getest, naar "Jaws" keken in de tv-kamer tot in de kerstnacht, zoals de radeloze
kleine Rafaël me de volgende dag toevertrouwde - ik mag het je niet vertellen, vertelde
Markus me.

Dag van de camping
Het bed is al opgemaakt, Merkür is brandschoon, mijn kleren opgeruimd, tanden gepoetst,
de gebruikte deodorant. Het notitieboekje is opgeborgen en beschermd tegen verleidelijke
toegang van buitenaf. Het geld dat ik eergisteren heb opgehaald bij de geldautomaat die ik
onder de vleugels van Merkür heb uitgedeeld, zodat dieven in ieder geval geen makkelijke
klus zouden hebben. Ik heb ook om acht uur vanochtend ontbeten. Ik rijd terug naar Lac de
Peïroou omdat ik mijn bikini en handdoek aan het meer heb laten liggen. Ja, ik heb gisteren
mijn zweet afgewassen ondanks het zwemverbod. En mijn badpak was op dezelfde plaats.
Mijn nachtelijke slaapplaats aan een weg, naast twee campers, bleek een goede te zijn, ik
voelde me veilig. Bij het meer beneden zou ik bang zijn geweest, want gisteravond stond ik
alleen in het dal, omgeven door rotsen, meer en een grote parkeerplaats; de gedachte om
daar helemaal alleen te overnachten vond ik eng. Want, in geval van nood: Hoe te
ontsnappen in geval van bosbrand? Jagen op Merkür over de hobbelige bospaden, die 's
nachts nauwelijks te zien waren, tot aan de asfaltweg? Nee. Verschillende vreemdelingen
kwamen langs, als joggers, als ruiters, als wandelaars - wist ik wat voor soort temperament
deze mensen hadden? Of er nu een krankzinnige of een gek was, of dat een groep jongeren
dronken wilde worden bij het meer? Ik zou altijd hebben geaarzeld in Merkür, dus alleen
zodra er een auto geparkeerd stond, zodra ik voetstappen hoorde, zodra er een pup blafte. Ik
zou altijd de gedachte hebben gehad: hopelijk zou niemand merken dat ik, een vrouw, alleen
in de auto lag en dat mijn achterdeur gewoon tegen de rug leunde.

Ik ben in een zeer goede bui. Vandaag ga ik een dagje in de schaduw zitten. Een beetje
lezen, een beetje voeten omhoog. Wat een geweldige dag gisteren! Misschien ga ik morgen
weer naar de bergen? Want vandaag is de dag van de camping. De batterij van de mobiele
telefoon is leeg, ik moet de huidige omvormer in de sigarettenaansteker overbelast hebben,
hij werkt niet meer. Ik moet mijn e-mails controleren. Als er een onderzoek of zelfs een
bestelling is, misschien nog eens van Sanofi-Aventis, kan ik vandaag, donderdag, iets
regelen. Morgen, vrijdag, zou het al laat in de week zijn - dan kan het al problemen
opleveren om een andere taak binnen te krijgen.
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Garantie Camping
Toen ik mijn auto op de camping hier in Maussane parkeerde, haalde ik weer diep adem: de
mijne. Eindelijk gered. Maar nergens heb ik echt de nacht buiten doorgebracht, in de
wildernis, altijd in Merkür. Vrij zijn? En ook nog eens gratis? Gedraag je! Oké, dus het plan
voor vandaag is gedragen.
Mijn standplaats is, net als de andere standplaatsen, omgeven door een ondoorzichtige haag
met haagbeuken, de stopcontacten van mijn kabeltrommel zijn voorzien van een mobiele
telefoon, notebook, Kindle, koelbox; ik zet mijn opvouwbare tafel op om mijn reisnotities in
het notebook over te brengen. Ik voel me veilig en zeker. Hebben er voor betaald. Zo zou het
moeten zijn.
De zon is ondergegaan, het is al net voor het donker. Een klein beestje scharrelt over mijn
perceel onder mijn auto. Een rat misschien? Het gebeurt. Ik denk maar kort aan de
roodborstmarter op de Mont Aigoual, die aan mijn cablage heeft geknabbeld, en ga verder
met het typen van mijn notitieboekje. Wat raakt mijn voet? Als ik mijn voet optil, loopt het
beestje de struiken in. Wat me verbaast is dat het uit een andere richting kwam dan waar
het vroeger verdween. Dat betekent dat er een tweede dier is. Een horror grijpt me aan. Ik
zet mijn voeten op de kabelhaspel en blijf bij mijn aantekeningen. Maar het duurt niet lang,
er zit een ritseling in de haagbeukenstruiken. Ik sta op en kijk goed in de haag. Er zit daar
nog een klein diertje, geen rat, maar een grote muis, waarschijnlijk een heel speciaal soort
zuidelijke muis? Bijten ze? Zijn ze giftig? Hoeveel van hen leven er in mijn haag? Kauwen ze
op mijn kabel of zelfs op mijn banden? Mijn gevoel van veiligheid begint te relativeren, ik
ontwikkel ontsnappingsgedachten, een camping lijkt niet de waarheid te zijn op het einde,
mijn wilde accommodaties waren veel beter! Een camping biedt elektriciteit en douches,
meer niet.
Een stevige geeuw begeleidt mijn gedachten. Ik wil gaan slapen, maar iets houdt me nog
steeds tegen. Tot nu toe, op mijn speelterrein, maakte mijn open achterdeur me elke avond
bang omdat ik claustrofobisch was. Tijdens de laatste dagen op mijn wilde kampeerplaatsen
kon ik mezelf overwinnen om beide vleugeldeuren open te laten vanwege de grote hitte. Mijn
angst was afgenomen, er is niets gebeurd. En vandaag? Vraag ik me ineens af of ik op zo'n
officiële slaapplaats als deze mijn deur hier open kan laten staan? Of als de muizen in mijn
auto kunnen springen op deze twee meter van de struik? Of, als ze om Mercurius heen
gaan, klimmen ze een halve meter van de grond? Klimmen in mijn deur, klimmen naar mijn
... Uahhh, de gedachte verafschuwt me. Grote muizen ter grootte van een rat - uahhh.
Uahh.
Tijdens de nacht werden ik door zware dromen gedeprimeerd en in de ochtend werd ik een
aantal keren wakker, want in de stilte van de nacht ritselde het weer om me heen. Ik schrok
me rot. De kleine ratten, de grote muizen! Ik heb mijn slaapzak beschermend om me heen
gewikkeld en de rits tot aan mijn nek getrokken, hoewel ik hem eerder hier in het warme
zuiden had gebruikt, zich als een deken had ontvouwd en tegen de achterdeuren had
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geleund, hoewel ik ze graag in de beschutting van de camping had willen openhouden
vanwege de prettige lucht.
Ver voor zeven uur werd ik wakker omdat ik het te warm had gekregen. De schemering is al
lang weg, en het is stil in de struiken. Een mooie ochtend is al begonnen, de lucht is helder,
de zon is aangenaam warm, maar nog niet warm.
Ongehinderd door scharrelen kan ik nu ontbijten en: douchen in uitgebreide luxe. Met
stromend, warm kraanwater, met douchegel en met haarshampoo, mmh! Beschaving!
Bij de kassa merk ik een verraste diepe zucht van opluchting. Mijn camping was voor mij
helemaal niet zo'n verademing als ik me had voorgesteld. Mijn leven op de weg is nu bekend,
ik voel me er erg prettig bij. Ik weet welk gereedschap ik in welke doos heb, en als ik iets
nodig heb, vind ik het met een enkele handgreep. Plotseling is alles anders op de camping,
ingewikkelder, ik moet mezelf reorganiseren, regelen met richtlijnen, al was het maar om de
tandenborstel, -kop en handdoek en douchegel en shampoo en crème naar de wasruimte te
dragen. Ik ben een paar keer vergeten iets mee te nemen. En dat is nog niet alles: ik moet
me "gedragen", attent zijn, ik word in de gaten gehouden door mijn buren. Vrij zijn is iets
anders.

Klik op Fouten
Ik wacht een gezellige middag tot de hitte wat afneemt voordat ik aan mijn reis begin. Want
ik heb besloten een bezoek te brengen aan Gisèle, de cultuuradviseur die mij heeft
uitgenodigd voor een evenement in Avignon aan de naburige tafel, en ik ben op weg naar
Toulon, naar de Middellandse Zee. Ik ben in een zeer goede bui omdat ik er naar uitkijk,
maar tegelijkertijd ben ik nieuwsgierig naar hoe ik verder ga en wat ik zal vinden.
Zelfs als ik moe word van het rijden.
Als ik bedenk dat ik mijn vriendin Beate, die in Memmingen woont, slechts één of twee keer
per jaar vanuit München bezoek, omdat de honderdtwintig kilometer naar haar toe te ver
voor mij zijn, en dat ik mijn zus, die honderd en tachtig kilometer verderop woont, niet vaker
bezoek. Maar hier: Om iets interessants te zien, rijd ik honderd kilometer in een opwelling
zonder erover na te denken: ik wil het nu zien! En dezelfde honderd kilometer terug, om
tenminste ongeveer aan mijn reisplan te voldoen.
Ik kwam naar de Provence zonder veel voorkennis. Wat ik wist: populaire vakantieregio;
driehonderd dagen zon per jaar; lavendelvelden; en die mooie huizen die je kent van
ansichtkaarten en van woonboeken. En natuurlijk dat er hier veel wijn wordt verbouwd, dat
er veel Rosé de Provence wordt gedronken, die ik in deze typische, elegante karafvormige,
kleurloos-transparante flessen bij Gourmetrion heb verkocht. Wat ik niet wist: dat er hier in
het zuiden een eigen bergketen is, de Alpilles, een nette, schattige kalksteenketen. Op mijn
route vergezellen ze me aan de linkerkant. Het zijn niet meer de extreme formaties die ik in
het noorden van de Cevennen heb meegemaakt, volgens de kaart zijn ze maar tot
vijfhonderd meter hoog, en toch stijgen ze duidelijk, want ik zit tenslotte ongeveer op
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zeeniveau. Wat ik leuk vind: witte, kale rotsen, ruig, vol karakter, zonnig, grappig gedept
met groene kruipdenpluimen.
Ik ben al op het laatste stuk van de Autoroute 50 voordat deze afloopt naar Toulon. De
volgende stad op de route moet al aan zee liggen. En dat is waar ik zal zijn. De zee! Zomaar,
meisje, bij de zee. Wat is het leven toch heerlijk! En ik kan het silhouet al zien. Wow, wat
een grote wolkenkrabbers!, ik sta versteld. Zoveel van hen. Het moet minstens 30 mijl naar
Toulon zijn.
En dan opeens de bekende klik in het hoofd. Ik had niets vermoed, in mijn gelukkige bui.
Dit is niet de route naar Toulon. Ik ben in Marseille. En geschokt. Mijn handen verkrampen
aan het stuur, ze worden opeens nat. Mijn hart gaat tekeer.
Ik was eerder zo trots geweest omdat ik een plan had gemaakt welke snelweg ik op welke
kruising moest nemen; omdat ik de afslag op de kruising had genoteerd en ik er zo zeker
van was geweest dat ik gelijk had. Het bord bij de kruising gaf duidelijk de A50 aan.
Al snel na de eerste afslag is er een benzinestation. Ik koop een 100.000-ticket "Provence".
Ik hou van de man bij de kassa, hij ziet er verzorgd uit op een sympathieke manier, slank
postuur, zwart haar, blauwe ogen; uiterst charmant legt hij me de weg uit in duidelijk
begrijpelijk Frans, volledig zonder het Midi-dialect, dat zo moeilijk te begrijpen is, als ik bij
de snelweg kom. Rechtdoor, dan links, dan altijd de blauwe borden volgen, zegt hij, terwijl ik
merkbaar meer ontspannen wordt, want ik kan hem altijd antwoorden met een begrijpelijk
"Oui". Niet zo slecht, deze Marseille, denk ik bij mezelf. Zulke aardige mensen!, ik
concludeer, geruststellend, van één persoon naar allen. Ik zou nooit zelf voor Marseille
hebben gekozen! Piratenstad, criminele bendes, drugshandel, mensenhandel en zelfs handel
in meisjes was iets wat ik van oudsher in gedachten had. Wat een angst zou ik hebben
gehad als ik bewust in Marseille was binnengekomen. Nee, met andere woorden: ik zou
helemaal niet gereden hebben.

Door het raadplegen van de nieuwe kaart met grote overzichten in de auto, herken ik dat ik
een kleine extra uitwijking heb gemist van de snelweg die me net naar Marseille heeft geleid
- maar mijn richting zou Toulon zijn geweest.

Laat maar. Ik ben alweer in een goede bui. Omdat ik weet wat ik heb besloten te doen. Ik
heb besloten het te proberen. Niet veel planning. En daarmee een hoop vallen en opstaan
hier en daar. Als ik eerst moest nadenken over al mijn wensen en ideeën, en deze moest
uitwerken en structureren en uitzoeken en vooraf organiseren en dan Plan B klaar hebben mijn leven was niet genoeg! Je hoeft alleen niet alles van tevoren te weten. Ik heb er geen
spijt van dat ik deze "fout" heb gemaakt. Wat is de realiteit? Reden? De mooiste dingen zijn
altijd de onredelijke. En ik leer ook dat ik niet altijd hoef te weten wat ik wil, wat mijn
behoeften zijn, waar ik naar moet streven. Sommige dingen zorgen voor zichzelf, en dat is
ook goed.
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Met de duidelijke beschrijving van de Marseiller vanaf het tankstation land ik duidelijk op de
juiste snelweg.
Volkomen ontspannen en onbezonnen rijd ik over de snelweg, nog steeds bezig met mijn
onvrijwillige Marseille-ervaring - als ik op een bergtop een luide schreeuw van verrassing
ontgaat me: Voor mij ligt de grote, brede azuurblauwe zee, zee, zee, van links naar rechts,
glinsterend, flikkerend, glinsterend, glinsterend, in het volle zicht. Ver naar links daar
versierd met rotsen, ver naar rechts ook reikend naar rotsen, daartussen tot aan de horizon
alleen zee, glinsterend, blauw, oneindige zee. Ik wil graag mijn armen omhoog gooien om te
juichen, maar ik hou liever het wiel vast. Gedurende enkele kilometers geeft de snelwegroute
mij een fantastisch uitzicht op dit fotobehang: bergen en zee en zon, allemaal tegelijk in de
meest weelderige schoonheid.
Ja, het zal goed zijn met Gisèle! En Toulon is al bewegwijzerd.
Maar vandaag, na de schok van Marseille, wil ik niet meer naar een vreemde stad gaan en is
de dag alweer vergevorderd. Ik ga van de snelweg af en bouw mezelf op de kleine
kustplaatsen en ga vandaag zeker de zee in! Ik ben tenslotte aan de Côte d'Azur! Ik zou het
verder naar het westen hebben gelegen, Nizza en Saint Tropez en zo, maar mijn blik op de
kaart leerde me eerder al: het begint officieel al in Marseille. Mijn lieve Cote d'Azur, ik ben
hier!

Geldeters - altijd goed voor een verrassing
Ik vertrek in Saint-Cyr-sur-Mer. Zorgeloos bereik ik het tolstation en vraag me af waarom ik
aan het eind van mijn route weer een kaart moet ophalen. Maar nee, hier hoef ik geen kaart
te nemen maar direct te betalen. Ik wil geen tijd meer verspillen met de vraag waarom, want
een auto zou achter me kunnen komen en ongeduldig naar me toeteren. "Betaal of met een
creditcard of met munten," lees ik. Ik heb geen pinpas voor de tol. "Payez 2 euro aux pièces,"
de digitale display knippert onophoudelijk naar me toe. Ze wil dat ik haar een stuk van 2
euro geef. Verdomme, er zit geen gleuf in de machine! Ik druk ongeduldig meerdere malen
op alle knoppen die er zijn. Zenuwachtig kijk ik in de achteruitkijkspiegel, gelukkig komt er
niemand achter me. Ik druk nogmaals op alle knoppen. De Fransen! Kunnen ze niet...
Als ik terugkijk - ik was een halve meter te ver naar voren gegaan - ontdek ik een enorme
koperen schaal die in het systeem is ingebed, het soort dat er thuis in mijn badkamer heel
goed zou uitzien. In plaats van de waterafvoer op de bodem van de kom, giert er een open
keel naar me. Deze wil mijn munt nemen, de pijl zegt me. Geamuseerd gooi ik mijn twee
eurostuk binnen en kijk geboeid toe hoe de tevreden honger van de koperen draak de
barrière doet opengaan.

Wat is het landschap hier mooi! Rijkelijk hoge, uniforme palmen; grootbloemige, kleurrijke
cactussen; orchideeën met veel bladeren in overvloed. Wat zo'n lawaai maakt op de
achtergrond is de zee. Ik volg dit lawaai en laat Merkür aan de kant van de weg staan, steek
mijn bikini en handdoek onder mijn arm en loop over het hete zand, en heerlijk! Met geweld
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gooit het zijn golven op het strand. Een enkele schittering in de hete zon tot aan de horizon,
nog maar een paar stappen verder, en ik kan al het zoute water op mijn lippen proeven - het
uitgebreide zwemmen brengt mijn gedachten op gang: waarom ga je toch niet naar
Monique? Bijna om de hoek! Marseille is helemaal niet zo slecht...
Onderweg had ik toevallig - of nee!, natuurlijk, dankzij mijn nu uitgesproken intuïtie - al een
gunstige plek bekeken en kreeg ik de indruk dat het me een onbeschadigde nacht kon
bieden. Dus daar hoef ik me nog geen zorgen over te maken, maar ik kan wel urenlang op
het strand blijven. Dat is wat ik doe. Ik zie je 's avonds. Het is half tien en nog steeds goed
licht, waarschijnlijk nog een half uurtje. Ik wandel langs de kust door de warme zuidelijke
lucht en geniet van de vele mensen die nog op het strand lopen. Grote gezinnen zitten op de
grond, op doeken die eruit zien als eenvoudige witte lakens. Daar zitten ze, met veel
stokbrood, met hun eten, kaas en gebak in koelere zakken, en drinken ze hun wijn. Ook de
restaurants aan het strand worden goed bezocht, de sfeer is goed - maar ik moet loskomen
en naar bed gaan, dus naar Merkür, en me op tijd klaar maken voor de nacht, zodat ik de
binnenverlichting niet aan hoef te doen. Dit zou de aandacht vestigen op mij en mijn open
slaapplaats, dat wil ik vermijden.

Wens, toeval, toeval
Hoewel ik al twee uur langs de weg rijd, ben ik herhaaldelijk onder de indruk van de grote
palmbomen, de kleine palmbomen, de mooie havens en hoe keurig alles is. Sterke kleuren
oleander en clematis verlichten de berm. Geranium-achtige hangende bloemen, ik ken ze
niet bij naam, staan ook in de volgende kustplaatsen in het straatbeeld. Heldere kleuren,
roze, rood, paars, blauw, hangend, staand, weelderig, en masse, ik ben gefascineerd hoe
alles zomaar kan groeien. Op de laatste camping sprak ik met een man die daar een
permanente caravan heeft en daar de hele tijd woont. Hij is een monteur voor een FransDuits bedrijf. Hij bevestigde mijn vermoeden: je zou hier gemakkelijk in een caravan kunnen
wonen, je hebt niet veel nodig om in te wonen, je bent graag veel buiten, je hebt geen dure
meubels nodig om je binnen comfortabel te maken, want in de natuur en de warmte is het
zo mooi.
Enorme stenen muren rond huizen en voorzieningen, hoge slanke cipressen, wuivende
palmbomen, uitpuilende ceders aan de bermen en op de pleinen, enorme agaves, pijnbomen
toch al. Hier in Sanary-sur-Mer krijg ik de indruk dat ik "rijk en verzorgd" ben, en dit is ook
de indruk van de Franse vrouwen die de winkels met lokale kennis bezoeken.
De plaatsen gaan van de ene naar de andere. Ik merk in mezelf dat als ik de tijd neem, ik
me niet laat opjagen door auto's te volgen, ik rijd maar 50 km/u en niet de gebruikelijke 70
km/u door de plaats heen, mijn aandacht kan links en rechts groter zijn, ik ben meer
geconcentreerd, ik raak niet de hele tijd kwijt, ik ben goed met mezelf. Ik ben gezegend met
deze constatering: ik kan het doen als ik mezelf de tijd geef.
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Ik blijf in Sanary-sur-Mer. Een dag aan zee doet nooit iemand pijn, zeg ik tegen mezelf. Ik
stel Toulon uit tot morgen, zondag. In Avignon zei Gisèle dat er een buitengewone
dansvoorstelling was op deze zondagavond, of ik nu wilde komen of niet, ze kon me op elk
moment kaartjes geven, zelfs vanaf het moment.

