
 

 

 

 

Wassen is Zen, dat stond allang vast. Maar nu hangt Cor 's nachts buiten de was op. Sjiezus, 
zult u denken. Ga slapen, gek. De laatste maanden is ze into waslijnen en de droogmolen: een 
stug en tegelijkertijd zwierig ding waarop ze de was, en dus ook haar gedachten, geduldig kan 
ordenen en laten drogen. Nu de temperatuur definitief gedaald lijkt naar normaal 
herfstniveau gebeurt het natuurlijk veel minder vaak, maar deze zomer sjouwde Cor bijna 
elke nacht met een volle wasmand het erf op. Zo kon ze nadenken over alles waar ze overdag 
geen tijd voor heeft. Gezin, huis, werk, kunst: alles verandert. Qua wereldnieuws is het ook 
niet bepaald komkommertijd. De nuchtere kaaskop in Cor roept haar tot de orde: stel je niet 
aan, je zit in het paradijs, je weet van niks. Maar al dat onheil, ze kan er niet tegen. Je bent 
een watje, zeggen haar dochters. En zo is het maar net. 

Waarom is een lijn met wasgoed zo geruststellend? Doet het ons denken aan de 
zonovergoten dagen - heel lang geleden - waarop je tussen witte wapperende lakens door de 
tuin of over een balkon zweefde? Een draad vol deinende was: alles komt goed. Een foto van 
Lucebert, Noord-Holland, laat ons vanaf een waslijn vol waaiend wasgoed meekijken naar een 
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oneindige, Hollandse hemel. Wie naar de foto kijkt, stijgt op als een vogel. Misschien is het de 
combinatie van iets vertrouwds met die beloftevolle hemel, alsof het zegt: het nest uit jij, de 
wijde wereld in, het is goed. Maar de foto gaat ook over kijken en tederheid, een soort 
kinderlijke blik. Een uitnodiging om platen van je kop te schroeven, strijdbijlen te begraven en 
de wereld te omhelzen. 

 

Als ze mazzel heeft met de wind, hoort Cor 's nachts niks anders dan het geruis van water en 
bladeren en ziet ze hoe de grote Beer zijn steelpannetje leeg giet op dat gekke draaiding dat 
ze midden op haar erf in een gat gedouwd heeft. Dan ziet ze de plastic lijnen oplichten, hoe 
bomen teder met hun schaduw op wapperend textiel wiegen en hoe oneindig veel 
kleurschakeringen en licht de nacht heeft. In die schoonheid van de duisternis durft ze te 
kijken zichzelf en naar de wijde wereld waar het nu verre van goed is - eerder een groot, 
bedroefd en ontstoken orgaan vol steenpuisten van geweld. Een mondiale nachtmerrie lijkt 
op klaarlichte dag alles wat menswaardig is aan stukken te scheuren. Cor houdt van 
verbanden leggen. Maar nu vindt ze het minder grappig. 

Onder haar waslijnen durft Cor te denken aan Dick Cheney die als vice-president een illegale 
inval in een instabiele regio regisseerde, met een Irakese dictator als morsige trofee. Wie deze 
kille, cynische havik observeert voelt vooral het oorverdovende gebrek aan berouw als een 
kille ademtocht langs zijn botten strijken. Of ze denkt aan een vriend die een jaar na de 
aanslagen op het WTC in zee verdween en nooit meer thuis kwam, en hoe na een paar 
maanden in haar omgeving het minzame gemor begon: was het nou nog niet afgelopen met 
het gezeik. Cor dacht: hij is dood. Als dat niet bij het leven hoort, weet ik het ook niet meer. 
Ze dacht aan de aardige jonge man die weer één geworden was met de sterren en de zee, zag 
dat ze geen moment te verliezen had en besloot nu eens niet depressief te worden. Er ging 
een bezem door haar vriendenkring, voor het eerst in lange tijd ging ze weer zinvolle dingen 
doen. Foto's en installaties maken, lampen bouwen: weliswaar in het geheim, maar toch. 

Tegenwoordig  kijkt men wel link uit om de verveelde botterik uit te hangen. Iedereen kan 
een kind verliezen, zijn baan kwijtraken of uit de lucht worden geschoten. Of wakker worden 
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in zijn eigen kots en derrie, omdat hij de pech heeft in een gemeente te wonen waar de lokale 
overheid het duurzaam vindt de huishoudelijke hulp van de sociale kaart te vegen. 

Maanden lang had Cor geen praatjes. Dat kwam door een verhuizing, een tafel-en-bed-
scheiding van het atelier, de beslissing om leraar te worden, de aanhoudende energie van 
drie opgroeiende krachtbronnen en de tamelijk overweldigende ervaring van zoiets als buiten 
rond sjokken met een kruiwagen (stadse muts). 

Als er (te) veel gebeurt, gaat Cor klussen. En met een boekje in een hoekje zitten. In alle 
hectiek van afgelopen zomer verslond ze Grip van Stefan Beyst en Kreupelhout, een 
briefwisseling tussen beeldend kunstenaar Berlinde de Bruyckere en schrijver J.M. Coetzee. 
Prachtig, troostend en vol donkere schoonheid, over hoe lijden, geweld en beschadiging 
onlosmakelijk verbonden is met het mens zijn. Menselijk lijden als een spirituele reis, gek 
genoeg werkt het kalmerend. Maar Cor heeft toch liever waslijnen. Aan ruimte sondes, op de 
zeebodem. Of in de tuin van Dick Cheney. 
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