
Ja hoor. Cor weer met haar plattelandsromantiek. De wezel blijkt gewoon een dikke vette 
bruine Rat. Blijkbaar hebben ratten ook witte buikjes. Of heeft Cor het zich weer ingebeeld: 
gebeurt wel vaker als ze moe is. Het gepiep en de walnootvolleybal boven haar hoofd blijken 
bij nader inzien een roedel mini-ratjes. Aan de waggelende gang van Big Mama te zien is er 
een nieuwe worp op komst. Laatst troffen de mama's elkaar: Cor onder de dakgoot, zij in de 
dakgoot en kijkend over de rand - recht in het gezicht van dat vermoeide mens dat altijd met 
kinderen, kratten en wasmanden onder haar arm over het erf sjokt en die 's avonds zit te 
tekenen onder haar rattenkraakpand annex kraamkamer. Sukkel, zeiden twee zwarte 
kraaloogjes. Wat snap jij er nou van, van dit. Van hier. 

Nou, weinig dus. Met opgroeiende kinderen en een huis buiten de stad komt Cor er achter 
hoeveel ze niet weet. Hoe is de aarde ontstaan, vragen de dochters. Wat is een zenuw? 
Hebben planten ook bloed? Hoe groeit een boom? Man, weet Cor veel. 

 

De meeste bomen en planten kent ze niet bij naam - veel van wat er in haar tuin staat, 
herkent ze niet en onthoofdt ze per ongeluk met de schoffel. Hoe je iets zaait, plant of oogst 
moet allemaal worden opgezocht. Cor voelt houvast bij schoonmaakmiddelen en 
landbouwgif, onkruid wieden, dingen wegmaken of controleren. De weelderige en bloeiende 
tuin maakt haar bijna ongemakkelijk. Het zien van een haas, roofvogel of rat geeft een 
avontuurlijke kick - alsof ze zich in onherbergzaam gebied begeeft. Gek om te merken hoe 
onthand je bent in een omgeving die voor een mens zo natuurlijk is. 

Alles is nieuw: vette spinnen (getrippel in het donker, daarna de vraag: muis of spin), insecten, 
een enorme bij in het wasgoed. Ook Rat - al eeuwenlang de vieze metgezel van de mens - 
wordt met ontzag bestudeerd als een nieuw ontdekte soort. Cor vindt het allemaal even 
mooi: de lange schubbige staart, de glanzende vacht, de diepe kraalogen. Big Mama in de 
kraag vatten, de zolder barricaderen, haar kroost verzuipen en verdelgen: voor Cor is het 
allemaal één groot en wreed avontuur. Een bleke, cerebrale Alien op eigen erf. Blijkbaar kun 
je ook in de Achterhoek op ruimtereis. 
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Maf hoe oude en vanzelfsprekende dingen als nieuw worden ervaren: de omgekeerde 
wereld. De tuinen en huizen op de streek van Cor zijn oud. Als een intellectueel op Mars 
ontdekt ze hier nieuwe verbanden en werelden die er altijd al waren - en ziet ze nu pas goed 
hoe krankzinnig en verspillend onze wereld is. Hoe kapot maken, grenzeloosheid en gebrek 
aan mededogen de norm is - en hoe deze überagressieve cultuur er ook nog mee weg komt. 
Maar voor hoe lang nog? 
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De film Interstellar laat zien waar het toe leidt: een vermorzelde, verdroogde aarde waar niets 
anders meer dan een taaie monsterplant verbouwd kan worden (maiis) en waar de atmosfeer 
zich vult met (stik)stof waarin de mens zich kapot hoest. Regisseur Christopher Nolan werkte 
samen met wetenschappers om een nieuwe ruimtereis te maken: de mens op zoek naar een 
nieuwe wereld buiten zwaartekracht, tijd en plaats. Met behulp van vette Hollywood 
computers (die wetenschappers zelf niet kunnen betalen) werden natuurkundige formules - 
eigenlijk niets anders dan kunst - gevisualiseerd, resulterend in de meest adembenemende 
beelden: Cor vond het absolute, vette Space Art. Het meest adembenemende is echter de 
menselijke maat van Interstellar, en het vermogen van Nolan het menselijk brein en de 
kosmos in beeld en verhaal samen te laten smelten. Interstellar is een visueel en 
apocalyptisch sprookje over vernielzucht en veerkracht, over liefde en relativiteit, over hoop 
en zelfopoffering. De mens als wonder en totale ramp. Ongelooflijk hoe Amerikanen dat 
beeld kunnen integreren en je ook zo naar jezelf kunnen laten kijken - als ongedierte van een 
ongekende schoonheid. 

Net als de levenskunstenaar boven haar hoofd: Rat. Wedden dat Cor haar niet te pakken 
krijgt. 

 

 