Verdomde nieuwsgierigheid
En nu is het zondag, ik ben onderweg, kan wel een douche gebruiken bij de zee, ben fris
gekleed, dat past. Ik nader Toulon. Maar ik wil Gisèle nog steeds niet bellen. Ik kom of ik
kom niet, brutaal of niet, nee, ik wil geen afspraak!

Instinctief rijd ik in de richting van de bergen, waar prachtige villa's over rotsen zijn
gebouwd om een goed uitzicht op de stad en de zee te hebben. De grote en rijke villa's
beschermen zichzelf en hun bewoners achter hoge muren. Hoe moet ik de dag doorbrengen
totdat ik 's avonds in Gisèle ben? Een weg leidt naar de Mont Faron. "Corniche" werd
geschreven op een aanvullend bordje hieronder. Een Corniche! Ja, ik wil naar boven! Ik had
veel gelezen en gehoord over de spectaculaire bergwegen die in de rotsen zijn uitgehouwen.

Ik reed niet ver toen ik misselijk werd. De smalle weg leidt direct langs een steile helling, ik
wenste wanhopig een reling, een barrière tegen het vallen. Het is goedgekeurd voor twee
rijbanen, maar ik kan me niet voorstellen waar er ruimte zou zijn geweest voor een tweede
auto. Met extreme spanning rijd ik door tot ik uiteindelijk bij een haarspeldbocht kom waar
een breed draaipunt is gepland. Vanuit deze bocht zou de weg enkelbaans verder gaan, een
bord belooft. Spannende wandelpaden slingeren zich naar de tegenoverliggende berg, ze
leiden door hoekige karstrotsen en zijn - schar schar schar - bezaaid met kleine pijnbomen,
wat me doet denken aan de Causse Méjean. En dat boven de grote stad! Het enthousiasme
over de prachtige wandelpaden doet mij mijn innerlijke waarschuwingslichten over het
hoofd zien.
Door hier te draaien en terug te gaan, schiet het door mijn hoofd. Waarom opgeven is mijn
volgende gedachte. Wat een bombastische hoek hier! Het is een officiële straat, wat kan er
misgaan?
Dus ik ga verder. Ik zou er bitter spijt van moeten hebben! De weg versmalt zichtbaar op
weg naar boven, en een reling, een vangrail zelfs hier is dat niet. Merkür past perfect in de
hele breedte van de weg, maar geen handbreedte verder naar rechts, dan zouden we allebei
van de helling vallen. Een aflevering uit een boek van Françoise Sagan, "Bonjour tristesse",
gaat door mijn hoofd, waar de auto net niet de hoek van de Corniche heeft gehaald. De plek
was op een dramatische manier beschreven en is nu enorm aanwezig voor mij. Krampachtig
stuur ik de auto zo ver mogelijk naar links, maar links wordt de weg beperkt door rotsen die
in verschillende mate uitsteken. Mijn zenuwen zijn verbrijzeld, ik leid mezelf af met luid
geschreeuw. Wat voor avontuur ik ook moet zoeken, op het keerpunt daar beneden had ik
terug kunnen keren, ik schreeuw tegen Merkür.
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Ga geen duimbreed uit de weg! Het is maar goed dat er niemand achter me staat.
Dit moet toch snel afgelopen zijn, het kan zo niet doorgaan!
Maar het gaat door. Als een slak kruip ik met twintig kilometer per uur de heuvel op. Mijn
handen zijn nat, mijn hart gaat tekeer, mijn aandacht is volledig gericht op het verloop van
de weg. Mis geen enkele onregelmatigheid die me in de afgrond zou kunnen gooien! Ik ben
nog nooit zo bang geweest, denk ik. En dan kan ik mijn tranen niet bedwingen. Nee, ik kan
het niet! Nu vertroebelen ze mijn visie. Ik kan het niet! Ik praat tegen mezelf in wanhoop.
Maar hier zou ik niet eens uit de auto zijn gestapt, zo dicht bij de linker rots, om maar een
paar centimeter van de afgrond te blijven. Nee, niet stoppen, anders moet je opnieuw
beginnen, hier op de steile helling, met de handrem, je moet doorgaan, niet stoppen, de
tranen, ik knijp ze weg met een flinke knipoog, zodat ze uiteindelijk uit mijn ogen rollen,
zodat ik mijn hand niet van het stuurwiel hoef te halen, je kunt het, je kunt het... Mijn
gezicht komt steeds dichter bij de voorruit, want ik denk dat ik de actie er nog directer mee
zou kunnen beheersen. Ik hoor ook Mercurius huilen. Want ik durf niet van de eerste naar
de tweede versnelling te gaan, want anders had ik mijn handen van het stuur moeten
afhalen. En daar, nee, hoogste concentratie, ja, ik zie het goed, er komt een fietser op me af!
Is hij moe van het leven, dat kan hij niet, nee, ik kan niet uitwijken, het spijt me voor je, of
in een moment rijdt hij in mijn auto en we glijden allebei de heuvel af. - Nee, alsjeblieft, geen
reflex van schrik...
Galant ontwijkt de fietser me door de handbreedte van de weg naast me te gebruiken. Nee,
ik zou hem niet hebben ontweken. Vooral niet als hij aan de kant van de heuvel reed. Nee Daar moet snel een einde aan komen! Lieve God, breng me veilig naar boven, ik smeek je.
Het woord "hoog" doet mijn verbeelding op hol slaan met de gedachte terug te gaan naar
beneden - en mijn maaginhoud is alarmerend onaangenaam. Dan zou ik het volledige
uitzicht naar beneden hebben, waarschijnlijk een geweldig uitzicht, waar ik op dit moment
niet om geef. Hoe zou ik het ooit kunnen redden! Maar als ik eenmaal opsta, vertraag ik
mijn angstaanjagende gedachten.
Ik voel al een tijdje een kleine blauwe auto achter me, hij plakt aan mijn bumper. Ik kijk
niet in de achteruitkijkspiegel. Het kan me niet schelen of iemand me duwt! Ik ga niet
sneller. Nee, ik word niet geduwd!, ik hoor mezelf hardop praten.
Er komt een plaats, die waarschijnlijk een meter breder is dan de vorige weg, de Renault
Clio haalt me in. Een vrouw met twee kinderen zit achter het stuur. Mijn hart stopt voor de
zoveelste keer. Ze is stom! Of is er iets mis met mijn waarneming? In feite heeft ze het
inhalen snel gedaan en versnelt ze de heuvel op met hoge snelheid. Ik blijf aan de linker rots
plakken en mezelf uitschelden. Je wist dat je hoogtevrees had! Verdomde nieuwsgierigheid!
Omdat ik alles wil proberen! Verdomde dorst naar avontuur! Je bent zo naïef en dom! Dit is
meer dan borderline, ik schreeuw luidkeels over de huilende motor om me af te leiden van
mijn angst.
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Eindelijk gaat er een groot plateau open en ik realiseer me dat ik de top heb bereikt. Ik ben
zo opgelucht dat ik midden op het plein stop. Ik omhels het stuurwiel met mijn hele
bovenlichaam en leg mijn hoofd erop. Sluit je ogen en haal diep adem. Mompel een
bedankje. En ik vraag me af wanneer ik mijn ogen weer open doe, over de grote
parkeerplaats daar, waar ik op het punt sta me te verspreiden. Waar komen al die auto's
vandaan? Ik, ik moest de Corniche nemen!
Daarboven opent zich een prachtig weids uitzicht naar beneden en naar buiten op een
eindeloos glinsterend tapijt, maar ook op de oorlogsschepen in de haven. Honderden
sombere, nato-kleurige schepen op zee, en ik vraag me af of dit beklemmende gezicht de
grote angst bij het opdrijven waard was. Maar nee, het was de Corniche geweest die ik zo
graag wilde meemaken.
Er is een tentoonstelling van tanks en ander oorlogsmateriaal, waarin vaders en hun zonen
al lang geïnteresseerd zijn, en dan is er nog een openluchttheater met avondvoorstellingen
en een groot restaurant dat de grote menigte toeristen die met de kabelbaan naar boven zijn
gekomen voedt.
Er is hier ook een grote dierentuin, waar ik de vrouw uit de blauwe Renault Clio met haar
twee kinderen naar binnen zie gaan. Ik blijf hier nog wat langer, maak een stokbroodje met
iets erop klaar op de parkeerplaats, want de middag is al ver gevorderd, en als de horror
voorbij is zet ik zelf een kopje koffie. Met grote opluchting zie ik op een schoolbord dat de
weg terug in het oosten is gemarkeerd, terwijl de oprit in het westen lag. Pas nu merk ik dat
in mijn grote angst mijn denken weer werd geblokkeerd: De weg leidde als
eenrichtingsverkeer naar boven, hoe moet ik nu weer naar beneden?
Hoe mysterieus had het woord Corniche voor mij geklonken! Ik kon niet leven zonder te
weten wat er achter zat. De weg naar beneden werd afgezet met veel bos en - oh wonder! beveiligd met solide vangrails.
Terug in de stad bevind ik me in donkere, onverzorgde buurten. Als ik aan de door Gisèle
aanbevolen dansvoorstelling zou willen deelnemen, zou ik nu moeten vertrekken, maar ik
zou wel vooraf een slaapplaats moeten hebben bepaald. Ik vind verschillende plekken om te
slapen, zelfs met groene ruimtes eromheen. Maar ik voel me nergens op mijn gemak. Op
geen enkele plaats heb ik het gevoel dat ik hier ongestoord en veilig zal staan. Meer in elkaar
geslagen dan ergens anders lijken de huizen mij, de mensen sluw. Ik verwachtte dat ik
overdag door de jongeren, die op een agressieve manier voetballen, en dan alleen 's nachts,
zou worden geplaagd! Omgekeerd kijken de vrouwen die voor hun deur staan me verdacht
aan.
Ik rijd twee uur lang rond, controleer plaatsen, als Merkür hier wil staan, nee, dat wil hij
niet. De Toulon-lucht is niet goed voor hem, vertelt hij me met veel vertrouwen. Hij zegt dat
hij onder mij gestolen zou worden. En een dansrecital kan het niet goedmaken. Het spijt me,
Gisèle, als Merkür dat zegt - maar nogmaals bedankt voor uw aanbod, ik zeg tegen mezelf
hardop, tevreden dat ik me niet bij haar heb ingeschreven, dus ik ben niet verplicht of
verplicht om te annuleren.
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Dus ik zou liever de 60 kilometer accepteren en Monique in Marseille bezoeken? Om een
bezoek aan het beruchte Marseille te verkiezen boven het sombere Toulon?

De helft is bijna geheel
Ik weet dat ik een plek nodig heb om te verblijven vanavond, en niet alleen in Marseille. Als
ik niet op tijd wegga, wordt het riskant. Er staat nog maar 30 kilometer, een bordje. Snel
nog de bocht voor, hier bij La Ciota / Cassis, misschien zit er nog wel een avondbad in de
zee? Ja, ik neem deze uitgang. Hoe goed dat de avonden zo lang en helder zijn. Nog steeds
een beetje comfortabel op het strand, een paar minuten sterk zwemmen, kijken naar de zee,
het nemen van een mentale pauze na een dag die was vermoeiend in vele opzichten.

Helaas heb ik het betalingssysteem van de tolwegen nog niet helemaal begrepen. Het
mededelingenbord zei "Péage", maar er was geen station. Soms moet je kaarten trekken op
het station, soms niet. Soms krijg je betaald zodra je op de tolweg bent. Hoe dan ook, ik
dacht dat ik het kon redden met één betaling. Maar ik moest weer betalen. En nu had ik
geen wisselgeld meer. De machine neemt geen pinpas mee. Paniek! Links van mij de
betaalautomaat, rechts van mij de achterkant van de betaalautomaat van de parallelle
betaalstrook, voor mij de vergrendelde slagboom, die nooit open zal gaan als ik de automaat
geen geld geef. Achter mij staan nog meer auto's op het punt om op te rollen en door te
rijden. Ik zit vast, kan niet vooruit, kan niet terug. Gelukkig staan er geen auto's meer
achter me, maar tot mijn spijt kan ik niet aan een lokaal persoon vragen wat hij of zij nu
moet doen. Ik moet iets doen!
Ik zet Merkür een paar meter terug naar een plek waar andere auto's me veilig kunnen
passeren tot aan de slagboom, klik op de knipperlichten, stap uit en steek het brede Péagegebied over, langs een zestal of zeven automaatstations, en heb het gevoel dat ik als
voetganger een snelweg oversteek, wat hier zeker minstens zo gevaarlijk is - en verboden! zoals bij ons. Maar aan de rand is er een parkeerplaats, ik zag daar wat mensen, ik wil het
ze vragen. Ik zie geen andere uitweg, ik moet er overheen lopen.
"Er is altijd wel een balie waar iemand zit, kijk, daar, bij de een-twee-drie-vier-twaalfde balie,
zie je, je kunt betalen met rekeningen, ze veranderen ze daar."
En nu zie ik het ook. Wat was ik toch kortzichtig, ik was weer in paniek! Opgelucht steek ik
de snelweg weer over, neem de bestuurderspositie in Merkür in, ga weer op de snelweg
staan en rijd de door een ziel bezette schakelstrook in.

Nobelprijswinnaar
Maar Cassis blijkt het nobele vakantieoord bij uitstek te zijn. Alleen de beste mensen wonen
in de mooie residenties, vers gedoucht in mooie vrijetijdskleding, uit eten aan tafels die in
het wit zijn gezet met vijf glazen per couvert - niet voor mij. Het strand is bebouwd met
vakantiewoningen, ik kan het niet vinden - het zou nu, om half acht toch al, schaduwrijk
zijn. Toch. Raad eens, dat wil ik niet eens doen, want dat zou betekenen dat je eindeloos
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moet lopen, want de auto's van het weekend Marseillers staan op elke hoek van de weg
geparkeerd, de parkeerplaats is overvol en ik zou een heel eind hebben moeten lopen - dat
heb ik nooit leuk gevonden. Ik had liever tien kilometer naar een zwemmeer gefietst dan
vijfhonderd meter in de brandende zon te lopen. Dus ik denk dat ik de eenzaamheid die ik
hier zoek niet kan vinden.
Ook de mogelijkheid van een wandeltocht in dit charmante berggebied wordt mij ontzegd: ik
had "Parc national des Calenques" gelezen bij de wegwijzer bij de ingang van het dorp, en
tijdens mijn tocht had ik geleerd dat een nationaal park altijd de moeite waard was om te
zien en te beleven. Maar de Calenques - wat dat ook is - zijn gesloten vanwege het absolute
gevaar van bosbranden, omdat niet alleen afgedankte sigaretten een brand kunnen
veroorzaken, zoals ik van het stel op de wandeltocht "Naar de bok" had geleerd, maar zelfs
rondgeslingerde glasscherven kunnen door het brandende glaseffect een licht vuur
veroorzaken op de strodroge grond in de hete zon. Het is niet het oranje, niet het rode, nee,
het zwarte en het hoogste van de brandalarmniveaus. Ik neem dit serieus. Het doet me
denken aan lawines in de Beierse bergen. Immers, als er een officiële lawinewaarschuwing
is, ga ik niet wandelen.
Dus wat doe je vanavond? Naast het zoeken naar een plek om weer te slapen, met alle
onzekerheid en moeite die gepaard gaat met mijn open achterdeuren?
Op dat moment ben ik blij dat ik al meer dan de helft van mijn retraite heb doorgebracht.
Vooral mijn voorzichtige zorgen, veel auto's hebben al afscheid genomen, en de ene na de
andere parkeerplaats wordt gratis voor Merkür. Met deze keuze neem ik degene waar het
grote bord staat: Het strand. En ik kan nog eens twintig minuten heerlijk zwemmen en dan
douchen met helder water. Ik voel me alweer erg opgelucht en voel me goed en heb een
enorme wens om Merkür's parkeerpleksensor aan te zetten. Misschien een beetje omhoog,
uit het nauw?, vraagt hij me. Ik hou van het bord "Presqu'île", naar het schiereiland. De weg
leidt ons door een zeer nette villawijk, het ene huis heeft een netter ingangshek dan het
andere, de ene beschermende muur is hoger dan de andere, de rotondes zijn precies
symmetrisch, geen vuil op de grond. Ja, men zou zich hier veilig kunnen voelen. De weg
leidt me steeds verder, er komen verschillende auto's op me af, dus er moet een strand voor
liggen. Totdat er een breed, met pijnbomen bedekt natuurpark voor me opengaat. Er is een
restaurant aan de achterkant van de plaats. Het is goed om hier te zijn!, dat weet ik meteen.
En Merkür is van dezelfde mening. Ik stuur een kijkje over het plein. Slechts een paar auto's
staan nog op de droge grond geparkeerd, niet ver van mij vandaan zie ik een auto uit Zürich
die hier waarschijnlijk ook wil overnachten. Dat stelt me gerust in plaats van dat het me
bang maakt. Opgepikt! Ja, hier blijf ik de komende nacht.

Eureka!
Maandagochtend zie ik de dingen anders. Merkür en ik, we zijn bijna op het strand hier in
Cassis. Gisteravond wilde ik alles weer: geen mensen om me heen, de mooie plekjes op het
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strand alleen voor mij en mijn rugzak, ik en de zee, wij allebei. Wat wilden al die mensen op
het strand en in het restaurant! Maar ik ben hier al geweest!
En opeens wilde ik alleen maar hier blijven! Hier is het mooi, onuitsprekelijk mooi, hier wil
ik blijven!
Cassis en de zee worden ineens het ultieme geluksteam. Ik heb het strand al bezocht, hoe
heerlijk glad en warm de witte rotsen zijn. Waarvan de jongeren in het blauwgroene water
springen, dus heb ik dat ook gedaan. Het water is warm en helder. Het idee om mijn
hangmat op te hangen hielp me aan het gevoel van geluk dat nog een paar dagen zal duren.
Met mijn hoofd omhoog vanwege mijn professionaliteit (met een hangmat bij me!) repareer ik
het tussen twee pijnbomen. Ik kan er niet alleen heerlijk in liggen, maar er ook in zitten.
Weg van de harde vloer is het erg gezellig en comfortabel. Ik kan er mijn Fromage blanc in
eten, ik kan er in lezen, mijn gedachten opschrijven, ik kan doen wat ik wil - en dit uitzicht
op de zee! Heb ik ooit een huis nodig in Zuid-Frankrijk?, het schiet door mijn hoofd.
Eureka! Ik heb het gevonden! Wat zegt papa's ezel? Geen ijs om op te glijden.
Ik ben niet eerder twee weken onderweg dan dat ik aankom. Alles past hier gewoon. Wilde
rotsen, warme zon en veel water voor me. Ik laat de kou van de mooie Cevennen graag
achter me. In de hangmat, met een fantastische zee van ansichtkaarten voor me,
daarbovenop de zon die het doet glinsteren, met de wind die er zachtjes overheen waait en
zachte golven tevoorschijn tovert.
De mensen komen weer samen in hun families, ontmoeten de natuur, verspreiden hun
piquenique, nemen hun lunch, zitten op een laken op de vloer op een zeer ongecompliceerde
manier. Dan nemen ze hun siësta op dit blad, ondanks de harde en ongelijke stenen.
Verschillende families bevinden zich in mijn gezichtsveld.
Het ontbreekt mij ook niet aan iets, ik ben volledig tevreden, zo simpel is het.
Als ik het te koud heb, hier in mijn schaduwrijke en winderige hangmat, sta ik op en ga ik
in de zon staan om op te warmen.
Als ik zaken moet doen, moet ik gewoon een plek vinden om te verblijven, net zoals ik het zie
bij Franse gezinnen: een voor een verdwijnen ze voor een korte tijd, komen terug, gaan weer
liggen. Als ik eenmaal opsta, gebruik ik de oefening om pasta te koken, één keer om twaalf
uur 's middags en één keer 's avonds - het is inmiddels half zes. Om zes uur lig ik alweer in
de hangmat en sta ik versteld: over mij, omdat ik zo lang kan gaan liggen, en over de zee, die
zo onberispelijk voor me ligt. Een andere beweging komt van een paar dennennaalden die
van de droge takken vallen, omdat de wind vandaag de dag erg hard waait. Ik ben immers al
naar de zee geweest. Ik heb lang en hard gezwommen. Geen eeuwige wandeling vanaf het
ondiepe zandstrand. Hier: Van de warme gladde kalksteenrots sprong ik direct in het
verfrissende natte en zwom weg in het diepe, heldere water, met een dozijn jonge mensen die
hetzelfde plezier voelen als ik.
Ik ben de hele dag te lui geweest voor schoonheid, maar niet echt ontevreden over mijn
verschijning in de spiegel van autoverf. De mensen gaan geleidelijk aan van het strand naar
huis, maar ik mag hier nog minstens drie uur blijven, alleen maar tot het donker wordt,

142

hoef je niet te douchen, hoef je je voor niemand te verkleden, heb gewoon plezier met mij,
hoef niet te beslissen welke jurkcombinatie vandaag de dag het meest chique zou zijn. In
mijn bikini kan ik in bed blijven liggen, ondanks mijn vierdubbele buikrimpels hoef ik me
aan niemand te bewijzen, het fleece-jack ernaast voor koele windvlagen.

