
 

 

 

''Duizend bommen en granaten,'' roepen mijn kinderen elke keer als ze iets heel vet of juist 
irritant vinden. De laatste tijd kijken ze ademloos naar Kuifje, en zo stapt kapitein Haddock 
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opnieuw onze wereld binnen. Stoere avonturen van een slimme jongen die naar sterren, de 
oceaan en het dak van de wereld reist zonder de zoetsappigheid die kinderen in veel 
programma's door de maag gesplitst krijgen: dat inspireert. Ineens worden er vliegtuigen 
ontworpen, willen ze naar het andere eind van de wereld fietsen en wordt er in bomen 
geklommen - gewoon om alles op een andere manier te kunnen zien. Altijd fijn voor 
volwassen breinen die neigen tot ijsberen. Cor kijkt dan ook graag naar haar levenslustige 
boomklimmers, en naar Kuifje.  

Duizend bommen en granaten werden er afgelopen week ook onder de zoden van een lieflijk 
weilandje van een Vlaamse boer gevonden. Een mega vracht mortiergranaten, vol met 
klotsend mosterdgas: lekker dan. WO I was honderd jaar geleden, maar op de oude 
slagvelden struikelen boeren nog steeds over verroeste maar qua misselijk levensgevaar nog 
altijd springlevende munitie. Wonderlijk hoe de vondst samenging met de Russische 
annexatie van de Krim, een daad die alle verhoudingen - plus de collectieve herinnering aan 
de gruwelijke gevolgen die het negeren of molesteren van grenzen kan hebben - opnieuw op 
scherp zet. 

Afgelopen weken leek het thema grens sowieso ineens overal aanwezig: die van het 
toelaatbare, tussen landen, publiek en privaat, heden en verleden. Tsaar Vlad stelde het 
concept grenzen en soevereiniteit brutaal en met ingehouden woede ter discussie op de Krim 
- of liep het liever gezegd doodgewoon onder de voet. In eigen land wist Wilders opnieuw een 
bloody limit te overschrijden door zijn publiek luidkeels om het vertrek van Marokkanen te 
laten roepen, met als beyond verbijsterende uitsmijter: ''dan gaan we dat regelen.'' Cor las 
over een levend virus dat door wetenschappers als een duister Doornroosje wakker werd 
gekust na een winterslaap van 40.000 jaar in de Russische permafrost. En tenslotte was daar 
de nieuwe bewerking van Hamlet, waarin de acteurs voortdurend bespied worden door ofwel 
elkaar, ofwel door op het podium aanwezige camera's: het theater als bühne van onze 
samenleving waarin publiek en privaat steeds verder door elkaar gehusseld worden. Regisseur 
Guy Cassiers laat Hamlet vertolken door een vrouw, met als leidend thema de jonge en 
nieuwsgierige Hamlet die niet opgewassen is tegen de druk van alle ogen die voortdurend op 
hem/haar gericht zijn. Met het opdoeken van de man/vrouw identiteit van de hoordrol 
(actrice Abke Haring: ''Ik speel helemaal geen man. Ook geen vrouw trouwens. Ik speel niks. 
Ja, Hamlet.'') en met het letterlijk nooit meer alleen laten van zijn hoofdpersonage weet 
Cassiers Hamlet te verbouwen tot hyperhedendaagse kunst, met ons te grabbel gegooide zelf 
te midden van moderne identiteitsverwarring. 

Grenzen, soevereiniteit, de kwetsbaarheid van identiteit: het lijkt actueler dan ooit. Cor wordt 
droevig en bang van alle berichtgeving rond vermorzelde privacy, het verleggen van 
landsgrenzen op grond van etniciteit en het schaamteloos roepen om minder Marokkanen - 
notabene gewoon landgenoten. Ze zoekt troost in de berichten die tot de verbeelding 
spreken, zoals het virus dat werd gevonden in een ijs-mummie, een mooi half ontbonden ding 
dat duizenden jaren goed bewaard werd in de vriezer van de Russische toendra. Ze houdt van 
dingen die broeien ergens onderin de diepte, dingen die nadat ze allang weer vergeten zijn 
weer kunnen opduiken: aangetikt door een ploeg, uit een oud lijk gelepeld, naar de 
oppervlakte geslingerd door een aardbeving, of gewoon zomaar. Als een levend wezentje dat 
zich niet laat verloochenen. Zie je wel. Het bestaat. Cor heeft behoefte aan het bouwen van 



cellen in haar atelier, spookachtige en tegelijkertijd zwaar aanwezige wezentjes die na een 
uitbraak alles anders doen lijken. Eindelijk gerechtigheid - zoiets. 

Maar moet ze zich wel opsluiten in haar hok? Moet ze niet gewoon zoals haar dochters in 
bomen gaan klimmen en naar het andere eind van de wereld fietsen om de vragen van nu te 
onderzoeken, bijvoorbeeld of de toestand met onze verwaterende privacy nu een verkapte 
zegen of een totale vloek voor onze integriteit is? Of zoals regisseur Cassiers doet de 
gewraakte middelen - camera's, doorzichtige coulissen - als bestaand gegeven in werk 
betrekken? Nooit zijn we nog alleen: Google weet straks hoe laat we thuis zijn en wanneer we 
uit ons nest rollen. Maar door het continue delen, roepen en reageren zijn we ook opener 
dan ooit over wie we zijn. Tegenwoordig hoef je je nooit meer in je dooie uppie angstig, 
gevoelig of gek te voelen, want het internet barst van de persoonlijke ontboezemingen. 
Bekende rolmodellen volgen, en vertellen journalisten openlijk over depressie, verslaving, 
paniekaanvallen. Gek wordt ineens normaal, en psychiaters pleiten voor het afschaffen van de 
oude scheidslijn tussen ziek en gezond. Hoe mooi is dat? Duizend bommen en granaten, zo 
mooi. Op (geo)politiek niveau is het schofferen van grensafspraken doodeng. Maar grenzen 
verleggen heeft ook zo zijn voordelen. 

 


