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Vleugelgetik en poezengeschuur 
 
Op een ochtend in maart gebeurde het. 
Anna was toen vijfentwintig jaar. Een tengere, enigszins wereldvreemde 
vrouw die de tegenstellingen die in haar huisden in haar uiterlijk 
weerspiegelde. Zachte, groene ogen waarin vaak een wat schuwe, onzekere 
blik school, daartegenover een sterke, wilskrachtige, bijna mannelijke 
kin en rossig haar dat in grote, slordige krullen langs haar 
oren tot ver over haar schouders sprong, als een troep wilde gemzen. 
 
Sommigen ervoeren verwarring en zelfs weerzin vanwege deze 
raadselachtige tegenstelling, anderen voelden zich juist 
onweerstaanbaar tot haar aangetrokken. Anna zelf scheen zich van deze 
wisselende weerzin en aantrekkingskracht niet bewust te zijn; ze ging haar 
eigen ondoorgrondelijke gang en had weinig vrienden. Ze was dol op 
kinderen, van de volwassenen leek niemand haar echt diepgaand te raken, 
behalve die ene dan, aan wie ze liever niet meer dacht. 
Die ochtend waren er wolken. De krokussen en narcissen in de tuin keken 
ernaar. Boven hun opgeheven kelken voeren ze voorbij, een indrukwekkende, 
statige vloot van witte schepen in het blauw, alle zeilen schuimend, bollend 
in de wind. 
 
Anna zat aan tafel. Niet bemerkend dat iets in haar meedreef met de plechtige 
wolkenstoer buiten, schreef ze in een schrift met blauwkartonnen omslag 
waarop stond, in grote, ronde letters: Aantekeningen Pianolessen. 
Juist was ze begonnen met schrijven toen er iets was wat om aandacht vroeg. 
Iets als een gerucht of een lichte tochtvlaag die plotseling door de kamer ging. 
Ze legde haar pen neer en luisterde. Ze hoorde alleen het zachte ruisen in 
verwarmingsbuizen en het tikken van het gele, plastic wekkertje op de 
boekenkast. Ze pakte haar pen weer en schreef: 'Daniël improvisatieschema 
geven. Niet vergeren op zijn houding te letten. Naaidoos klaarzetten!' De 
naaidoos gebruikte ze als voetensteun bij kinderen als Daniël wier beentjes 
nog te kort waren om vanaf de pianokruk de grond te kunnen bereiken. In zo'n 
geval schoof ze de vooroorlogse houten doos onder hun voeten. In het met 
groen vilt beklede inwendige sliepen speldenkussens, klosjes met naaigaren, 
knopen, karronnetjes met elastiek en nog iets van de ziel van haar moeder. 
 
Toen ze hem een keer even alleen had gelaten, had Daniëlde doos 
opengemaakt en er van alles uitgehaald. Ze kwam de kamer weer binnen en 
zag dat de klep van de piano was opengeslagen. Het jongetje stond over het 
binnenwerk heen gebogen, spelden prikkend in de vilten hamerkoppen. 
'Daniël; had ze uitgeroepen, 'houd daar ogenblikkelijk mee op!' Oh, dat 
gezichtje dat hij vanuit zijn gebogen houding naar haar toedraaide, de 
schuldbewuste en regelijk geestdriftige uitdrukking ervan, de tintelende, 
bruine ogen onder de branding van donkere krullen die uitstroomde op het 
strand van zijn voorhoofd; het had haar boosheid neergesabeld. 
Daar was het weer. Weer dat nauwelijks waarneembaar gerucht. Alsof iets of 
iemand aanklopte. Ze verscherpte haar aandacht. 
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Nee, het was niet op de deur of op het raam, het was meer inwendig. Alsof 
vingerroppen of de uiteinden van veren langs haar ziel gleden. Anna 
onderkende in haar hoofd het bestaan van een soort dubbelzijdige projector 
die naar twee kanten toe beelden projecteerde. Aan de ene kant verschenen 
de beelden van de concrete werkelijkheid, alles wat je kon ruiken, proeven, 
zien, horen en voelen. Aan de andere kant was een scherm waarop de 
innerlijke voorvallen plaatsvonden: alle gedachten, herinneringen en 
fantasieën. Iedereen heeft zo'n projector. Het lastige bij Anna was dat ze vaak 
te lang naar het binnenscherm keek. Tenminste, dat vonden de mensen om 
haar heen. Dan was er nog iets. Op het binnenscherm verschenen soms ook- 
en dit de laatste tijd in toenemende mate- beelden die door andere dan de 
gewone zintuigen vervaardigd werden. Ze registreerden gebeurtenissen die in 
een werkelijkheid achter de werkelijkheid leken plaats te vinden. 
Hier moest je heel erg mee oppassen, had ze gemerkt. Als je er andere 
mensen over vertelde, was het niet alleen zo dat je niet geloofd werd, ze 
dachten ook dat je gek was. 