Onderhouden in Zuid-Tirol
Karl-Hubert had er altijd voor gezorgd dat we minstens één keer per jaar naar het
Kalternmeer gingen, meestal vaker, te beginnen met Pinksteren. In slechts drie uur rijden in
een snelle Benz staken we de snelweg over, en in een mum van tijd bevonden we ons in een
mediterraan klimaat temidden van wijngaarden in het bewezen kleine familie favoriete
pension, waar na een spontaan telefoontje altijd een grote kamer voor ons beschikbaar kon
worden gesteld, zij het in het huis van de zuster, broer, oom of tante. De auto heeft de weg
vanzelf gevonden. Zittend in het kleine familierestaurant aan het meer, waar hij de hele
middag op het zonovergoten terras kon genieten van een koele Pinot Blanc zonder ook maar
één keer op te staan. Uit ons hectische, taakgerichte zaken- en gezinsleven, waarin we met
lekkernijen onze broodwinning hebben verdiend, komt het plezier om te genieten van de
lekkernijen van Italië in Zuid-Tirol, dat zo dichtbij ligt.
"Eindelijk de gelegenheid om tijd voor ons en de kinderen te hebben en in alle rust met KarlHubert te praten", waren mijn associaties met zijn meestal kortstondige excursies in de
eerste jaren. Daarom heb ik de tijdrovende taak op me genomen om in te pakken: vier
wisselingen van kinderkleding, luiers, maar vergeet niet een knuffel, flessen en
schoonmaakmiddelen, in sommige jaren de borstkolf, zwemspullen en veel handdoeken,
zandspeelgoed, watervleugels en luchtmatrassen, cassettes en blokfluiten voor de ouderen,
puzzelboeken en kaartspellen voor alle leeftijden.
"Eindelijk de kans om ideeën uit te wisselen met Karl-Hubert en in alle rust te praten over
de opvoeding van onze kinderen", dacht ik. Hoe gaan we om met zakgeld (Karl-Hubert zei al
snel in het dagelijks leven: "Waarom zakgeld? Ik kreeg er ook geen, ik moest altijd mijn geld
verdienen!), hoeveel hulp van de kinderen in het bedrijfsleven en het huishouden is
verstandig (Natuurlijk helpen de kinderen in het bedrijfsleven, zei Karl-Hubert, ik moest
wel!), hoe verbeteren we de schoolcijfers (De kinderen doen dat al, niemand hielp me ook! ).
Promotie van muziek en sport? (Waarom promotie? Moet ik daar ook geld voor uitgeven?
Hoe stel je je dat voor?)
Gedurende enkele jaren heb ik echt geleefd in de hoop eindelijk de tijd te vinden om in de
rust van een vakantie met Karl-Hubert te kunnen praten over al die dingen die in het
dagelijks leven verwaarloosd werden en waarvan ik dacht dat ze betrekking hadden op het
huwelijk, het partnerschap en de familiekwesties.
Hoe saai, moet Karl-Hubert gedacht hebben. Want voor ik het wist had hij zijn broer al
gebeld: "Kom ook, we hebben hier prachtig weer, vergeet de regen thuis. Koele Pinot Blanc
op het terras van het meer!"

143

Vaak op dezelfde dag verscheen zijn broer Hans-Dieter met mijn zus Nicole (ja, ze is
getrouwd met de broer van Karl-Hubert), die een woninginrichtingsbedrijf leidde en hun
thuiskomst snel kon organiseren met tijdelijk personeel. Hans-Dieter vertelde zijn (en KarlHubert's) zus Ulrike, die een schoenenwinkel in Stuttgart runt, dus Ulrike verscheen met
haar man Rainer. "Mijn verkoopster moet het soms zonder mij redden," zei ze. Zijn ouders
waren ook blij om te komen, ze aarzelden nooit om een vervanger te vinden in hun
drogisterij in Neurenberg en om een paar dagen in Zuid-Tirol door te brengen. "Onze
kinderen zijn er immers," reageerden ze vrolijk op de oproep van Karl Hubert.
En weer zat een vrolijke groep samen op het terras van het kleine restaurant aan het meer,
onder het genot van spaghetti aglio e olio en fruitige Pinot Blanc of heerlijke Kalterer See.
Voor toeschouwers een prachtige uitgebreide familie-idylle, zoals uit een prentenboek voor
Italianen.
Grappig, het was altijd al grappig.
Schoonmoeder wilde om 19.00 uur gaan eten, "vanwege de pillen kan ik beter slapen".
Alsof deze aankondiging een wet was, stonden hun volwassen kinderen samen met hun
partners en twee kinderen elk om 18.00 uur onder de douche klaar voor vertrek en veertig
minuten later in een Brioni casual jasje of Armani linnen kostuum, opgemaakt en met de
hipste geur in BMW, Jaguar, Mercedes. Voor Karl-Hubert was dat ook niet aan de orde.
"Kom op kinderen, kleed je aan, we gaan uit eten!" Ik begon om vier uur 's middags. Geen
reactie. Die dacht aan een diner in het midden van de middag op een warm meer! Met de
zon die zo fel schijnt en het water dat zo mooi opspat. Toen het nog uren licht was. En voor
haar betekende uit eten gaan gewoon rustig en braaf aan tafel zitten.
Ook voor mij was er niets leuker dan een zonnig meer bij warme zomertemperaturen voor
me, zwemmen, roeien, waterspelletjes, elkaar van de steiger duwen, bal spelen. Geen
wonder dat de kinderen mij niet gehoorzaamden.
Karl-Hubert had net een cappuccino besteld bij zijn broer na veel Pinot Blanc om "een
helder hoofd voor de autorit" te hebben naar het restaurant, dat dit jaar het heetst was, met
de nieuwste pastacomposities, en dat de nieuwste trends op de wijnkaart bevatte.
Hoe dan ook, Rosi was weer te laat! Om de onhandelbare kinderen in mooie kleren te
persen, had het langer geduurd dan verwacht, zoals elke keer.
Karl-Hubert zag het als zijn taak om de auto vooruit te rijden en ongeduldig te bellen:
"Hoeveel langer heb je nodig? Iedereen is klaar en wacht op ons."
Mijn geïrriteerde reactie "Je zou me kunnen helpen om de kinderen klaar te krijgen" droeg
niet bij aan een ontspannen vooruitgang en zorgde hooguit voor zielige en gracieuze blikken
in de kring van broers en zussen, ooms, tantes en schoonouders. En weer kon ik de goed
verzorgde anderen in het restaurant niet bijhouden en voelde me als het meisje van het
land. Ongedecoreerd, schaars geföhnd haar, Dominik en Markus, onze twee volwassenen,
die voor me duwen, Rafaël op mijn arm, de grote luiertas om mijn nek, Lisa op het uiteinde
van mijn rok, de enige zin van mij: "Ik heb een plekje nodig voor de kinderwagen". Ik had
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mezelf in ieder geval snel besproeid met de nieuwste Bulgaarse geur, die Karl-Hubert me
voor Kerstmis had gegeven, om nergens minderwaardig aan te zijn.
Waarschijnlijk had geen van hen dezelfde behoefte als ik, om langer aan het meer te zitten,
te kijken naar de neiging van de zon, misschien alleen aardappelsalade te eten, 's avonds
weer het meer in te gaan. De superioriteit was te groot. Het kwam niet eens bij me op om te
vechten voor mijn behoefte...

Château Ciel
Wat een geweldige plek! De zee stort machtige kliffen in, waarvan de jongeren elkaar
aansporen om ook 's avonds moedig in het water te springen. Zelf had ik ook al meerdere
malen gezwommen, ver in de kleine baai van de ene rots naar de andere, in warm water, en
ben toen ergens weer naar buiten geklommen en liep terug naar mijn handdoek op de
gladde rotsachtige grond. De heldere rotsen reflecteren de zon en strelen de voetzolen met
een aangename warmte. Tijdens het lopen moet ik oppassen dat ik niet uitglijd, want de
overvloedige zeespoelingen sinds mensenheugenis hebben de rotsen tot een gladde
ondergrond gepolijst. Daarbij werden enkele depressies zoals bij een badkuip of ook enkele
kleinere verhogingen gevormd, zodat men als het ware over enkele treden loopt, soms naar
boven, soms naar beneden, soms naar boven, soms naar beneden. Ik geniet en geniet en
geniet. Ja, dit gevoel dat me hier overkomt is waarschijnlijk onbewust een deel van een oude
wens geweest. Ik zat daar al tientallen jaren achteraan. Nu ben ik eindelijk aangekomen!
Hier beneden, direct aan het strand, een nacht doorbrengen onder de open hemel, dat zou
het hoogtepunt zijn! Met maanlicht en sterren en het geluid van de zee en een uitzicht op de
nachthorizon zou het echt romantisch zijn!
Heb ik niet tientallen jaren gewacht op deze kans? Ik hoef alleen maar een geschikte trog te
vinden en mijn luchtmatras uit te leggen. In dit uitgestrekte landschap van rotsholtes kan ik
me echt veilig en ongemerkt voelen. Wat zijn dit toch charmante uitzichten!
Om acht uur kom ik terug naar Merkür en warm de overgebleven noedels op.
Het wordt tijd dat ik met het resterende daglicht op zoek ga naar een geschikte holte waar
niemand me kan zien. De rotsen aan het strand zijn in ieder geval breed genoeg, dus ik vind
wel iets. Er zijn genoeg lichaamslange depressies. En van bovenaf, vanaf de parkeerplaats,
kan men niet om de bocht heen kijken. Ja, helemaal alleen zal ik daar vannacht slapen!
Ik veegde de vaat af met vochtig keukenpapier en zette ze weg, waarna ik mijn luchtmatras,
slaapzak en kussen uittrok. Misschien moet ik een jasje meenemen, voor het geval het 's
nachts koud wordt. Ook een waterfles tegen de dorst en de begonnen rode wijnfles als
slaapmutsje, inclusief een plastic beker. Een zaklamp. En natuurlijk het scherpe, puntige
wildernismes. Het ligt altijd naast me. Je weet maar nooit.
Maar hoe breng je dit alles naar beneden? Over de brede rotsen waar je kunt struikelen of
uitglijden? Nee, ik moet de lucht uit het luchtmatras laten... Ja, dat werkt. Ik hoop dat
niemand me ziet. Ik blijf rondkijken. Nee, niemand hoeft me te verrassen om me te pakken
te nemen.
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Onder verschillende troggen probeer ik de troggen uit die het meest geschikt lijken voor mijn
lengte. Ik blaas mijn luchtmatras weer op en leg de slaapzak op zijn plaats. Kijk nog eens
omhoog naar de parkeerplaats. Niemand. Er is hier niemand meer. Zelfs de vijf of zes
vissers, die in de schemering nog op de rots zaten met hun licht aas, zijn al thuis met hun
prooi. Nee, niemand kan me hier zien en me bang maken.
Wat leuk! Een aangename zucht. De golven spatten vredig tegen de rotsachtige kust. Hoe
warm ik de rotsen op mijn hand voel! En boven mij, inderdaad, een heldere sterrenhemel,
voor zover ik kan zien, binnen handbereik. Een slokje rode wijn uit de beker maakt mijn
gevoel van absolute ontspanning compleet. Laat me eindelijk weer eens los. Hoe weinig er
nodig is om gelukkig te zijn. Zalig genoeg rits ik mijn slaapzak dicht en kijk ik alleen naar de
sterren.
Alleen dan neem ik een geluid om me heen was, dat ik nog niet eerder had gehoord vanwege
alle activiteit. Een luid gezoem en gezoem. Onmiskenbaar. Muggen! Whew, ik moet mezelf
strakker inpakken. Oh, gewoon een hapje op mijn vinger. Zuig het eraf, dat helpt altijd, en
trek de slaapzak omhoog. Nog een hapje. Op mijn nek. Bedek het meer! Een steek op het
voorhoofd en tegelijkertijd een andere een hand verder. Een groot leger muggen zwermde
ineens om me heen in het felle maanlicht. Heb ik geen muggengel in mijn auto? Oh nee, pak
niet alles weer uit, ga naar boven, pak het, ga weer naar beneden, nee, dat is goed. Wat
jeukt het vreselijk! En nog eens. Een hapje op de hand waarmee ik net de slaapzak heb
gesloten. Nee, ik heb die insectengel niet mee naar huis genomen, ik weet het nog. Ik hou
niet van gif.
Nog één steek, in de wenkbrauwen. Ik krabde mezelf, maar maakte dit gebied ook snel nat
met spuug. Dus nu trek ik de slaapzak over mijn voorhoofd, hopelijk krijg ik het niet te
warm! Ik wrijf afwisselend de jeukende vlekken op mijn vinger, nek, voorhoofd, hand,
wenkbrauw en weer op mijn vinger, zuigen, bevochtigen met speeksel. Een nieuwe steek in
het ooglid!
Het gekrijs om me heen lijkt sterker te zijn geworden, intensiever. Of ben ik gewoon al
gevoeliger? Ja natuurlijk, de dieren hebben een feestje met mij, het enige voedsel in dit
rotsachtige landschap, en de communicatie tussen hen lijkt goed te werken.
Ik wil krabben, krabben, mijn vingers bedekken met spit en daarmee de bijtwonden
behandelen, een beest als dat bijt me midden in de krabbeweging! Ondertussen heb ik
mezelf gedempt zodat er niets meer dan het puntje van mijn neus overblijft voor de muggen.
Maar ze vinden ze ook.
Nee, geef niet op! Ik heb me op zo'n prachtige plek gevestigd, zo ongestoord, dat niemand me
hier kan vinden. Het is mogelijk. Het moet werken.
Buzz!
Een enkele, onophoudelijke krabben en wrijven hier en daar en likken en bevochtigen met
speeksel. Zoemen, zoemen, zoemen om me heen. De jeuk in de getroffen gebieden verandert
in een niet te lokaliseren jeukgevoel, dat ik al voel op mijn tenen, op mijn benen en armen,
op mijn billen en buik en borst en rug en gewoon overal op mijn hele, eigenlijk bedekte
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lichaam. Lang geleden hoorde ik het gekrijs niet meer alleen in mijn oren, nee, nu stel ik het
me voor vanuit de binnenkant van mijn slaapzak.
Ik zal niet zeggen wat de bewoording was van de luide, boze schreeuw waarmee ik de
slaapzakrits in een rugzak heb aangetrokken als ik weer een steek op mijn neus voel. Laten
we opendoen! Met snelle bewegingen zweep ik eruit, een enkele ventilator, weg met jou, er
zijn geen honderden maar duizenden, laten we hier weggaan, mijn zeven dingen, snel de
lucht uit het luchtmatras, onder de arm, en weg van hier, weg van hier Zo snel als ik kan, ingepakt als ik ben, loop ik over de gladde witte rotsen.
De dijk op - buzz - shake - snel! er staat daar al Mercurius en wacht gretig, helemaal alleen,
blaas de luchtmatras op, sluit de deur, de man uit Zürich is ook vertrokken, geen enkele ziel
zal me hier nog grijpen of stelen, en dus wat -

Kleine slip met grote impact
De volgende dag begint ook heet en blijft heet. De zon streelt mijn lichaam en geeft me het
geliefde gevoel van warmte, welzijn. Wat is de wind toch aangenaam om mijn huid te strelen
en tegelijkertijd af te koelen!
Lange tijd lag ik in de hangmat, alleen onderbroken door de wandeling achter de bush en
door de lunch. Hangmat! Een nieuw, onbekend plezier! Pas in de late namiddag haalde de
dagelijkse hebzucht naar oefening me weer in. Nog steeds fysiek in staat om iets te doen
vandaag de dag, misschien een beetje joggen? De verkoelende wind om mijn neus laten
waaien?
Beneden in het park had ik een trim-you-pad gezien, maar het gebied was afgesloten met
een zwarte vlag. De sterke wind zou een kleine vonk veroorzaken, waardoor het vuur zich
snel zou verspreiden.
Ik kon joggen over deze enorme parkeerplaats, onder pijnbomen, geaaid door de wind, kon
tegen de storm aan rennen.
Ja. Ik kan eindelijk mijn lichaam voelen. Uitbundig gooi ik mijn armen naar voren, naar
achteren tijdens het rennen, met overdreven zwaaiende gewrichten, alleen maar om het
maximale uit elke beweging te kunnen halen zonder grenzen. Er zijn geen toeschouwers op
het veld en er zijn geen prijzen te winnen voor bijzonder sierlijk lopen. In grote, brede
stappen duw ik door de uitgestrekte parkeerplaats. Wat een prettig gevoel op de huid
veroorzaakt de storm! Niet alleen ik, maar alles op de site is in beweging. Het papier en de
vuilniszakken worden in de drogerij gelegd. De takken buigen diep naar me toe en schudden
sterk voor mijn ogen. De wind drijft de vallende dennennaalden in hoopjes rond de
stammen. Kleine takken worden door de kracht van de natuur uitgebroken om ze met hoge
snelheid over het plein te rijden, terwijl mijn innerlijke storm ook zijn geld waard is tijdens
het joggen. Ik geniet steeds meer, laat mijzelf ook drijven, terwijl mijn lichaam mijn armen
en benen laat vliegen. Wat een gebrul! Het opgewervelde stof omringt me in de wolken. De
weinige auto's op het plein leunen van de ene naar de andere kant. Ik schroom niet voor
menig kreunende tak.
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En voor het eerst krijg ik de waarschuwingsgedachte, of het niet een beetje gevaarlijk is,
want de storm buigt de bomen! Maar het is zo mooi, zegt het kind in mij. En het voelt zo
goed om de verfrissende wind in en op mijn lichaam te voelen. Maar misschien moet ik me
maar eens verwijderen van de dreigend krakende bomen en meer in de richting van de open
ruimte gaan, waar achter het restaurant niets anders is dan een ongebruikte steenwoestijn,
zegt reden in mij.
De gasten, die voorheen op het terras van het restaurant zaten, zijn al zonder uitzondering
naar binnen gevlucht, de obers hebben al lang de tafels gedekt en de tafelkleden verzameld
om ze in het huis te redden. Op de nabijgelegen tennisbaan achter het huis heeft een laatste
paar moeite om de aarzelende ballen te passeren.
Ik voel me vrij, zo vrij, zo heerlijk vrij, hier, deze kalkstenen hier, die een natuurlijke trap
naar beneden vormen naar het volgende, lagere niveau, ook deze stenen versleten en
glimmend als de rotsen naar beneden bij het strand, voor duizenden jaren lijken de mensen
op deze plek van niveau te zijn veranderd, en nu ook ik, als een van hen, in de
eenentwintigste eeuw, in lijn met de Romeinen en Galliërs, zou een reling hier prima zijn,
maar de Fransen hebben er geen nodig, de stenen zijn zo glad, het lopen is zo bevrijdend,
hoe lichtvoetig ik ben rip - oh nee! - het doet pijn! - kan niet ademen - onmogelijk te bewegen - verlamming zonder leuningen - schreeuwen om hulp - mensen op de tennisbaan - zwaaien - gebroken bel de tennisbaan - nu! - ze gaan naar binnen - blijf beneden - alleen - vlotte stappen - zo
pijnlijk! - Ik lig daar op de trap en kan me niet bewegen. Toch weet ik het: ik ben niet
verlamd. Ik kan mijn rug voelen. Het is er. Maar ik kan me niet bewegen. Niemand ziet me,
niemand is er meer. De storm blijft over de open ruimte razen, waardoor het net op de
tennisbaan wordt geschud. Ik kan me niet bewegen. Hoeveel minuten heb ik hier gelegen?
Hoeveel minuten heb ik hier gelegen? Ja, dat kan, met je armen, ze werken. Met hen kan ik
mezelf van de trap naar de hiel duwen. Liggend op de vlakke vloer kan ik ook de benen
sturen. Ik kan mijn hoofd draaien. Maar niet ver. Enorme pijn in de middelste wervelkolom.
Mag ik schreeuwen? Ik ben zo alleen! Niemand mist me. Misschien hoort iemand me wel. Zo
luid kan ik niet zijn. De storm huilt over alles. Blijf liggen voor nu. Wat nog meer? Blijf
liggen voor nu. Haal diep adem.
Een dokter? Een ziekenhuis? In een restaurant? Naar beneden glijden, misschien?
Maar mijn auto. Geen residentie hier. Illegaal parkeren! Maar vrij. Geef niet op! Zwerver. Ik,
Rosi! Geef je naam niet op! Laat je niet herkennen. Ze zullen me wegjagen! Probeer het eerst
alleen. Het is nog steeds licht.
Ik lig op door de zon verwarmde en door de millennia opgepoetste kalkgrond. Steeds weer
probeer ik een voorzichtige bocht te maken, in ieder geval van een rugligging naar een
zijligging. Als ik mijn been buig, kan dat dan? Om voor de zeehonden te kruipen en tegen de
trap te leunen? En dan mezelf met mijn armen omhoog duwen van de vloer? Met je rug
recht tegen de kleine muur?
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Ja, dat kan ik wel. Oh, wat doet het pijn in mijn rug. Dat kan ik niet gebruiken. Opstaan
zonder rugdekking. Is dat mogelijk? Het is oké. Van een voet naar dezelfde voet de trap op...
Zonder je rug te gebruiken. Het is maar drie stappen. De Fransen! Geen leuning.
Maar wie zou zoiets bedenken! Wat was er toch gebeurd?
Ik was de trap af gesprongen met gemakkelijke voeten. Ik had gemerkt dat ik mezelf erin
had kunnen weerspiegelen. Die voorzichtigheid was geboden. Ik heb ook heel bewust de
plaatsen gekozen waar mijn voeten een stevig houvast konden vinden zonder uit te glijden,
en heb deze plaatsen ook gebruikt - toen de storm van achteren een plukje haar voor mijn
ogen had geblazen, zodat ik de trap niet kon uitvoeren zoals ik had gedacht, zodat ik
uitglijdde en met geweld mijn rug tegen de rand van de trap sloeg.
Het kostte me nog enkele uren voor de afstand over de grote parkeerplaats onder pijnbomen
naar Merkür. Er is niemand anders dan ik. Hoe laat is het? Wordt het binnenkort donker?

Merkür help!
Als jij er was geweest, zou dit mij niet zijn overkomen!
De pijn kost me veel kracht en maakt me erg moe. Ik moet elke paar stappen die ik neem
stoppen. Het ene been achter het andere bewoog zich naar voren, kreunend bij elke halve
stap, omdat het optillen van het ene been het pijnlijke achterste deel wilde overbelasten,
sleepte me naar de auto. In ondraaglijke traagheid was ik in staat om mijn bed recht te
zetten, zelfs de arm die ik goed kon optillen om de deken naar de zijkant te duwen, ik moet
er niet op gaan liggen. Om alle ramen te sluiten - hoe onhandig ik ineens mijn voorheen zo
voordelige volgorde vond. Het is nog steeds helder buiten, en ik lig al in bed en ben blij dat
ik het überhaupt gehaald heb.
Alsof de rug tussen billen en schouderbladen verdeeld is in pijnlijnen, wordt ik bij elke
kleine afwijking van de vorige ligpositie gekweld door een ander spoor. Lange tijd probeer ik
onder de kleinste bewegingen rond te lopen tot ik een klein vlekje heb gevonden dat geen
pijn doet. Eindelijk rust!
Daar begint de denkbeeldige draaimolen: het is nog steeds helder buiten! Je hebt het zo ver
geschopt, je kunt de zee weer bereiken. Even kijken! Je moet gebruik maken van deze
droomachtige plek! Ga buiten op een luchtmatras liggen. Dat zou ik kunnen doen!
Ik stel met ontzetting vast dat het gewoon niet kan. Nee, ik kan er niet uit. Het zou me
minstens een uur kosten om eruit te komen met alle noodzakelijke - en pijnlijke wendingen van het lichaam. En net zo lang terug. Nee, ik kan het niet. Ik voel me opeens
heel klein. Oneindig klein. En ik voel de tranen opkomen. Ze lopen vanuit mijn zijligging
direct op het laken, ik laat ze daar lopen, want elke veegbeurt kostte me een beweging. Ik
kan ook geen zakdoek krijgen - ik moet ze laten lopen, ik heb geen manier om ze te vangen,
en geen manier om ze te stoppen. Als een klein kind snik ik naar mezelf. Maar dit doet ook
mijn rug pijn. Zelfs zelfmedelijden is niet mogelijk, en het schudt me door en door, totdat ik
schreeuw van de pijn, stop, was er niet een auto die op het plein reed? Niet dat iemand me
hoort - en me wil helpen. Ik heb niemand nodig!
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Totdat ik me eindelijk heb gevestigd. Mijn kussen is nat, het laken is nat en oncomfortabel,
ik moet, ik vind het niet leuk, ik moet het bijwerken, optimale omstandigheden Gewoon niets doen? Helemaal niets doen? Laat je gaan, laat me gaan? Dat is wat ik in
gedachten had toen ik begon met mijn stilstand. Om voor mijn behoeften te zorgen. Nu zegt
mijn lichaam me dat ik stil moet zijn. Mijn onrustige geest moet daar klaar voor zijn. Er is
geen andere manier. Het vinden van harmonie komt in mijn gedachten, het in harmonie
brengen van lichaam, ziel en geest, oh, dat zou ideaal zijn. In de komende paar minuten
weet ik de situatie te accepteren. Een nieuwe manier van omgaan met mij is nodig, want
snel, dat kan op dit moment niet. Langzaam! Misschien is dit de gelegenheid om de
traagheid te begrijpen? Misschien heeft het zelfs voordelen? Ik kan vertragen. En wat leer ik
nu net? Ik verveel me helemaal niet, ik loop nergens voor weg terwijl ik niets doe, gewoon
liggend op een nat kussen, dus wat dan nog. Met verbazing zeg ik de zin hardop: Ik beslis
zelf wat ik denk dat ik moet doen, wat ik moet doen.

De volgende ochtend word ik om zeven uur wakker, maar het lukt me niet om op te staan,
uit de auto te stappen. Mijn verbeelding is op hol geslagen. Hoe zit het met mijn rug? Een
gebroken rib, een geplette nier, verlamming, vreselijke dingen kwamen in me op en
verhoogden de pijn die ik voelde. Om 9:30, ik weet dat ik een dokter wil zien. Ik moet naar
een dokter. Ik moet eruit, want dokterskantoren en winkels hebben één ding gemeen: ze
sluiten voor de siësta. Totdat ik mezelf dwing om me aan te kleden, huiuiui, moet ik.
Tegelijkertijd weet ik: ik haal het nooit tot twaalf uur!
Ik bel in ieder geval het toeristenbureau in Cassis en vraag naar de adressen van de artsen.
Ik vecht me een weg door de telefoon, bel verschillende, ze hebben me zelfs begrepen, maar
er waren geen afspraken. Mijn grote pijn is nog niet helemaal verdwenen.
Met grote, vooral langzame inspanning heb ik me fit voor de stad aangekleed. Ik heb het
voor elkaar gekregen om me in de bestuurdersstoel te persen. Ja, er was een positie waar ik
mijn voeten en benen kon bewegen om de pedalen te bedienen. Grote zorgen verlamden mij
bovendien: Wat gebeurt er als, als dit alles wordt terugbetaald, als ik veel moet betalen,
eventueel zelf een deel overneem, angst voor geld, angst voor geld, angst voor geld.
Toen was alles ineens heel gemakkelijk. Een heel aardige dokter onderzocht me en ontdekte
dat het een spierkneuzing en een sterke kneuzing was, ze schreef me een pijnstiller en twee
andere medicijnen voor die de kneuzing verminderen en, en, en. Het komt wel goed met me.
En al mijn levenslust is terug, al ben ik in een goed humeur, al komt de gedachte naar
boven: Ga ik naar het strand? De angsten zijn weg, en daar is het weer, de antiverdoringshonger.

Onvermijdelijk komt er een nieuwe ervaring over me heen: het verspillen van tijd. Heel
langzaam trek ik het ene na het andere been naar beneden naar het nabijgelegen
zandstrand aan de haven in de stad. Ik merk met verbazing dat mensen me niet krom
aankijken als ik langzaam loop. Eigenlijk kijken ze helemaal niet naar mij! Niemand geeft
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om mij! Nauwelijks aangeraakt en besloten, al mijn angsten waren tevergeefs! Ik ga heel
langzaam in het warme zand liggen. Ik heb Monique's boek gelezen, en ik neem ook de tijd
om het te lezen. Ik lig daar gewoon, dankbaar dat er niets ergers met mij is gebeurd. Het
doet me zo oneindig veel goed dat ik veel tijd mag besteden aan alles wat ik doe - en me in
goed gezelschap bevind met Goethe's uitspraak: "Er mag je niets overkomen. Je moet alleen
jezelf toestaan om het te doen, en dan zullen anderen het leuk vinden of niet." Of het nu pijn
is die het toelaat of mijn vrije wil, het kan me niet schelen.

Beroepen versus roepingen
Elf uur. De pijnstiller is traagwerkend. Ik zit in mijn hangmat. Omdat de pijnbomen
waaraan ik ze heb opgehangen winderige schaduw bieden, stap ik af en toe voorzichtig en
heel langzaam uit en ga ik in direct zonlicht om me op te warmen. Onder deze hoek van de
zon begint de zee blauw te worden en bereikt ze geleidelijk aan het azuurblauw, dat ze dan
rond twaalf uur 's middags heeft. Hoe de zon glinstert op het water! Een diepe, ontspannen
zucht ontgaat me. Boten uit de kleine haven van Cassis gaan regelmatig op pad om de
Calenques te bezoeken met toeristen. Ze gaan doelbewust naar Port Minou, dat heel dicht
bij mij aan de andere kant van de parkeerplaats ligt. En ik in het midden ervan. Een goed
stuk geluk dat ik mezelf daar aan land heb getrokken. Maar het is geen toeval. Het was
gebaseerd op veel ervaring en de toegepaste kennis van wat ik nodig heb, wat ik wil, wat ik
wil. Ja, ik ben echt goed!

Dus dit is wat ik "wil" zonder "te willen". Ik moet me gewoon overgeven aan het verlangen
van mijn hart. Zo eenvoudig is het. Heb ik echt de aanvoegende wijs nodig om dat te zeggen?
In de natuur lukt het me al om te voelen wat ik wil. Nu zou ik hetzelfde gevoel moeten
toepassen op personen of groepen van personen. Ik weet bijvoorbeeld al dat ik me niet
aangetrokken voel tot beroepsgroepen die verschijnen met de schoonste gestreken
overhemden en de best gepoetste schoenen ter wereld. Daar ben ik beleefd, maar niet
helemaal Rosi. In een groep jonge moeders heb ik niets meer te zeggen, ze kunnen me niet
inspireren. Aan de andere kant sta ik daar met mijn mond open van verbazing als sporters
verslag doen van hun prestaties of avonturiers van hun ervaringen. Daar wil ik bij horen,
daar voel ik me goed, daar wil ik ideeën uitwisselen, daar wil ik van leren, daar wil ik van
leren, daar zit nieuwsgierigheid en verlangen achter.
Horen mensen die creatief zijn erbij? Ja.
Zijn er ook mensen die ondernemend zijn: Ja.
Zijn er mensen die wellness doen en zich graag laten verwennen? Nee.
Zijn daar ook mensen bij betrokken die ondernemer zijn? Ik heb erover nagedacht en ben tot
een duidelijk ja gekomen.
Zijn er ook mensen die erg rijk zijn? Ik weet het nog niet zeker.
Horen mensen die ongelooflijk nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn bij deze groep? Ja.
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Zijn daar ook mensen bij betrokken die graag lesgeven, concepten schrijven? Ja. Zeker
weten.
Zijn daar ook mensen bij betrokken die graag naar het buitenland gaan? Ja.
Wie neemt er vrijheden? Ja.
Wie is op zoek naar een interessant werkterrein? Ja.
Mensen die altijd proberen zich goed te voelen over zichzelf? Ja.
Ik wil die.
Ik zou er zo een moeten krijgen.
Ik ben ook niet bang voor hen! Ik ben alleen bang voor mensen aan wie ik beleefdheid opleg,
waar ik goed en gedienstig en lief en aardig moet zijn. Ew. Wat een moeite om er alleen al
aan te denken!
Om meer te leren ontsnappen. Zoek meer mensen waar ik goed mee ben. Als
vanzelfsprekend? Nee, grote uitdaging!
Zijn het de familiepatronen die me ervan weerhouden om me goed te voelen?
Mijn moeder trok zich terug in ziekten toen iets haar te veel werd, toen ze zich niet meer kon
verdedigen. Toen ze erkenning miste, aandacht nodig had, werd ze ziek - en ze was heel
vaak in haar leven. Open benen, flebitis, hoe vaak ze op de keukenbank moest liggen en
door ons verzorgd moest worden omdat ze jammerde van de pijn.
En ik?
Ik ben momenteel gehandicapt, kan niet veel doen, neem medicijnen die me misselijk
maken, ben niet vrij, moet gaan liggen. Nee, ik kan gaan liggen. Zoals mijn moeder? Mijn
lichaam dwong me te stoppen. Als ik gezond was, zou ik me weer gedreven voelen om iets
"zinnigs" te doen, om de dag betekenis, nut en telbare waarde te geven. En nu, omdat ik
niets kan doen omdat ik ziek ben, moet en mag ik gaan liggen - en ik vind het prettig. Alleen
nu, in het stadium van ziek zijn, heeft liegen zin. Ik kan er niets aan doen. Ik ben
overgeleverd aan de genade van anderen. Ik kan niet voor mezelf beslissen. Ik ben een
slachtoffer.

Moeder ging naar de dokter en vertelde hem haar verdriet. Ze kreeg medicijnen
voorgeschreven, nam hetzelfde in, kreeg de volgende ziekte. Het ging als een klok,
voorspelbaar - en voor mij kinderlijk angstaanjagend. Moeder, de oorlogsgeneratie. Werd op
minder dan twintigjarige leeftijd uit haar geboorteland verdreven, kwam direct in de oorlog
terecht met veel dwang en gebrek aan vrijheid en honger. Dat ik hun lijden aan ziekten als
een levensleugen verwijt, is een gewaagde zaak. Ja, het is een beschuldiging. Is het haar
schuld of is het mijn schuld omdat ik altijd gezond was? En nu: Heb ik niet de tijd genomen
om precies zulke remmen te ontmaskeren als de ziekten van de ouders waren?
Kind, maak papa niet van streek, zijn hart! Ik weet zeker dat andere kinderen zulke zinnen
hebben gehoord.
Kind, wees nu gehoorzaam. Je ziet hoe ziek je moeder is. Maak het haar niet moeilijker! Help
haar in de keuken. Breng haar de slippers. Nee, kind, niet die. Vandaag heb ik liever de
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enkelshoge, die zijn nog warmer. Kijk, mijn voeten doen pijn, ik kan zelf niet aan de slippers
komen. Goed gedaan, je bent een goed meisje.

Toen heb ik geleerd om bezig te zijn. Zodra ik "belangrijke" dingen te doen had, lieten de
mensen me met rust. Huiswerk was een belangrijk ding. Dus ik deed mijn huiswerk tot laat
in de avond, of het nu nodig was of niet. Bezig zijn moest niet worden misbruikt.
Echter, totdat het onafhankelijk werd en verhuisde naar de comfortzone. Om uit de
comfortzone van het bezig zijn te komen is moeilijk, het is vermoeiend.
De burn-out van meer dan tien jaar geleden en de hulpeloosheid die daarmee gepaard ging,
zitten nog steeds angstaanjagend dicht bij mijn nek en dwingen me om te pauzeren. Om te
verdragen dat ik het niet druk heb. Om time out te verduren. Toegestane time-out. En? Ik
ben nog steeds aan het leren - en ik vind het opwindend mooi.

En verder niets
Het is half drie 's middags, ik sta geschrokken op uit mijn hangmat. Ik moet minstens twee
uur hebben geslapen. Echt solide. En ik voelde me oneindig tevreden. Tussendoor werd ik
gewekt door de voetstappen van voorbijgangers. Mijn gevoel van troost was onbeschrijflijk
rustgevend, dat had ik al lang niet meer gevoeld, zo diep in mijn buik was ik gewoon
tevreden - wat was het prettig!
Waarom sta ik eigenlijk op? Ik moet eerlijk plassen - een fysieke behoefte die ik niet kan
ontlopen en die me dwingt om snel toe te geven aan zijn drang.
Wat moet je toch tevreden zijn! Misschien komt dit begrip langzaam terug bij mij. Omdat ik
gehandicapt ben, kan ik er niet veel aan doen. Ik hoef het mooie weer hier in Zuid-Frankrijk
alleen maar te gebruiken voor mijn tevredenheid, waar ik niets aan hoef toe te voegen,
absoluut niets. Een beetje eten en een dak boven mijn hoofd 's nachts. Hoe weinig je nodig
hebt, hoe makkelijk het is en hoe bevredigend, zo weinig!
Heb ik hier zelfs een huis nodig? Een huis dat me vastbindt, dat ik moet koesteren en
koesteren? Ik ben een veegmachine, geen verpleegster. Ja, ik weet zeker dat je dat bent.

De zee is bijna helemaal niet bewogen, het vormt een groot vlak gebied, hier en daar varen
er schepen voorbij. Ze vertrekken vanuit de kleine haven in Cassis, het zijn geen grote
stoomboten maar gezellige kleinere bâteaux. Er gaan ook enkele zeilschepen uit Port Miou.
Tussendoor, op het water, gewoon niets, alleen water, hier en daar een rij kano's van de
kanoschool in Cassis of een enkele kanoër. Vanochtend om acht, twee of drie uur waren de
vissersboten uit, maar nu niet meer. s Avonds staan hier weer twee of drie vissers op de
rotsen en gooien hun hengels uit, met licht op het aas. Af en toe komen hier een paar
mensen die, net als ik, op zoek zijn naar een rustige plek, op dit natuurlijke rotsachtige
strand, vanwaar je niet gemakkelijk bij het water kunt komen. Het vaker bezochte
rotsstrand ligt ongeveer honderd meter verder naar links. Dat is waar ik vandaag zou zijn.
Hier had ik voor mijn rugblessure mijn tijd doorgebracht, een paradijselijk rotsstrand op
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vleiend gladde rotsen, waar de grandioze kalkstenen treden ontstonden, waarvan ik, net als
de jongeren, zo vaak in het heldere water sprong en me zo comfortabel voelde als een vis,
natuurlijk zijn er ook de vele badgasten. Maar vandaag durf ik niet naar beneden te gaan. Ik
zou te veel moeten klimmen, mijn rug laat het niet toe. Sinds vanmorgen zit of lig ik de hele
dag in de hangmat, met een ontspannen uitzicht op de rustige Middellandse Zee. Het is
niets om je te laten meeslepen, en toch vervult het me met een onbekend gevoel van welzijn,
vooral omdat een aangename warmte me hier in de schaduw in de slaap wiegt. In de zon zou
het te heet zijn en niet lang meer duren. Deze stilte! Het betekent ook: tijd hebben. Het
betekent ook het tevreden gevoel om niets te missen. Niets. Ik hoef me nergens voor te
haasten, ik hoef niet snel te gaan. - Ik kon het toch niet. Om er achter te komen dat het ook
langzaam gaat! Niemand duwt me, niemand kan me duwen. Zelfs als iemand de smalle trap
achter me naar beneden wil lopen die naar de parkeerplaats leidt - ik kan niet sneller gaan
en dat vind ik niet erg. Doe het gewoon, vertel me wat ik nodig heb - o hoe gemakkelijk,
zonder enige moeite, hoe ongecompliceerd, wat een gave!
Ik hoef niet de persoon te zijn die ik denk dat ik moet zijn, want dat is wat mensen
verwachten, want ik denk dat dat de enige manier is waarop ze me waarnemen. Het kan de
mensen niet schelen of ik snel of langzaam ga. Hier op mijn vreemde plek kan ik proberen
een ander persoon te zijn, een homo langsamus.
Ik kan het zelf wel. Het maakt me erg trots. Ik ben goed georganiseerd, laat mijn
autosleutels nergens achter, heb altijd en overal genoeg te drinken bij me, vergeet mijn
zonnebril niet op het strand. Ik vind alles wat ik nodig heb heel snel. Ik gebruik niet meer
dan tien euro per dag, behalve benzine. Niveau één bereikt.
De volgende stap is om mijn behoeften uit te leven, zelfs als er andere mensen in de buurt
zijn.

Ik moet de volle maan gemist hebben, de bomen waarachter ik met Mercurius sta moeten
het bedekt hebben. Vandaag vind ik dat hij weer afvalt. En dan? De tijd is vluchtig, maar de
volgende volle maan zal zeker komen - en ik krijg altijd een nieuwe kans.

Kijk op
Opnieuw heb ik mezelf uit de hangmat gemarteld omdat nieuwsgierigheid me dreef. Het
moest heel dichtbij zijn! Ik ben na het zaaggeluid gekropen, dat ik zo vaak heb gehoord dat
ik het niet eens meer merk. Het snelle zagen zat op een grijze, gekartelde boomstam op
schouderhoogte, die ik passeerde. Intensief heb ik de boomschors doorzocht, er was niets te
zien, alleen maar schors. Pas als ik letterlijk mijn oor op de bast stak en geconcentreerd
langs de boomstam leidde, zat hij daar, het perfect gecamoufleerde deel, de reuzenvlieg, die,
net als in een 3D-beeld, pas bij de vijfde of zesde of zevende blik herkend kon worden. Zo
groot als een luciferdoosje, en ik blijf ernaar kijken, om te zien met welk deel van zijn
lichaam het dat geluid maakt, dat kraken, zagen. Ik had aangenomen dat het een
krekelsoort was die dit geluid maakt door met zijn vleugels te slaan, maar nu kon ik het
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insect horen, maar ik kon geen enkele beweging waarnemen, behalve dat de achterkant van
zijn lichaam op en neer bewoog alsof hij ademde. De Cigale, een buikspreker? Met een stok
probeerde ik ze weg te jagen om hun beweging te onderzoeken. In feite kan dit kleine diertje
vliegen, met dunne, zeer transparante grote vleugels die als een sluier op de sigaar liggen.
Het geheim is voor mij opgelost. Daar, bij de fruitkraam aan de Gardon rivier, zag ik het dier
dat ik ziek op de grond zag kruipen en dat ik dacht dat het een reuzenvlieg was, dat was een
Cigale. Dit dier had niets te maken met de handgemaakte replica's van kleurrijk geschilderd
keramiek die overal in souvenirwinkels te koop waren. Alleen hier bij de boom begreep ik
het. In haar marketingstrategie neemt de Provence de sigaren voor zichzelf. Cicade is de
Duitse naam - maar waar in de Duitstalige wereld kan ik dit woord gebruiken? Laat de
Provence het voor zichzelf houden.

Belangrijke zaken
Het is vrijdag, half één, en ik ben al sinds elf uur onderweg - tijd voor een camping.
Ik was al om een uur of zeven wakker, maar de bewegingen waren moeilijk en ik was nog
steeds oneindig traag tot de pijntablet in werking trad. Daarom heb ik genoten van een
gezellig ontbijt. Ik had ook veel tijd nodig om mijn zaken te doen, ik heb een lange weg
gelopen, lang gezocht naar een beschutte plek en uiteindelijk kon ik alleen die ene struik
vinden die groot genoeg was en geschikt voor iedereen die zich moest haasten. Voor het
geval ik iemand zag aankomen - mijn snelheid van opstaan is erg laag - hoe kon ik mezelf
dan beschermen? Schreeuw een luid, wijdverspreid "Occupé!" uit de bush? Of, in de
opwinding, zou ik gewoon een dappere "Occupé!" naar buiten brengen?
Velen zijn me dit seizoen voor geweest. Toiletpapierstroken liggen rond, in lichtroze over
donkerroze, lichtblauw, geïllustreerd, gevlekt, in wit met en zonder premium-opdruk. Ik heb
de mijne toegevoegd, op de Duitse manier wat stenen verzameld, afgewerkt.

La Cigale - weer Cigale -, de enige camping in Cassis, was helaas al "compleet", het is al
weekend. Volgens de campinggids zijn de plaatsen hier niet weelderig en moet ik naar La
Ciota rijden. De pijn heeft me al heel erg vermoeid. Dus, ik weet het, ik hoef niet in de buurt
van de bergen of de zee te zijn om te zwemmen, de site hoeft niets bijzonders te hebben. Ik
wil alleen maar douchen, heb elektriciteit nodig om mijn elektrische apparaten op te laden
en internet voor e-mails.
Zaterdagmiddag rijd ik alweer weg. Hoe prettig was het om mijn zaken te kunnen doen op
een kleine afsluitbare plaats en niet achter een van de luchtige en zeldzame struiken, waar
een andere behoeftige persoon op elk moment kan verschijnen en me in de problemen kan
brengen.

Plotseling Tibet

155

Het weekend komt eraan. Bel ik Monique in Marseille? Eenzaamheid zou me kunnen
inhalen. Als ik door het centrum van La Ciota rijd, zie ik posters die een Tibetaanse week
aankondigen en ik zoek een parkeerplaats.
Liederen uit Tibet, voedsel uit Tibet, gratis optredens op de markt. Boekverkopers geven
boeken uit over de Dalai Lama, het boeddhisme, yoga, ontspanningsoefeningen en
dergelijke. Voorbijgangers grijpen dankbaar in. Ze snuffelen graag, ze kopen en kopen, ze
zien dit als een prachtige service van de winkels. Ze zijn dol op de boekverkoper omdat hij
over deze keuze heeft nagedacht, en op de restauranthouder omdat hij spannende,
buitenlandse gerechten met nieuwe smaken aanbiedt. Het publiek voelt zich goed bediend
door deze dienst, ze ervaren afwisseling. Mijn marketingkennis verzet zich tegen deze geënte
commercialisering. Ik weet dat een boekhandelaar zijn werk niet uit liefdadigheid doet, maar
dit is een welkome gelegenheid om mensen meer te laten kopen dan gewoonlijk. Maar wat is
er zo erg aan? Wat heb ik? Waar verzet ik me tegen? Verkopen en kopen, handel is de
normaalste zaak van de wereld sinds het begin van de mensheid. Wat vind ik er zo negatief
aan? Wie maakt er gebruik van wie? De mensen zouden het hem zelfs kwalijk nemen als hij
niet aan de actie zou deelnemen! Een goede, succesvolle boekhandelaar krijgt een goede
reputatie juist omdat hij verkoopgericht is en mensen altijd iets nieuws te bieden heeft.
Verkopen is niets negatiefs! Het is een geven en nemen. Mensen willen, ja, ze willen kopen!
Ze willen hun ervaringen documenteren met iets tastbaars. Mrs. Rosi! Wat negatief voor u
is, is dat u uw aanbiedingen niet houdt! Je moet er eens over nadenken.

Een onvrijwillig bed
Toen heb ik eigenlijk Monique gebeld. Of ik vanmiddag laat bij haar langs kon komen, ik
slaap ook in mijn auto, ze hoeft niets voor te bereiden.
Met al haar vreugdevolle verrassingen merk ik hoe ze kortstondig struikelt.
"Ik ben bezig met het opruimen van mijn huis. Ik wil het verhuren omdat ik dinsdag op
vakantie ga", legt ze me in het Frans uit.
Maar dan:
"Natuurlijk kan je komen. "Ik geef je een bed. We gaan naar het strand, we gaan eten.
Morgenochtend ontbijten we samen. Kom! Ik ben blij."
Als we ophangen, vraag ik me weer af of ik niet brutaal was, op zo'n korte termijn - maar
dan overwint de grote verwachting me en loopt mijn fantasie weg.
Hoe zal Monique er uitzien? Is ze nog hetzelfde als elf jaar geleden, wat kan ik verwachten?
Zij is ook niet meer bij André, die informatie heb ik, net als bij Danielle in Vienne,
ondertussen ook uit een briefwisseling gekregen. Haar gedeelde huis bij Grenoble, waar
Karl-Hubert en ikzelf en de kinderen ooit het gezin bezochten op weg naar Spanje, wordt nu
alleen bewoond door André, en Monique nam haar intrek in het gedeelde vakantiehuis hier
bij het strand van Marseille, dat hij "vriendelijk" aan haar heeft nagelaten. Zo had ze het in
een brief aan mij gezet, net als Danielle: vriendelijk. En weer was ik, net als bij Danielle,
verbaasd dat ze het zag als een vriendelijke genegenheid en niet als haar recht om iets uit
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hun huwelijk te krijgen. Ze is nu immers eigenaar van het huis. Ik, aan de andere kant, die
aandrong op mijn recht in mijn echtscheiding, bereikte niets, geen aandeel in de
gezamenlijke zaak, geen steun voor mij, zelfs niet voor de toenmalige jonge kinderen, geen
"vriendelijke overgave". Had ik hem vriendelijker moeten erkennen in zijn optreden? Had ik
meer moeten buigen? Had ik vriendelijker moeten zijn met Karl-Hubert? Toen ik me zo
onrechtvaardig behandeld voelde! Toch?
Hoe zal het nu zijn met Monique? Sommige mensen veranderen in de loop der jaren
schokkend, sommige helemaal niet.
Op schoolreünies was ik erg verbaasd om te zien hoezeer sommige van mijn vroegere
klasgenoten in tien of twintig jaar, en nog meer na dertig jaar, waren veranderd.
Uschi, die toen de mooiste van de hele klas was, liep nu voorovergebogen, haar ooit
fluweelzachte teint was verbleekt, haar tanden en vingertoppen waren vergeeld van het
roken en haar ogen glansden niet meer. Simone had een groots lijk aangenomen, het was
niet langer Simone's gezicht dat tegen me sprak. Ik herkende Lieselotte niet omdat ze nu
haar vroeger borstelige lange haren kort geschoren droeg: ...wat het effect van haar eens zo
zachte gezicht op een opvallende manier veranderde. Het tonen van mijn verbazing werd niet
goed ontvangen op de reünie.
Toen ik een paar jaar geleden onverwacht de wijk en door de straat van mijn vroegere beste
vriendin Edith reed en zonder na te denken wilde zien wat er van het appartement was
geworden, stond er op het belbord nog steeds dezelfde naam als toen: Weihinger. Ik drukte
op de bel en wachtte op de bejaarde ouders, die blij zouden zijn met een bezoekje uit hun
vorige leven. Maar het opende voor mij, beide kanten erg verrast, Edith. Maar ze was niet blij
met mij. Leek erg depressief toen ze me vertelde dat het ding met Norbert kort na haar
studie was afgelopen. Sindsdien woont ze bij haar ouders, maar ze zijn beiden twee jaar
geleden kort na elkaar gestorven. Ze had hun meubilair nog niet willen veranderen. Nee, dat
zag ik, dat had ze echt niet gedaan, het zag er nog net zo uit als toen we elkaar dertig jaar
geleden als meisjes in het appartement van haar ouders ontmoetten. En ik, hoe word ik
waargenomen? Staat er ook rotting op mijn gezicht geschreven? Ik vind het idee helemaal
niet leuk. Nu heb ik een goede ervaring met het spontane bezoek aan Danielle in Vienne.
Toch ben ik opgewonden over hoe ik me bij Monique zal voelen.
Als we tegenover elkaar staan, is Monique nog steeds Monique. Ze ziet er net zo uit als toen.
Nog steeds de kleine figuur, het scherp getekende gezicht, toegegeven, een beetje ouder.
Haar energieke ogen... Het licht bleke blonde steil haar. De gespierde armen van een
zwemmer.

Monique kijkt me ook nieuwsgierig aan terwijl we elkaar met rechts- en links- en
rechtszoenen begroeten.
"Tu es comme je me souviens de toi," zegt ze. "Commentaar vas-tu?"
Dat ik eruit zie zoals ze zich mij herinnert, zegt ze. De vraag na de volgende is al: Hoe gaat
het met Lisa? Ik denk veel aan haar, en aan al je kinderen!
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Mijn dochter Lisa en haar dochter Yvette waren onafscheidelijk tijdens de twee jaar dat
Monique in Ismaning woonde met haar man André en hun twee kinderen. Ze waren
ontroostbaar dat Yvette's familie terugging naar Frankrijk. Ook nadat ze waren vertrokken,
zijn we ervoor blijven zorgen dat de kinderen elkaar meerdere malen hebben bezocht, over
de landsgrenzen heen. Totdat het contact met de opgroeiende meisjes afneemt.

Geen glad leven
Bij het naambordje bij de ingang van het huis zag ik staan: Thibeau.
Monique nam ook haar meisjesnaam weer aan, net als Danielle in Vienne, omdat André
eiste dat ze haar getrouwde naam terug zou geven, vertelt ze me later als ik het vraag. Ja, zo
is het in Frankrijk, ze zegt dat ze het niet erg vindt.
Ze stond te popelen om mijn scheidingsverhaal te horen. Hoe was het toen, hoe heb je alles
geregeld, met de kinderen, waarom ben je niet in de zaak van Karl-Hubert blijven werken,
wat vonden de kinderen van de scheiding, waarom heb je geen geld van Karl-Hubert
gekregen, hoe ga je om met de liefde, hoe kun je weer getrouwd zijn?
Toen begon ik te praten.
"Je kunt je niet voorstellen hoe ons fijnproeverstrio mij in de loop der jaren heeft
verafschuwd. Ja, het was ons levensonderhoud, en ik hield zeker van organiseren. Ik wist
mijn weg, ik was een professional geworden, ik kreeg echt veel erkenning, in ieder geval van
klanten en vrienden. Maar ik kon er niet meer tegen!
Wat we hadden geïnitieerd toen we ons bedrijf begonnen en wat we toen goed vonden, was
nu uit ons hoofd verdwenen in de jaren dat we onze winkel hadden. De rivier van het leven
had vele grote en kleine zijrivieren ontvangen en was een machtige stroom geworden. We
waren als een hardnekkige massa, een stroperige, spinnende paddenstoel waaruit het leven
het water had getrokken voor de gladheid. Gespannen in elkaar, overspoeld. En nu dacht ik
dat ik uit deze taaie massa kon opstaan en het kon laten stromen, en wel in een richting die
ik had bepaald. Het bleek een ossenrit te zijn. Het kostte ongelofelijk veel moeite om de
winkel in een frisse staat te houden, en ook veel knowhow. Ik heb geen personeel gekregen!
Karin, de verkoopster die al jaren in de winkel werkte, werd enkele maanden ziek. Onze
uurlijkse helpers konden niet alleen gelaten worden in de winkel, ze werden overweldigd
door het grote assortiment. Ik heb te vaak moeten invallen, echt te vaak, en dat heeft me
uitgeput - in de loop der jaren was het te veel geworden voor mij. Ik trainde de ene leerling
na de andere, ze gingen weer weg naar andere, makkelijkere banen. Al mijn kennis van
organisatie had geen zin als ik te veel alleen moest doen. Karl-Hubert was meer en meer
betrokken bij de wijngroothandel, hij kon me slechts af en toe helpen. De laatste jaren stond
ik veel te vaak van maandag tot zaterdag in de winkel - en organiseerde ik daar in alle
engheid, bestellingen, partyservice, kinderen, altijd onderbroken door klanten.
Monique keek me met belangstelling aan.
"En dan? Hoe heb je het omgedraaid?
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Tegengewerkt
Omwille van Karl-Hubert heb ik een paar jaar meegewerkt aan de opbouw van ons bestaan
en heb ik meegewerkt aan de bouw van de bijbehorende gevel. Deze gevel en rol had me
lange tijd veel energie gekost, maar ik zag geen uitweg, ik zat erin gevangen. Hoe zou ik het
kunnen maken, waar te beginnen? Toen trok mijn lichaam aan het scheurkoord. Toen er
weer twintig gasten in het huis stonden, die met een perfecte tafelstyling en een uitbundig
menuplan en een overeenkomstig grote hoeveelheid kookgerei en met veel alcohol en het
gebruik van kinderen en met mijn energie gemanoeuvreerd moesten worden, kon ik
plotseling, na een korte rustpauze, niet meer opstaan. Ik kon mijn ledematen niet meer
bewegen. Rien!
"Waar ben je, sta op en help me!" riep Karl-Hubert vanuit de keuken naar de slaapkamer.
Ik kon niet eens antwoorden, de stem liet me in de steek.
De gasten zouden snel komen, hij had me nodig, dat wist ik, hij zou dit alles niet alleen
aankunnen. In de stress schreeuwde hij tegen me: "Kom naar beneden!"
Maar mijn benen en armen gehoorzaamden nog steeds niet aan mijn wil. Niets werkte,
helemaal niets. Je kunt je voorstellen hoe dat me bang en ontzet heeft gemaakt. Als je niet
meer kunt bewegen! Zonder te weten waarom! Ik gaf niet om Karl-Hubert op dat moment.
Ik, ik kon me niet bewegen! Niets ter wereld was het waard dat ik niet kon bewegen, zelfs
niet de gasten die verwacht werden. Ik vond het jammer dat de kinderen mijn rol des te
intensiever moesten overnemen, ze zagen er erg bezorgd uit en gaven die avond alles wat ze
konden zonder het gebruikelijke geruzie.
De volgende dag, na een lange, lange slaap, kon ik weer opstaan, maar een grote
vermoeidheid bleef in mijn ledematen. Mijn creatieve energie was echt gebroken.
Met deze lelijke ervaring op de achterkant van mijn nek groeide de wens om de winkel uit te
komen steeds meer. We zullen nooit iets anders kunnen doen dan de Gourmetrion te
verkopen. Het zou immers nog een jaar duren voor Karl-Hubert zich in deze gedachte kon
verdiepen en voor een koper kon zorgen. Ik zou overweldigd zijn door de verkoop, ik had te
weinig kennis van dergelijke processen. Al deze veranderingen hebben ons huwelijk
overbelast.
Monique knikte.
"En de afgelopen jaren, wat heb je gedaan?"
"In een notendop: Er zijn veel bureaus die interim-personeel leveren aan grotere bedrijven en
ondernemingen. Ik volgde een verdere opleiding, verwierf computervaardigheden en was al
snel in staat om als freelance kantoorassistent te werken. Ik heb een ongelooflijk aantal
interessante ervaringen opgedaan, alles ging zo anders dan bij ons kleine fijnproeverstrio.
De behoefte aan werknemers om op korte termijn te worden ingezet is zeer groot, ik heb
nooit een werkgelegenheidskloof gehad".
Ik keek even naar beneden. Ik woonde tenslotte gewoon in een. Maar ik wilde de aandacht
van Monique niet te veel belasten met verdere details.
"En nu? Heb je genoeg verdiend? Met de kinderen?

159

Ik zwaaide met mijn hoofd.
"Wanneer is het genoeg? Ik zou voor mezelf en de kinderen kunnen zorgen. Dus - ik heb
niets meer. Maar in de tussentijd zijn de kinderen volwassen geworden - ik ben op deze reis
met mijzelf, om mezelf weer op te knappen, op 52. Wat wil ik met de rest van mijn leven
doen?"
Daar lachte ze.
"Ja, de rest van ons leven is al begonnen."

Een Duitser
Monique's huis aan de rand van Marseille is niet groot, maar haar kinderen kunnen haar
daar wel bezoeken. Slechts driehonderd meter van de zee vandaan, dat was belangrijk voor
haar als zwemmer. Ze zwemt elke dag, van april tot oktober, zegt ze. Voelt comfortabel en in
goede handen. André geeft haar de monnaie alimentaire voor haar onderhoud, ze geeft
schildercursussen en heeft een kleine baan in een kantoor, ze zegt dat ze daarmee kan
leven.
Waarom ik zo'n avontuurlijke reis alleen zou hebben ondernomen, vraagt ze me nadat ik
haar over mijn pijn heb verteld.
"Ik hou van de uitdaging achter zo'n reis," zeg ik.
Ze kijkt me verdoofd aan.
"Dat is typisch Duits!"
Ik kijk haar verbijsterd aan.
Als zodanig ben ik blijkbaar zo typisch Duits dat ik me niet eens kan voorstellen wat ze
bedoelt. Ik ben zo verbaasd dat ik niet eens woorden kan vinden om te vragen. Wat is er zo
typisch Duits aan mijn reis?
Ze moet mijn verbazing hebben opgemerkt, want ze sleept een verklaring.
Wij Fransen, zegt ze, proberen het ons altijd gemakkelijk te maken.

komen en gaan
Monique had de poort van de binnenplaats geopend toen ik aankwam.
"Alsjeblieft, je rijdt absoluut in mijn tuin", duwde ze me. "langs de weg zijn er te veel dieven
hier bij de zee! Zelfs op mijn binnenplaats zijn er dieven geweest. Maar het is beter in je
tuin."
Voordat we Thierry - een vriendin, zegt ze - ontmoeten voor het avondeten, voorziet ze me
van een opgemaakt bed in haar huis, dat ze al had klaargemaakt voor onderhuur tijdens de
komende weken van de vakantie. Ze zal de tijd doorbrengen op de Atlantische Oceaan in
Normandië, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Een comfortabel bed, waarin ik mijzelf
niet op een ingewikkelde manier op een bedplank hoef te trekken, waarin ik alleen maar
hoef te gaan liggen, en ook een douche zal mijn rugpijn goed doen.

Monique verpakt ham en kaas en koud water in de koeltas en vraagt mij
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Geeft u de voorkeur aan witte wijn of rosé?
"Rosé de Provence?" Ik vraag het. Mijn ogen moeten hebben geschitterd, want ze lacht en
wacht niet op mijn antwoord. Ze neemt twee flessen uit de koelkast en stopt ze in de
koeltas.
"We krijgen stokbrood onderweg, bij de bakker een straat verderop, het moet vers zijn!"
Laken, bestek, kopjes en papieren borden, koeltas - voor de korte afstand van haar huis
naar het strand krijgt ze een karretje uit de garage, waar we alles in zetten, en gaat op weg.
Dus nu kan ik ook deel uitmaken van zo'n maaltijd op doeken!
We spreiden het blad uit op het zachte zand, dekken de "tafel", zij legt het eten erop, terwijl
ik, nadat ik een comfortabele positie voor mijn rug heb gevonden, het eerste stokbrood
snijdt. De zee schijnt in de langzaam zinkende zon en spettert zachtjes. Verschillende
groepen mensen of families hebben zich verzameld voor een avondpicknick en genieten
samen met ons van de sfeer van oneindigheid: ook wij hebben een stukje geschiedenis in het
schuren van de schelpen op het strand. Monique ziet Thierry aankomen. Een lange,
slungelige man rond de vijftig, zijn stap lijkt moe, rusteloos zijn handen door de lucht
schoppen.
Thierry buigt naar Monique, begroet haar met kusjes naar rechts en naar links, draait zich
dan naar mij toe, groet mij ook, en gaat met ons op het kleed zitten.
"Ik had zoveel moeite op het werk," zegt hij, terwijl hij zich tot Monique wendt en zijn verhaal
van de dag begint te vertellen terwijl Monique ons rosé schenkt.
"Santé!", we toasten zelf en eten het voedsel dat we meegebracht hebben op stokbrood
plakken.
Thierry praat nog steeds over werk.
Ik wil deze twee met rust laten en aankondigen...
"Ik ga naar het strand voor een beetje, beweeg mijn rug."
Langzaam en kruiselings sta ik op, Thierry kijkt me even verbaasd aan. Ik ga naar de kust,
de zee begint te verduisteren. Het stappen op oneffenheden in het zand dat plaats maakt
voor mijn schoppen doet me pijn, maar toch wandel ik een half uurtje langs de kust voordat
ik weer bij hen ga zitten.
Mijn besluit is duidelijk: Morgen, zondag, ga ik 's morgens naar de stad, ik ben er niet meer
bang voor. "Als je je eenzaam voelt, ga dan naar de kerk," had Peter me gegeven. Misschien
is er een dienst in de beroemde Marienkirche van Marseille die mij rust geeft? Om het
voordeel te voelen van zorgeloos zijn, van vrij, anoniem nemen, ja, in een kerk kan ik het
doen. God is immers betrokken, iets hoger, ongevoeliger dan mijn medemensen. Ik wil oude
liedjes meezingen, ontspannen luisteren en mijn gedachten laten dwalen.
"Weet je toevallig de diensturen bij Notre-Dame-de-la-Garde?" Ik vraag het ze. Tegelijkertijd
fronsen ze alsof ik iets volkomen onfatsoenlijks heb gezegd. Een kerkdienst? Monique
schudt haar hoofd.
"Notre-Dame-de-la-Garde is een geweldige kerk," zegt ze gewoon.
"En ga ook naar het terras, het uitzicht daarboven is geweldig!" voegt Thierry toe.
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De volgende ochtend vroeg zaten Monique en ik aan de ontbijttafel op haar terras, ze zette
croissants in de oven om het bakken af te ronden en liet me een café au lait uit de machine
halen. Ik kijk uit naar de dag, de zon schijnt al warm. Nu opent ze de tuinpoort voor me en
laat me in alle rust gaan. "Tot later", we roepen elkaar op.

Beveiligingskerk met ruitenwisser
De stad is nog steeds rustig. Ik vind een parkeerplaats aan de overkant van de straat bij een
bakker. De ene na de andere bewoner komt binnen en krijgt stokbrood en croissants. Er is
veel aan de hand. Het zal leuk zijn om Mercurius met rust te laten, hoop ik.
Toch blijf ik liever nog een paar minuten in de auto en hou ik het gebied in de gaten. Die
man daar, oude schoenen, slordige broek met riemen, vies hemd, wat doet hij? Knutselen
aan de ruitenwisser van een auto. Dan houdt hij de ruitenwissers in zijn hand, kijkt ze goed
aan. Even later legt hij zijn sleutel in het slot, opent de kofferbak en haalt er een nieuw
pakje ruitenwisserbladen uit.
Ik kom er onhandig uit met een gemarteld gezicht. Mijn rug! Maar ik kan hier niet zomaar
voor uitrusten! Nog even kijken bij Merkür: Heb ik alles goed afgedekt? Geen kabels meer op
het dashboard, geen geld meer liggend, geen camera, geen notitieboekje, alles mooi
verborgen onder het geel-blauw gestreepte Ikea-plafond. Merkür, zorg voor jezelf!
Heel langzaam draagt mijn rug me omhoog waar Notre-Dame-de-la-Garde staat aangegeven.
Ik laat me door de straten drijven, gewoon om de richting aan te houden. Verlaagde
huisgevels, kromme hobbelige straten, vuile trottoirs of helemaal geen - dit alles stoort me
niet, integendeel, het geeft me het goede gevoel dat ik in het zuiden ben. Maar wat me
afstoot is de geur die zich ophoopt tussen de hoge muren van de huizen. Het regent
maandenlang niet in de zomer, er zijn geen groene stroken en de honden moeten toch
ergens zijn...
Wat zijn de Fransen toch vriendelijk! Ik krijg altijd meteen leuke antwoorden als ik de weg
vraag, altijd hoffelijk. Hun taal is sowieso heel beleefd, altijd een "ça va?" op de lippen, altijd
een "bonne journée, Madame" op het einde, mijn kont, de Fransen zijn arrogant! Het is
misschien anders in Parijs, maar hier in het zuiden - het wordt niet vriendelijker dan dat!
Lopen is erg inspannend voor mij, vooral het soort lopen waar ik niet naar wil laten kijken.
Nee, ik wil geen zielige blikken!
Eenmaal boven aangekomen, loop ik door het massieve bronzen portaal en kies snel een van
de vele vrije plaatsen van waaruit ik het interieur van de op het eerste gezicht al zeer mooie
en indrukwekkende kerk uitgebreid kan bekijken. Rijke mozaïeken, veel goud, verschillende
beelden van de Maagd Maria, waarvan er één aan het hoofdaltaar van zilver is gemaakt, en
verder artistiek gearrangeerde heiligen. De basiliek heeft drie orgels. Talrijke
votiefaanbiedingen, die voornamelijk door zeelieden werden vastgelegd, worden geacht te
getuigen van verhoorde gebeden in de zijkapellen.
Hoe zelden neem ik tijd voor echte reflectie in het dagelijks leven. Vrede vinden voor een
meditatief gebed in de ochtend na het opstaan, voor een beetje dank tijdens de maaltijd,

162

voor een samenvatting in de avond - hoe bewuster ik me van sommige dingen zou worden en
hoe onbeduidend andere in relatie tot elkaar zouden worden. Dus nu neem ik de sjabloon in
een kerk, die precies voor dit doel is gemaakt, en ik ben blij dat ik binnen wat als een half
uur voelt, mezelf weet te scheiden van actie-actie-actie.
Tijdens de wandeling naar buiten wordt men door de souvenirwinkel met devotionele
voorwerpen geleid. De bezoekers komen gretig rond de weinige aanbiedingen in de winkel en
zijn dankbaar voor ansichtkaarten, boeken, bidprentjes, souvenirs, kaarsen om aan te
steken en en, en. Ze zijn er dankbaar voor en kopen. Hetzelfde besef - met alle respect voor
religieuze motieven - als op de Tibetaanse markt in La Ciota: Ja, mensen willen souvenirs,
ze willen kopen, ze willen geld uitgeven en er misschien bevestiging mee krijgen: Ik ben hier
geweest, ik heb genoten, en nu zal ik afsluiten met een aankoop. En ik? Ik zou ook iets
moeten verkopen. Hoe kan ik mijn klanten dankbaar, tevreden en gelukkig maken? Zal ik
slagen als buitentrainer? Of zal deze verwachting mij onder druk zetten?
Ik voel grote pijn. Ik moet mijn rondleiding door de kerk afzeggen.
Laat me tenminste naar het terras gaan, zoals Thierry aanraadde. Ik zie de zee in flitsen. En
ja, wat een overweldigend uitzicht over de grote stad verwelkomt mij daar, over de Oude
Haven met zijn chique witte jachten, over de zee. En ver buiten, lees ik in verbazing en
opwinding op het schoolbord, daarbuiten, de majestueuze opkomst op een eiland, dat is het
Château d'If, waar "De Graaf van Monte Cristo" zoveel jaren heeft moeten doorbrengen. In
mijn jonge jaren, na mijn Karl May-fase, was dit een van de boeken die me nachtenlang uit
mijn slaap hield. Het magische Château d'If!

Neem alles mee!
Naar beneden gaan is makkelijker voor mij. Ik hoop dat Mercurius...
Van een afstand schittert hij naar me. Godzijdank, het staat nog steeds - en zelfs binnenin
is alles onaangeroerd. Nogmaals een kort dankgebed, Merkür, je bent de beste!
Op de terugweg naar Monique's huis drijft mijn honger naar avontuur me naar het bordje
"Marseille Europort". Kijk maar eens. De beruchte haven. Even kijken of het echt zo erg is.
Haven is altijd interessant! Ik zit er al middenin. Een plotseling groot onbehagen. Mijn maag
is aan het verkrampen. Ik voel ineens al mijn bedenkingen over deze Marseille ineens, ik
duw het stuurwiel van me af alsof ik wat afstand kan winnen. Al snel betreur ik het weer
dat ik zo naïef ben geweest, dat ik niet voorbereid was op een duik in het diepste Afrika. Er
wonen hier duizenden armste mensen, die met hun hachelijke gezichten en gebogen
houdingen laten zien dat ze het hardste werk van hun leven hebben gedaan. Velen van hen
zijn moslims in lange, brede caftans, de meesten met een zwarte huid. Dokwerkers. Ik voel
me niet goed, wil er snel uit, maar kom vast te zitten in het verkeer, neem de verkeerde
afslag in de ontelbare rotondes - ik voel angst, alsof ik gevangen zit in een net, bij het zien
van de vele vreemde mannen met donkere doordringende ogen, die allemaal alleen naar mij
kijken, een vrouw alleen, de donkere mannen op de stoep, de sombere mannen in de bars
op straat, de mannen met knipperende ogen in de auto's naast mijn auto, alleen ik kijk
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naar, Mercurius, bescherm mijzelf! Hoe kom ik hier weg? De ene rotonde neemt het over van
de andere en welke wegwijzer is voor mij de juiste, er is immers geen enkel bord dat aangeeft
wat ik zoek als indicatie: Hier is de weg uit de hel. Ik vecht me een goed uur lang een weg
door het doolhof van straten, nee, ik kijk niet eens meer naar de mannen, nee, ik
concentreer me alleen op mezelf, nee, ja, ik vind de weg naar buiten, ik blijf mezelf hardop
zeggen - en dat helpt uiteindelijk.

Over grenzen, barrières en blokkades heen
"Ik ben niet echt een kok," zegt Monique.
"Hoe leuk!" Ik antwoord lachend.
Maar een 4-gangen maaltijd moet een must zijn, je bent in Frankrijk. Ze bereidt een salade
van ingeblikte maïskorrels met een paar verse tomatenstukjes, diepgevroren broccoli gaat in
de magnetron, ze had de dag ervoor een geroosterde kip gekocht, en nu heeft ze die
opgewarmd in de oven. Met het kookzakje rijst, dat altijd werkt. Verse meloenboten voor het
dessert, ik mag ze snijden. Ondertussen is Thierry ook gekomen.
Met alle moeite van dien mag er tijdens de maaltijd geen sprake zijn van een hartelijke sfeer.
"Ik zou graag een beetje naar de zee willen gaan", durf ik te zeggen, "Ik hou van de zee - en
in München hebben we die niet", ik denk dat ik daar verontschuldigend genoeg aan toe
moet voegen.
Een paar straten verderop, ik moet lopen en ik ben er. Het zicht op de uitgestrektheid ervan
doet me goed en helpt me om mijn duidelijk verlangen naar een gesprek, naar discussie en
naar een uitwisseling van mijn gevoelens te lokaliseren. Ik heb zoveel gedachten dat ik het
niet alleen kan ophelderen. Praten in het Frans met Monique ging best goed, maar dat is het
niet. Er zijn andere grenzen die ik tegenkom. Ik durf me niet uit te spreken over haar, ik ben
altijd op mijn hoede: wat wil ze, wat wil ik. In plaats van te doen wat ik zelf wil, hou ik me
in: wat verwacht ze? Ik concentreer me op het altijd goed zijn en niet beledigen, omdat ze zo
fragiel lijkt.
Iets aan haar stoot me af. Is het relatieproblemen? Angst voor contact? Met haar of zelfs met
mij? Ik heb nog een onderbreking van mijn solotournee toegestaan. Had ik liever alleen
willen eindigen? Ik vraag het me af. Voelde ik me verplicht om Monique te bezoeken, omdat
ik al in de buurt was? Ik gooide mezelf uit elke overweging die ik zo heilzaam vind.
Natuurlijk voelt ze dat! Tegen haar durf ik niet te zeggen wat ik wil. Het maakt haar ook
onzeker. Zij, Monique in haar voorzichtigheid, wil me goed doen. Ik kan het,
voorzichtigheidshalve, nauwelijks accepteren. Ja, ik ben een slechte gast.
Ik behoor waarschijnlijk meer tot de categorie "goede gastheren", zoals ik destijds met KarlHubert heb geoefend. Daar kan ik vooraf ideeën ontwikkelen, dat inspireert me, ik kan me
verheugen op gasten, ik kan alles toepassen wat ik heb bedacht, dan ben ik bezig, ik dien,
ik heb de rol van de entertainer, ik ben in de positie van de leider - daar ben ik voor
opgeleid. Wie van onze vrienden kon ons uitnodigen zonder veel chaos te brengen in de
persoon van onze vier onstuitbare kinderen, die vaak ongeschoold waren door gebrek aan
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tijd van hun ouders, die qua leeftijd heel dicht bij elkaar stonden, en die daarom veel ruzie
maakten, woedden, stoeiden - wie wil dat nou met zichzelf doen? Karl-Hubert en ik waren
het erover eens: in plaats van naar vrienden te gaan om onze kinderen onder controle te
houden en ervoor te zorgen dat ze niets verkeerd doen, zou het beter zijn als de vrienden
naar ons toe komen. We hadden de meeste ruimte, en hun twee kinderen konden hoogstens
gemakkelijk onderdak bij ons vinden. Ja, een gast zijn is altijd al vermoeiender geweest dan
een gastheer zijn.
"Ik maak ons buiten bij de auto wat koffie", bied ik Monique met een vrolijk gezicht aan, om
de rand van mijn ongegeneerd binnenkomen te halen.
Dus ik wil de rollen omkeren met haar, om haar te overtuigen van mijn gelukkige
zwerverleven, ik en Merkür. Ik wil haar teruggeven wat goed is voor mijn plotselinge
verschijning, voor haar gastvrijheid, ook al zou ze haar vakantie moeten voorbereiden. Ik wil
dat ze zich net zo leuk voelt als ik als we buiten, in de schaduw van Merkür, een koffie
drinken op mijn gasfornuis uit een splintervrije metalen beker. De wereld moet dit net zo
aantrekkelijk vinden als ik, ze moet het maar eens proberen!
Maar Monique opent haar handen in afschuw, schudt haar hoofd heftig.
"Mais pourquoi," zegt ze, "Ik heb een koffiemachine! Wilt u cappuccino of café au lait?"
Ik claimde beleefd "cappuccino" en werd geslagen.

Berggeest van het geld
In alle gesprekken met vrouwen die hun problemen beschrijven, merk ik dat de vrouw alleen
iets kan veranderen als ze zelf, uit eigen beweging, iets anders doet dan voorheen.
Zulke veranderingen worden vaak voorafgegaan door langdurige verhelderingsprocessen, o
ja! Maar waar kun je duidelijkheid krijgen als je vastzit in een moeras!
Hoe gemakkelijk ik conclusies kan trekken uit de verhalen van Monique over haar relatie
met haar moeder over de noodzaak van vrede in haar huwelijk met André, waarvoor ze veel
van zichzelf heeft gegeven, zei ze.
Ze heeft veel met hem gesproken over haar wensen. Altijd met het doel om zijn goedkeuring
te verkrijgen. Zo heb ik het tenminste ervaren. In plaats van haar behoeften te promoten. In
plaats van te doen wat ze wil zonder te vragen. Het doorstaan van de onenigheid die vaak
ontstaat als je je eigen wensen wilt vervullen. Met het succes van het verkrijgen van de
voldoening van het hebben van iets van uw eigen gemaakt.
Ik wilde Monique helpen. Ik wilde haar mijn interpretatie van haar verhaal laten begrijpen.
Ja, ik heb alles begrepen - en bovendien wist ik hoe de wereld werkt! Ik was zeker van een
ding - je moet het doorstaan! Om te verdragen dat je partner het er niet mee eens is. En doe
het toch! Maar natuurlijk wilde Monique er niet over horen. Tuurlijk. Klonk als een preek.

Nadat ik mijn gedachten had geformuleerd en besefte dat ik daarmee niet bij Monique
kwam, begreep ik ineens dat al mijn preken eigenlijk over mezelf gingen.
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Endure? Moeilijke situaties verdragen om zijn angsten te overwinnen? Doen wat voor jou
belangrijk is? Zelfs als ik de enige in de wereld ben die er om geeft? Te verduren? Te
verduren!
En mijn wens? Wordt het geen onafhankelijkheid genoemd? Om genoeg geld van mijzelf te
hebben?
Ik zou iets moeten veranderen, ja ik. In mijn angsten die me tegenhouden. die mijn
gezichtsveld en dus mijn denken beperken. Hoe krijg ik het topoverzicht van de dingen,
zodat ik eindelijk weet wat ik zou kunnen veranderen? Hoe herken ik de juiste berg van
waaruit ik een ander perspectief kan kiezen? Waar kan ik het uithouden, juist omdat ik een
nieuw bovenaanzicht heb? Wat dacht je van "veel geld"? Om dat te verdragen? Dat zou
betekenen dat we eerst veel geld moeten accepteren. En verdraag de acceptatie. Wat een
uitdaging!
Ben ik niet bang om veel geld te hebben? Al deze verantwoordelijkheid is gewoon te groot
voor mij. Help, dan geef ik niet weinig geld uit, zoals ik nu doe, maar dan geef ik zeker
relatief meer geld uit. En weer is het weg. Ik ben weer afhankelijk van het verdienen van
geld. Heb ik niet een man gekozen die weinig geld verdient als privé-schoolleraar? Zodat dit
probleem van "veel geld" niet in de eerste plaats is ontstaan? Kan je de controle houden
terwijl je grote sommen geld beheert, zou me intimideren? Ik nam dus niet eens het risico
om een man te ontmoeten die me met veel geld naar een restaurant zou brengen als we
elkaar ontmoetten, omdat ik destijds vreesde dat dit automatisch weer in de "gouden kooi"ramp zou eindigen. Ik had niet meer het hof kunnen maken. Dan had ik me weer bevrijd
gevoeld. Onder druk. Oh, op welke berg moet ik klimmen die ik de weg uit dit labyrint zou
kunnen herkennen?

Vragen aan de vrouw
Heb ik niet in een vergulde kooi gewoond en ben ik niet blij met geld alleen?
Als ik neem, moet ik er oneindig veel voor geven, was dat niet onbewust mijn motto?
Had ik niet non-stop moeten werken?
Had ik Karl-Hubert zich goed kunnen laten voelen met andere dingen dan werk,
bijvoorbeeld met eenvoudige herkenning, met lof? Met meer seks?
Het was precies deze erkenning die ik van hem wilde krijgen door middel van een optreden.
Kunnen mannen zelfs de prestatie van een vrouw erkennen? Of is een goed uiterlijk al
voldoende? Moet ze niet meer presteren? Mag het simpel zijn, mag ze alleen voor zichzelf
zorgen?
Moet hij niet dag en nacht zijn plicht doen? Zouden ze ook van hun werk kunnen genieten
en net zo goed betaald worden als hij?
De ramp van veel alleenstaande moeders in mini-jobs, van veel vrouwen in
ouderdomsarmoede omdat ze "alleen" educatief en verplegend werk deden, spreekt
boekdelen.
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Of moet ze misschien gewoon mooi zijn en er voor hem zijn, en hem krachtig prijzen voor
altijd? (Hoe vermoeiend klinkt dat!)
De onuitgesproken eis aan mij als de vrouw van Karl-Hubert, was zij niet deze geweest:
Een vrouw die altijd sterk is, die zich met zaken bezighoudt, die vervelende telefoontjes van
zijn rug houdt, die de kinderen onder controle heeft, die op de een of andere manier het
huishouden regelt zodat het hem niet als vervelend overkomt, die, niet te vergeten, er goed
uitziet, hem boven alles plaatst en van hem houdt en in alles in balans is, die vrolijk is en
hem intelligent vermaakt als hij zich moet ontspannen in een elegante sfeer.

Het hebben van vertrouwen, het kunnen loslaten, hoe weldadig ook. Te mogen nemen en
niet uit te sluiten op een ander niveau. Wees niet bang. Geen spanning. Doe je eigen werk.
Om het te weten: In geval van nood kan ik mezelf verdedigen.
Vecht tegen hem, tegen hem, de man? Oorlogstaal?
Terugvechten in plaats van jezelf te laten vallen?
Met de wapens van een vrouw, ook oorlogstaal.
Mis ik die ervaring? Omdat ik voor kinderen heb gezorgd?
Heb ik me altijd goed gedragen zonder na te denken, en zal ik me tot op hoge leeftijd altijd
goed gedragen?
Niet goed hoeven te zijn, is dit de vrijheid die ik wil kopen met mijn eigen, zelf verdiende
geld?
Keuzevrijheid? Voor wat dan ook: in staat zijn om te beslissen zonder noodzakelijkerwijs de
toestemming van de partner nodig te hebben.
Wil ik macht? En als dat zo is, waarom dan niet?
Maar wat zou de andere variant zijn?
Hoe gaan andere vrouwen om met het feit dat hun man veel meer geld mee naar huis neemt
dan zij doen? Zijn ze eigenlijk efficiënter of representatiever, of creëren ze zelfs "meer
waarde", zoals Karl-Hubert zou zeggen?
Accepteer gewoon andere vrouwen met vertrouwen: Ik ben een vrouw en ik geef hem daar
alleen al genoeg van. Of daarentegen, nemen ze veel op voor het gemak van het "betaald
krijgen" en verzetten ze zich niet?
Is dit niet al een onderwerp van de vrouwenbeweging uit mijn jeugd, uit de jaren zestig,
zeventig?
Loop ik achter met mijn tijd?
Of blijven de politiek en de maatschappij achter, waarbij oude rolpatronen comfortabel
worden voortgezet en gecultiveerd?
Waar haal ik zelf genoeg geld vandaan? Is het niet vanzelfsprekend dat ik hier als vrouw
altijd en eeuwig over nadenk?
Ik wil niet de economische factor "De dure vrouw" zijn, verwend door de man die trots is dat
hij zich deze vrouw kan veroorloven. Nee, met mijn kennis en ook mijn vermogen om een
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moeder te zijn, om de economie te dienen en mijn eigen inkomen te verdienen. Een hoge
ook! Wat houdt me tegen?
Kunnen er echt vrouwen zijn die dat niet willen? En waarom niet? Hoe worden ze gelukkig?
Dat vrouwen geen kinderen willen hebben, is dat de oplossing? De jonge vrouwen, de OostEuropese studenten uit Sibyl's verhaal: Ik zal een man vinden die voor me zorgt. Dat kan
niet goed zijn, zoveel afhankelijkheid! Of negeer ik een natuurwet? Een waar je tevergeefs
tegen vecht, zoals wanneer je niet wilt accepteren dat een steen naar beneden valt en niet
omhoog? Of is het net zoiets als "Alle voetgangers lopen in het midden van de stoep". Of,
"Alle randtafels in het restaurant worden eerst gevuld." Je kunt dit gedrag veranderen.
Wat is de naam van het onopgeloste punt in mij dat mij verhindert om voldoende inkomen
te verdienen?
Wat zouden andere vrouwen mij antwoorden over dit onderwerp?
Waar moet ik beginnen met het verduidelijken?
Heeft een andere vrouw mijn vragen?
Of is het alleen van mij, vanwege mijn specifieke levensverhaal? Geld is een ruilmiddel. Wat
heb ik te ruilen, bereidwillig en vrijwillig, behalve dat ik vier kinderen heb opgevoed? Of is
dat genoeg? Waar leef ik dan van?
Met al het nut van mijn auto zou een filosofiebibliotheek gepast zijn geweest. Maar mijn
vraagtekens gooien me terug naar mijn eigen bevindingen.

Angélique
Het kerstconcert dat het Filharmonisch Orkest in de Gasteig elk jaar in december gaf en
waar we altijd met Patrice en zijn vrouw Doris bij aanwezig waren, was voorbij.
Karl-Hubert had in de loop der jaren een aantal wijnwinkels geopend, die hij "De Vinosofist"
noemde en die zijn nieuwe hobby waren geworden. Als partner had hij Patrice gevonden, de
aardige jonge oenoloog uit Bordeaux, die zich in München vestigde. Samen met de
wijnbouwingenieur was Karl-Hubert erin geslaagd om enkele restaurants in München als
klant te winnen, om de zelf geïmporteerde wijnen nog beter te kunnen verkopen en beter
bekend te maken.
Na het concert had Patrice een tafel gereserveerd aan het adellijke koninklijke hof in het
Stachus en liep nu voor ons uit, waarbij hij de deur voor ons openhield - hij was zelf bijna
net zo groot als de deur en met zijn slungelige lichaam onder het volle zwarte haar en de
blauwe ogen zag hij er uit als een onzekere jongen. Doris, als ze het kon regelen, was blij om
aanwezig te zijn bij alle professionele wijnproeverijen die de twee mannen hielden, en altijd
een blikvanger voor de mannen in de meerderheid. Ze wist hoe ze met haar mollige figuur
moest pronken, samen met haar lange blonde krullen.

Dus dat was Angélique! Ik had de naam vaak horen vallen toen Karl-Hubert en Patrice een
levering van wijn aan haar voorbereidden, omdat Angélique verantwoordelijk was voor het
kopen van wijn aan het koninklijk hof.
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Ze was een beeldschone Franse vrouw. Zwarte, dikke, halflange krullen omkaderen een
donkere, fluweelachtige, zuidelijke teint, waarbij de bruine ogen als ronde kastanjes zijn
gezet. Toen ze de fles naar het hoge wijnglas leidde om te schenken voor Karl-Hubert, die
aan de voorkant van de tafel zat, om het te proeven, vormde haar arm een bekwame rechte
hoek ten opzichte van het glas. Om het af te tappen, gaf ze de fles een draai, die ze
ondersteunde met haar heup, waarbij ze zichzelf een beetje optilde op haar tenen.
De jonge vrouw was 24 jaar oud - en als sommelière was ze van nature zeer deskundig op
het gebied van wijn. Karl-Hubert beschreef haar aan Patrice en mij als schattig, wat
duidelijk gênant was voor Patrice. Haar Franse accent was zeer kenmerkend; toen ze sprak,
vormde ze een pruilmondje en nadat ze Duitse medeklinkers had uitgesproken met een
Franse laatste O, liet ze haar mond een beetje open.
"Wat wil je drinken?"
Wijn was haar specialiteit, ze wist de weg. Ik was verrast omdat ik nog nooit een Franse
sommelier had ontmoet. De communicatie tussen Karl-Hubert en Angélique verliep
vlekkeloos.
Angélique. Hij had het vaak over haar gehad. Hij aanbad haar. Ze aanbad hem. Oh ja, hij
zou heel charmant kunnen zijn. Ziet er goed uit. Ik zag Doris met medelijden naar me
kijken.
Karl-Hubert wil champagne als aperitief, een Dom Ruinart moet dat zijn. Maar het staat niet
op het menu. Angélique krijgt een '85 uit de kelder.
Karl-Hubert kiest de blanke man met haar devoot uit voor de vis. Ze beslissen over een '89
Sancerre uit het Loire-dal, ja, Bonnard is goed, een geweldige wijnmaker!
"Je wilt een speciale avond doorbrengen!" zegt Angélique. "Aan het lammetje, weet je wat we
vandaag gaan maken? Een magnum fles Romanée-Conti '83. Het is in de kelder.
Karl-Hubert rolt zijn ogen en zucht toegewijd.
Angélique is hier alleen voor onze tafel.
Karl-Hubert heeft nu een nieuwe bril nodig. Angèlique zal ze brengen.
De lamskoteletten zijn te goed voor hem. Angélique laat de kok nog wat meer koken.
Voor zijn sigaar, Davidoff Nr. 1, wil hij zijn eigen asbak. Angélique kijkt tien minuten rond.
"Moge het een van Cohiba zijn", vraagt ze hem ondeugend terwijl ze de luxueuze keramische
asbak met het typische geel-wit-zwarte Cohiba-ontwerp op tafel legt.
Karl-Hubert knikt heel gelukkig. Ik kijk naar hem: hij vindt het leuk dat Angélique zich zo
inspant om zijn wensen te vervullen.
Hij zit nu achter een terrine van foie gras aan die niet op het menu staat. Angélique krijgt
een dikke plak in de keuken. Fluweelachtig een nobel zoet, enorm volwaardig, gouden
Château d'Yquem, de wereldberoemde Sauternes.
"A premier cru supérieur", legt Patrice zijn vrouw Doris uit met een ontzagwekkende blik op
haar gezicht. "Het Château d'Yquem is de enige in Bordeaux met deze classificatie... Er staat
niets boven.
Doris knikt vriendelijk en bereid om te leren.
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Nu nog een cognac.
"Ik neem aan dat je de Delamain, 1973 wilt?"
"Grande Champagne?" vraagt Karl-Hubert.
"Grande Champagne!", lacht Angélique, die ook blij is met zoveel expertise en kort daarna
het bruine goud uit de slanke fles in de grote bolvormige snifters geeft.
"Hoe hij buigt!"
"Comme il jambe!", surrt Angelique.
Ik heb deze beschrijving vaak gehoord tijdens deskundige wijnproeverijen bij ons thuis wanneer het druivensap langs de binnenwand van het glas loopt en een duidelijk spoor
achterlaat, dat wil zeggen benen, "jambes".
Angélique ruimt grote platen op en brengt nog grotere platen naar buiten.
Angélique maakt de glazen schoon en brengt nog ronder glas naar buiten.
Angélique is er altijd voor hem als hij haar belt.
Angélique is een mooi persoon. Hoe kon ik jaloers zijn? Ik wil haar deel niet meer doen. Nu
niet meer. Nee, nooit meer. Ik wil de winkel echt niet meer. De verkoop is vastgesteld voor
31 december. Ja, neem Angélique voor diensten. Ik niet meer.

Yvette's moeder
Maandagochtend ga ik weer naar Cassis, en Monique gaat morgen naar Normandië. Ze liet
me nog steeds foto's van Yvette zien, en er kwamen tranen in mijn ogen. Echt waar! Ze is
een zeer aantrekkelijke jonge vrouw geworden, de 13-jarige van toen, koel, lang, slank, slim
gekleed, lang recht blond haar, dat ze soms open draagt, soms als een paardenstaart.
Yvette woont in een heel klein appartement in Parijs, zegt Monique.
Ze studeert al zoveel semesters filosofie, dat ze blijft praten.
Ze verdient haar geld als serveerster! Horror resoneert in haar stem.
Ze woont samen met haar vriendje. Hij is zwart. Uit Algerije. Hij spreekt tenminste Frans.
Monique probeert een hulpeloze glimlach.
Ik probeer alles te begrijpen, zegt ze.
Ik hou heel veel van mijn dochter en wens haar het beste voor haar.
Ze neemt een pauze tussen elke zin.
Yvette wil er met mij niet over praten.
Hier haalt ze haar schouders op en ik knik met mijn hoofd. Begrijpen in de zin dat ik altijd
probeer mijn kinderen te begrijpen. Het lukt me vaak net zo weinig als Monique. Ze willen
hun eigen weg vinden.
Ja, onze reis naar het verleden was intens, dat beseffen we allebei. Hoewel Monique soms
een beetje afstandelijk leek. Misschien was mijn effect op haar even onvrij?
Door onze ontmoeting werden mijn eigen complicaties onaangenaam duidelijk in mij, die ik
zelf nog niet heb opgehelderd: om mijn zelfvertrouwen te behouden, zelfs als mijn
tegenhanger vijandig is. Dat kan ik niet doen. Ik wil altijd geliefd zijn, daarvoor kan ik niet
vertrouwen.
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Zo'n Pons woordenboek
Merkür, ik heb mijn notitieboekje echt nodig! Mijn gedachten laten me niet los, zelfs niet op
mijn straat. Ik ben niet lang op zoek naar een speciale plek, maar de volgende parkeerplaats
moet het zijn, een beetje schaduw is mijn enige eis. Ik moet het onmiddellijk doen.
Hoe ben ik ooit met Peter samengekomen?, vraag ik me af in mijn dagboek. Hoe kon ik mijn
wantrouwen overwinnen na een mislukt huwelijk? Na vele jaren van proberen om zaken,
huwelijk, kinderen op de best mogelijke manier te beheren en het dan te moeten
classificeren als "niet beheerd"?
Ik had sindsdien veel relatieboeken gelezen, veel relationele films geanalyseerd: Hoe doen de
anderen het?
"Nu is het mijn beurt! Alleen ik!" was het enige wat ik zeker wist. Ik ben liever alleen en
zonder partner totdat ik weet wat ik nodig heb.
Ik had een man nodig die niet eist.
Ik had een man nodig die me met rust kon laten.
Ik had een man nodig die geen voorwaarden stelde aan zijn liefde die ik dacht te moeten
vervullen. Ja, dat weet ik net zo goed als Jell-O, nietwaar, Mercurius?
Toch. Om vrij te zijn: moet ik iets opofferen voordat ik het kan gebruiken?
Bestaat vrijheid überhaupt wel? Ja, voor een korte tijd, soms maar 40 dagen en 40 nachten,
maar zelfs hier ervaar ik afhankelijkheden, en zij het straatrichtingen die ik niet kan
begrijpen; zij het de natuur die ik tegenkom, met wiens onberekenbaarheden ik in het reine
moet komen; zij het mensen wier ontmoetingen ik nodig heb om ideeën uit te wisselen, om
impulsen te ontvangen, om mezelf in saamhorigheid te voelen.
Vrij zijn en in een relatie leven - dat is niet mogelijk. Zich toch vrijheid gunnen - dat is
onvermijdelijk, zonder dat is het leven niet de moeite waard. Vrijheid geven aan anderen
ondanks een intieme relatie - welke en in welke mate? Dit is een zeer individuele zaak
tussen partners.
Hoe dan ook, Peter zal me laten gaan. En ik? Laat ik mezelf vrij? Sta ik niet te vaak in de
positie van de waarnemer: hoeveel kan hij staan, hoeveel kan ik van hem verwachten, net
als ik met Monique heb gedaan? Dat hij of zij het niet kan verdragen. Hoeveel risico is er
mogelijk voordat de catastrofe uitbreekt omdat de gevoelens van de ander zijn uitgeput?
En Monique?
Sommige dingen durfde ik niet, omdat zij, Monique, niet zo warm was als ik had gewild.
Toen ik zag wat Monique van me verwachtte - om het gevoel te krijgen dat ze het met me
eens was - heb ik mijn behoeften niet gevoeld en heb ik ze niet uitgesproken. Om te nemen
wat ik nodig had of om het te vragen.
Natuurlijk heb ik genoten van de nette douche na het baden in de zee, ik mocht gebruik
maken van haar comfortabele logeerbed en koffie - geen probleem. Maar zomaar, om het
maar te nemen, dat zou voor mij heel, heel, heel moeilijk zijn geweest. Ik ben zo blij dat ik
haar net herinnerde dat ik mijn PONS woordenboek als afscheidscadeau heb achtergelaten,
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niet de kleine, maar de grote, nieuwe waar ik zo trots op was - zodat ze het kan opzoeken als
we elkaar schrijven. Het geeft me een vrij gevoel.
Jij en ik moeten niet denken dat ik het heb gebruikt om daar gratis te slapen. Ik wilde haar
en mijzelf bevestigen Ik vind haar leuk, ik koester haar, en ik ben bereid om iets voor haar
op te offeren. En één offer was voor mij: het teruggeven van de grote Dictionnaire, die ik voor
deze reis nieuw en voor veel geld had gekocht.

Moeders
Mijn geboorte in januari 1956 zou een levensbedreigende zaak worden voor mijn moeder. Er
was een bloedstolsel in haar long gekomen en haar ademhaling dreigde in te storten, haar
hart stopte - de artsen moesten snel handelen. Een zaak voor de intensive care unit vandaag. Het was niet de medische standaard in die tijd, en ze heeft veel behandelingen in
de kliniek moeten doorstaan voor een navenante lange tijd. Voor haar - en mijn - geluk was
de gynaecologische kliniek van München in de Maistraße destijds al goed uitgerust en kon
ze worden geholpen. Natuurlijk kon ze niet zelf voor haar pasgeboren kind zorgen, maar ik
kon wel worden ondergebracht en verzorgd in hetzelfde kliniekcomplex op de
zuigelingenafdeling.
"De verpleegsters waren zo enthousiast over je omdat je zo braaf was", zei moeder vaak met
een trotse gezwollen borst, "anders hadden ze je daar niet zo lang kunnen houden en
hadden ze je veel eerder bij mij weggehaald en naar een weeshuis gebracht!
Het feit dat ze tranen in haar ogen had terwijl ze het vertelde, zelfs tientallen jaren later,
irriteerde me altijd heel erg, zelfs als kind. Hoe vaak heeft ze me de hele geboorteprocedure
in detail verteld, zo vaak dat ik niet meer wilde luisteren en de kamer uit rende zodra ze
haar medische geschiedenis "met mij" verspreidde naar andere mensen. In de loop van mijn
jeugd en de laatste decennia heb ik op grote schaal fading out gekregen, de details in
verband met mijn geboorte waren vervelend en ik besloot, waarschijnlijk onbewust, ze niet
meer te onthouden. Daarom moet ik, nu ik dit verhaal wil opschrijven, naar mijn oude
moeder luisteren om me alles nog eens te vertellen. Wat niet moeilijk is voor haar. En laat
me eindelijk rijden in een golf van dankbaarheid. Ik kan zelfs zeggen: "Bedankt, mam, dat je
me hebt laten leven!" Ze huilt weer, maar deze keer doe ik dat ook.
Dus bracht ik de eerste drie maanden van mijn jonge leven door onder de hoede van
vriendelijke verpleegsters in de gynaecologische kliniek (Dank u wel!) totdat ze mijn zorg niet
meer konden betalen en ik naar een kindertehuis werd gestuurd. Daar kwam mijn vader
regelmatig op bezoek, hij was ook ziek, had een ernstige handicap meegebracht uit de oorlog
en had andere oorlogsschade genezen, die in de daaropvolgende jaren vaak tot een
gevaarlijke pleuritis leidde.
Moeder moest in het ziekenhuis blijven, en in het kindertehuis was ik waarschijnlijk niet in
orde. Ik was gestaag aan het afvallen, het haar achter op mijn hoofd ging zo lang uit de wieg
liggen - mijn ouders werd verteld dat ze pleegouders voor mij moesten zoeken.
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Ze leken goed voor me te zorgen, zoals ik kan zien op een foto uit dat jaar, waar ik goed en
wel op de arm van Obermüller's grootmoeder ben getroond. Daar ga je! Het kind groeit en
bloeit. Natuurlijk heeft de zorg veel van het geld verbruikt dat mijn vader, als ziekelijke
alleenverdiener, mee naar huis heeft genomen. Aangezien moeder ondertussen thuis was
vrijgelaten, met dagelijkse verzorging door een medische dienst, maar toch, bracht ze me
naar haar huis toen ik anderhalf jaar oud was. Ik kan gerust aannemen dat het niet alleen
vanwege het bespaarde geld was. Ik heb zelf kinderen...
Moeder was nog zo zwak dat ze me niet kon optillen, dragen en in haar armen houden. Ik
vraag me af of deze onregelmatigheid in de eerste maanden van mijn leven de oorzaak was
van een levenslange onbalans met mijn moeder? In ieder geval bezocht ik mijn oma van
Obermüller, zoals ik haar liefdevol noemde, regelmatig een keer per week tot mijn 13e. Niet
alleen omdat ze me altijd een Fuffzgerl als zakgeld gaf. Toen oma en opa beiden kort na
elkaar stierven, was het een vreselijke klap voor mij. Weken later was ik nog steeds diep
bedroefd.
Met mijn moeder, volgden er nog meer tromboses. In de jaren na mijn geboorte leidden
geblokkeerde aders herhaaldelijk tot koortsachtige flebitis en in haar geval tot een
zogenaamd "open been", een immens grote open wond aan haar linkeronderbeen, die haar
grote pijn bezorgde. Ik weet dat mijn moeder niet anders is dan dat ze dagelijks
bloedverdunnende medicijnen neemt. In mijn jeugdherinneringen verbindt de bank in onze
keuken-woonkamer zich noodzakelijkerwijs met mijn liggende moeder, een deken op haar
benen. Door haar neiging om bloedstolsels te vormen, bleef ze de rest van haar leven onder
medisch toezicht, en alles wat pijnlijk is in een gezond persoon maar snel geneest, was
gevaarlijk voor haar. Dit maakte haar natuurlijk voorzichtig, ook al heeft ze in haar leven
hard gewerkt. Bij ons, kinderen, is er echter een dubieus gedrag ontstaan: Ik moet haar
helpen, of ze zal sterven! Ik hoop dat ze niet sterft! Wat kan ik doen om te voorkomen dat ze
sterft? Ik doe alles wat ze van me vraagt!
Wat een vreselijke angst had ik voor haar! Ik herinner me dat ik ooit, toen ze "alleen" door
het appartement liep met pijn door aambeien, ook schreeuwde van angst - als kind kon ik
nog geen onderscheid maken tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk. En toen ze "alleen" weer
zwanger was, voelde mijn vader zich extreem schuldig, vol angst voor zijn vrouw, omdat ze
geen kinderen meer had mogen krijgen - de artsen hadden voorspeld dat ze een nieuwe
geboorte niet zou overleven. De vanzelfsprekende zaken van vandaag, zoals de pil,
bestonden nog niet, of werden niet in aanmerking genomen, ik zal me niet veroorloven om
een oordeel te vellen. Deze keer hadden we allemaal geluk: mijn zus Nicole werd in perfecte
gezondheid geboren, en onze moeder ook.
Echter, complicaties als gevolg van het risico op bloedstolsels deden zich keer op keer voor
en flebitis vergezelde ons ons hele leven lang. Het zwaard van Damocles bleef over ons
kinderen hangen: "Moeder zal zich slecht voelen als we haar niet helpen.
Sinds mijn geboorte van alle dingen de slechte toestand van moeder had veroorzaakt, voelde
ik me schuldig, natuurlijk zonder het te beseffen, om het maar eens te noemen. Waarom zou
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het verrassend zijn dat ik zelfs in mijn jeugd niet in staat was om het normale proces van
het verlaten van het huis van mijn ouders te doorlopen met alle energie van een puberaal
meisje? "Kind, je kunt me niet alleen laten! Je weet dat ik zo ziek ben!"
Wat ik toen al vermoedde was dat moeder ook gewoon een normaal persoon was en dat ze
mijn neiging om gehoorzaam te zijn zou gebruiken, zelfs als dat niet absoluut noodzakelijk
was.
Toen was ze haar bril thuis vergeten voor een kerkbezoek, waar we altijd samen op de fiets
gingen. Ze kon overal fietsen, alleen als ze liep had ze een beperking vanwege haar been.
"Kind, wees een schat en geef me mijn bril. Ik heb ze thuis op tafel laten liggen."
We waren net op tijd de kerk binnengeslopen, alleen in de eerste bank zaten nog stoelen.
Nee, het lukte me niet om onder de ogen van de verzamelde congregatie tegen te spreken:
Pak het zelf maar. Ze zat toen op tijd voor de dienst, alleen kwam ik te laat en schaamde me
vreselijk toen ik mezelf voorbij de aanwezigen duwde en haar de bril overhandigde. Mijn
boosheid op haar was niet genoeg voor een overtreding. Altijd in de nek de angst om te
zeggen: ik ben toch zo ziek.

Nu ben ik in Zuid-Frankrijk, helemaal alleen met mezelf. Ik kan mijn acties kiezen, genieten
van wat ik heb gekozen, ik hoef met niemand rekening te houden. Maar ik vraag me af hoe
het met mijn moeder gaat. Het lijkt erop dat deze vraag mijn hele leven al bij mij is. Ik ben
blij dat er ook Peter is. Er zijn veel dingen die ik met hem zou kunnen veranderen,
aanpakken - ik voel de behoefte om te stoppen bij een parkeerplaats om hem een korte sms
te sturen: Lieve Peter, ik vind het goed met je. Ik hou van je omdat ik mijzelf mag zijn.
Hoi, Rosi.

Help! Luxe!
Monique kon mijn ongebreidelde dorst naar onafhankelijkheid niet aan. Ik wilde haar niet
tot last zijn! Ik was heel voorzichtig dat ik alles alleen deed, dat ik van mijn koeler at, dat ik
gewoon niet te veel van haar tijd nam, na haar aankondiging aan het begin van mijn bezoek,
had ze veel te maken met het vertrekken naar haar vakantie, het voorbereiden van huurders
die haar huis in de tussentijd zouden huren. Ze had gezegd dat ze sinds haar scheiding voor
niemand anders moest zorgen. Dat wilde ik graag opvangen. Dat ze gewoon niet om mij gaf!
Als ze zich op mij had geworpen, had ik meer uit mezelf kunnen gaan, mezelf warmer
kunnen laten zien, had ik kunnen zeggen, ik wou dat ik "zo en zo" had kunnen zeggen,
dingen hadden kunnen ophelderen. Nou, geen van ons beiden kon dat.

Ik ben opgelucht dat ik weer alleen ben met Merkür. Hij biedt me de luxe waar ik van hou.
Kwik spuugt alles wat ik nodig heb in één klap uit. Ik heb net een vingernagel gebroken. Ik
vond meteen mijn nagelvijl en kon die in een mum van tijd weer rechtzetten. Voor Monique
moest ik de toiletartikelen, die zo gemakkelijk één voor één in de auto kunnen worden
opgehaald, vinden en in een container stoppen die een goed verzorgde badkamer waardig is.
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En: Dit T-shirt is niet goed genoeg en die broek zou wel eens schoner kunnen zijn, dacht ik.
Wat moet ik dragen dat ik niet als een zwerver overkom. Twee werelden. Een zucht.

Terug naar huis
s Avonds waait er een aangename, zeer warme wind en ik leg mijn luchtmatras op de vloer
naast Merkür. Eindelijk kan ik slapen onder de open hemel! Denk ik dat ik dat kan? Als ik
bang ben? Natuurlijk ben ik bang. Lange tijd observeer ik welke auto's in en uit rijden,
welke bij mij in de buurt staan, welke mensen in welke richting gaan, hoewel ik het in het
donker niet zo goed kan zien.
Lange tijd geniet ik van de sterrenhemel boven me, en dan val ik eigenlijk in slaap, ondanks
de angst en ondanks de muggen die om me heen zwermen. s Ochtends in de schemering
zijn zij degene die me om half zes wakker maken. Ik had me het romantischer voorgesteld
om buiten te slapen. Op de parkeerplaats, stoffig van de droogte, rook het ook niet naar
lavendel, maar naar pis, die de laatste drie droge maanden niet kon wegspoelen.

Toen mijn buren me uitnodigden voor koffie in hun zelfgebouwde VW-bus op tien meter
afstand, een heel leuk jong stel, had ik helaas al ontbeten. Ja, inderdaad, helaas! Ik heb
alweer zin in gezelschap. Wat wil ik eigenlijk?
Heel langzaam en ondanks de pijn heb ik mezelf in de juiste kleren gestoken en weer een
sms naar huis gestuurd. Ik heb heimwee! Ik voel me alleen. Ik voel me verdrietig. Ik verlang
naar mijn echte thuis, naar Peter, naar mijn twee kleine kleinkinderen, naar mijn gelukkige
kinderen, en ik wil bijna een beetje huilen. Ik denk eraan om eind september voor de derde
keer grootmoeder te worden. En over het gevarieerde ontbijt dat Peter naar mijn bed brengt
voordat hij naar school gaat. Sterk zuurdesembrood, knapperige graanbroodjes. Taart
boshoning, bergkaas en rauwe ham. Hier, zonder koeling, kon ik zulke dingen niet houden,
ik deed het zelfs zonder boter, en elke dag alleen stokbrood van de dag ervoor met zoete
honing, pah, hoe saai.

Met Charles en Juliette in de hangmat...
Ik heb een cd van Charles Aznavour beluisterd en een andere van Juliette Gréco, die ik
ongeveer twintig jaar geleden heb gekocht en die beide uit hetzelfde huishouden als KarlHubert komen.
Hoe een verpletterde rug leerzaam kan zijn!
Want ik had nog nooit de tijd genomen om te gaan zitten en echt te luisteren. Had eerder
alleen muziek, stem en spraakgeluid waargenomen. Met veel plezier ontdek ik nu, met de
vrije tijd die me wordt opgedrongen, dat de teksten ook zeer interessant zijn, op een actorartistieke manier worden gepresenteerd en de maatschappij van hun tijd onderzoeken. Je
moet de tijd nemen, ik herhaal voor mij, naar buiten toe met een verbaasd schudden van
het hoofd vanwege zo'n lange periode van onwetendheid en naar binnen met het inzicht dat

175

de laatste weken al veertien keer is herkend: Als je de tijd neemt, zul je veel betere
resultaten bereiken. Je bent gelukkiger.
Geen twijgje beweegt, het zonlicht schijnt fel in mijn ziel, de lichtvlekken op de zee
concurreren in hun beweging met de geluidsgolven van de Cigales.
Dan voel ik mijn menstruatiebloedingen aankomen. Ik ben nu ruim vier weken onderweg. Ik
moet naar de auto gaan, hygiënische maatregelen nemen. En ik denk erover na hoe ik deze
kwestie deze keer in de komende dagen zal kunnen aanpakken.
Steeds weer heb ik het gevoel dat ik in een donkere grot ben, die naar voren tast zonder te
weten waar ik met de volgende stap naartoe ga. Sommige dingen zijn te wijten aan mijn
nieuwsgierigheid, andere komen over me heen.

Achteraan zit ook voorin
Ik merk dat ik steeds meer ontspannen ben nu mijn 40 dagen van eenzaamheid ten einde
lopen. Het is woensdag 30 juli. Ik heb veel bereikt, heb veel angsten overwonnen en sta vaak
onder grote druk. Ik heb niet altijd gelukkig kunnen genieten van mijn solotijd. En lachen
met mij alleen - dat is niet gelukt.
Gisteren nog had ik een liedje op mijn lippen, gisteren nog kon ik een grappig boek lezen en
lachen terwijl ik het las. Zonder het echt te merken, stond ik voortdurend onder spanning.
Alles ging goed en ik was vaak, heel vaak trots op mezelf en heel tevreden over mijn
vooruitgang. Ik was erg geconcentreerd en zorgde goed voor mezelf zodat er niets kon
gebeuren. Nou, niets ergs. Ik heb veel Franse gewoontes leren kennen. Inmiddels heb ik
geleerd dat het zowel hier als thuis heel gewoon is om je uit te kleden op het strand, zelfs om
er gewoon in een slipje te staan. Mogelijk is het voor kampeerders uit Zuid-Frankrijk
vanzelfsprekend wat voor mij zo vreemd was. Enkele dagen achter elkaar zonder tent was ik
nog nooit op pad geweest. Dat de Fransen in het zonnige zuiden op de parkeerplaats en
naast hun auto zitten - niet alleen naast campers - of ook op het strand en hun lakens
uitspreiden, op de grond gaan zitten en daar in het rond eten, had ik niet geweten. Aan het
begin van mijn reis schaamde ik me ervoor dat ik op de grond naast mijn auto zat en een
hapje at. Ondertussen schaam ik me ook niet meer en eet ik mijn eten overal op, wat ik ook
net heb klaargemaakt. Alleen met de tijd viel de spanning erover van me af. Andere, nieuwe
spanningen, veroorzaakt door andere onzekerheden, werden toegevoegd - en ik heb ze ook
doorstaan.

Ik ben, dus ik ben
Wij mensen hebben allemaal de neiging om situaties op te lossen waarin we bang zijn met
dezelfde tactiek. De regel is dat we situaties vermijden waarin deze ene bewezen,
geavanceerde anti-angstmethode niet werkt. Waarom heb ik mezelf de laatste weken zo
gestrest? Onbewust vermoedde ik waarschijnlijk hoe belangrijk het is voor mijn
ontwikkeling, mijn toekomstig welzijn, voor mijn leven in het leven, om verschillende
technieken te leren om me te laten gelden, om me te laten gelden, om me te verdedigen, om

176

een keuze van strategieën te hebben, afhankelijk van de situatie. Op deze manier kunnen
mijn beperkte mogelijkheden, die mij zo vaak hinderen bij het uitproberen van nieuwe
dingen, zich vermenigvuldigen. Zodat ik me meer kan permitteren, zodat ik mijn leven kan
verrijken met vreugden die mij voorheen werden ontzegd vanwege mijn angst. Wat heb ik me
vaak laten reduceren door mijn angst! Hoe vaak heb ik mijn mogelijkheden tot een te
voorzichtig niveau beperkt en daardoor slechts een beperkte vitaliteit gevoeld. Hoe vaak heb
ik het leven de laatste jaren niet uitgeput omdat ik in mijn jeugd te vaak op mijn neus was
gevallen en deze lelijke ervaring in de volgende decennia wilde vermijden!

Ja, ik heb mezelf beschermd. Tot de laatste dag had ik mijn verdedigingsset naast me liggen:
het fluitje om mijn nek hangen, terwijl ik mijn scherpe wildernismes en mijn geologenhamer
en -telefoon bij de hand had. Ik was uiterst alert en observeerde mijn omgeving zeer
nauwlettend, meer met mijn hart dan met mijn ogen. Ik vestigde me in het buitenland,
voelde me hier steeds meer op mijn gemak en ervaarde dat zelfs de Fransen alleen met water
koken als ze kampeerden. Ik schaam me niet meer, ik ben een van hen. Mijn
hoteldienstfase, zoals ik die met Karl-Hubert heb meegemaakt, is voorbij.

En ja, tien euro per dag was genoeg voor mij. Meer had ik niet nodig. Het is overal zomer.
Het is warm, de lucht boven me geeft me zijn uitgestrektheid, ik krijg van nature een
overvloed aan geschenken voorgeschoteld, hoe onbelangrijk is uitgebreid eten voor mij!

Ik ben blij en zeer zelfverzekerd. Ik voel een oneindige kracht in mij.
Ik zit op een droomplek aan zee, met een droomuitzicht. Ik heb deze plek zelf gekozen!
Namelijk, precies de plek die mij past. Een lang zandstrand met veel parasols en ligstoelen
op een rij is misschien wel geschikt voor andere mensen. Ik heb er een nodig met gladde
stenen waaruit ik in het warme water kan springen. Ik ben vrij en mag zelf beslissen. Veel
mensen weten zulke dingen al uit hun jeugd. Ik weet het pas nu. Ik weet het nu tenminste
al.

Emancipatie
Ik heb veel tijd met mezelf doorgebracht, veel dingen herkend, veel dingen over mezelf leren
kennen die ik eerder had willen weten. Ik was uitgekleed, niet geleerd om bang te zijn. Ben
ik het vergeten?
Na vier weken afwezigheid heb ik mama gebeld. Natuurlijk vroeg ze het onvermijdelijke na
algemene en banale uitwisselingen: Dus, maak je een beetje vooruitgang met je werk (we
hebben het nooit gehad over wat voor werk het zou moeten of kunnen zijn) of ga je eerder
een wandeling maken dan dat je gaat werken?
Met een glimlach in zijn stem.
Ik kreeg de boodschap: "Kind, je gaat niet alleen een ritje maken, maar hopelijk doe je iets
zinvollers.
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Controle! Tachycardie! Ik weet niet hoe ik dat moet beantwoorden!
Snelle afleiding. Geef daar geen antwoord op. Kom direct naar hun ziekten. Of aan haar
kleinkinderen, die haar dierbaar zijn.
En ik ben zo trots op mezelf. Ik heb het voor elkaar gekregen om hier gewoon te zijn zonder
de druk om iets te moeten doen, om iets te bereiken. Mag ik me zo goed voelen? Een paar
seconden stilte.
"Ik ben er gewoon in geslaagd om hier te zijn, Mama, zonder de druk om iets te moeten
doen, om iets te bereiken. Het gaat heel goed met me, mama! En ik kijk er echt naar uit om
je weer te zien. Het is nog maar een paar dagen."
Verbaasd, ik hou mijn telefoon nog strakker vast dan ik hoor:
"Ik ben blij vanuit mijn hart! Dat je ervoor zorgt dat je in orde bent! Je doet alles goed! Ik
kijk er ook naar uit om jou te zien!"
Het is al donker, maar de helderheid van de schemering staat nog steeds in naadloze
gradaties van geel naar blauw naar donkerblauw in de lucht, en de bergen steken hard en
hoekig af tegen de hoogten.

Vrijdag en augustus
Ik ben al een half uur onderweg. Ik werd om zeven uur wakker voor een mug, ssssssssssss.
Tot op het puntje van mijn neus had ik me in mijn slaapzak gewikkeld, maar ik kon het nog
steeds horen. Weerloos gaf ik me over aan mijn lot in de ochtend, wetende dat vroeg op een
camping aankomen me voordelen zou opleveren. Het hoogseizoen was begonnen.
Merkür is ingepakt en klaar. Met het koffiekopje in de hand ga ik voor de laatste keer naar
het strand, spring nog een keer in het water - want mijn rug is weer hersteld. Ik neem
steeds weer afscheid, met tranen in mijn ogen. Het was allemaal zo belangrijk voor me
geweest.
De prachtige kalkstenen rotsen waar ik zo van hou, in hun gradaties, de onregelmatige,
soms moest ik mijn voet optillen om te klimmen, soms moest ik hem laten zakken om een
stap te zetten, niets uniform, de natuur bij uitstek, een zeer gevarieerd landschap. Het is
ook een tegenhanger van mijn innerlijk, net zoals ik me kon identificeren met de wilde rots
van de Cevennen. Hier wordt de aangename warmte toegevoegd en de zee, de eindeloze,
glinsterende, warme, heldere, levendige, waarin ik kan springen en direct kan gaan
zwemmen zonder lang door ondiep water te hoeven waden.
Mijn missie is voltooid, ik kan het duidelijk voelen. Ik ben klaar. Gisteravond was ik naar
Cassis gegaan, had me met de toeristenmassa's vermengd, een glas champagne besteld, ze
noemen het een coupé of een coupé - net zoals we in München over een stuk bier spreken.
Het was voor mij moeilijk om alleen te zitten aan een lege tafel temidden van de bezette
tafels, als iedereen met z'n tweeën of met vrienden optrad. Je ziet zelden iemand alleen
zitten, laat staan een vrouw. Al op het strand traden de Fransen met z'n tweeën op, met
familie, met vrienden. Als alleenstaande was ik een grote uitzondering. Diepe zucht. 40
dagen en 40 nachten sociaal vasten. Ik wil mijn volgende camping in de buurt van Nîmes
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vinden - en daar blijven tot Peter met de TGV aankomt. Voor hem, nee, voor ons, om de tent
op te zetten die mij altijd heeft begeleid in de achterste regio's van Mercurius. Ik ben nog
maar een paar dagen alleen, dan komt hij aan op het station in Nîmes. Een dag later is het
onze tweede huwelijksverjaardag. Ik ben erg blij.

END
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Dank u...
Moeder, ik heb de top van de berg kunnen bereiken en heb een zeer lonend werk verricht.
Vader, mag ik u zeggen De Cévennes zit vol met glorieuze en lastige ezels. Als het goed is,
gaan ze het ijs op.
Bedankt dat je me gezond hebt opgevoed, zodat ik deze prachtige reis voor mezelf kon
maken. Je wilde het beste voor me. Nodig me uit in een restaurant, ik kan het nu
accepteren. Ik geef je mij en mijn tijd om dat te doen. Ik weet het nu: Zo is het genoeg.
En bedankt, Merkür. Je hebt je rol als reisgenoot met vlag en wimpel onder de knie.

Dank u...
aan mijn man Thomas en mijn redacteur, Dr. Claudia Kuzla, die me op het juiste spoor
zetten, vooral in lastige vrouw-man relatieproblemen.

De huidige verhalen
zijn gedeeltelijk gebaseerd op ware gebeurtenissen in mijn leven.
Wat van hen is onderschat, overdreven, vervreemdend of waarheidsgetrouw opgeschreven,
om uit te vinden - of niet uit te vinden - laat ik aan mijn lezers over.
Echte mensen zijn veel veranderd en in een andere omgeving geplaatst om hun privacy te
behouden. Alle namen zijn fictief. De beschreven plaatsen en reiservaringen zijn
daarentegen volkomen reëel, en Rosi en haar vragen, gedachten en angsten zijn reëel ...

Dank u...
voor uw grote en zo belangrijke inzet, voor de waardevolle hints en suggesties, lieve Marion,
Margit, Hilde, Gisela en Gisela! Je was een grote hulp voor mij.

Een voortzetting van mijn verhalen
wordt gepland. Volg mij op Instagram en Facebook en bezoek mijn website, ik informeer u
graag over de actuele stand van zaken van nieuwe projecten.
www.irmgardrosina.de

buitencoaching
Voor alle lezers die in mijn boeken staan en zich verder willen ontwikkelen, bied ik outdoor
coaching aan.
Waar?
-

Dagen in de Beierse bergen

-

Wekelijks op mijn uitgestrekte terrein in Zuid-Frankrijk met tijm- en rozemarijngroei

Informatie hierover is te vinden op mijn website (www.irmgardrosina.de).

Door de auteur is al gepubliceerd:
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Het leven kan zo moeilijk zijn
treditie Verlag, Hamburg 2016 (paperback)
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