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Vanaf de tramhalte zou het nog zeven minuten duren. De straten waren vrijwel 
verlaten. Een auto reed langzaam voorbij. Door het open raam een getatoeëerde 
arm hangend langs het portier, de rechterhand nonchalant aan het stuur. Zomaar 
een ritje zonder bestemming.
Verderop het gekrijs van een peuter, luid protesterend door de knieën zakkend. Een 
vrouw die het kind ongeduldig aan het broze armpje vooruit trok. 
De schemer oogde anders dan op andere dagen. Als op een filmset, waar het 
moment tussen licht en donker bevangen werd door een naderend mysterie. 
Rijtjeshuizen die zich hulden in een toenemende duisternis en inzage gaven in het 
dagelijks kookritueel. 
De indeling van ieder huis was identiek, met aan de straatzijde een open keuken en 
aan de achterzijde een woonkamer met zicht op een kleine tuin. 
Her en der identieke woonblokken waar mensen hun veilige wereld moesten 
vinden, ingericht en aangekleed met hun persoonlijke voorkeuren. Nadat een 
aantal vierkante meters was opgeleverd, werd er een handtekening gezet, een 
sleutel overhandigd en een verhuiswagen met rommel gevuld, die zo snel mogelijk 
geleegd werd om met het nieuwe leven aan te kunnen vangen. De kennismakingen, 
borrels en buurtbarbecues volgden, de verliefdheden van buurmannen op 
buurvrouwen en vice versa, de trouwfeesten, ooievaars in de tuin, schooltassen uit 
de ramen en de ruzies die tegen de gevels resoneerden. Het zou er allemaal 
plaatsvinden.
Ik trok mijn kraag wat hoger op. 
’Ga rechtdoor op de rotonde,’ commandeerde de navigatie. Ik sloeg het verlengde 
van de Eekhoornrade in, waar de voordeuren donkerder grijs kleurden dan in het 
rijtje daarvoor. De nummering leidde naar het laatste huis, met links een sloot 
waarin twee eenden hysterisch kwakend over het water scheerden. Daarachter een 
weiland met een bord dat de bouw van nog meer huizen aankondigde. Het was 
een gewild stadsdeel aan de rand van Den Haag, met overwegend 
middenstandsgezinnen en gesettelde migranten. 
Door een van de voorramen klonk de melodie van Canto Ostinato. Ik wachtte nog 
even met aanbellen en luisterde naar het repeterende stuk. De tonale compositie 
kleefde zich vast aan het gehoor en leek niet te willen loslaten, beukte in op mijn 
gemoed. Als in een hypnose bleef ik bewegingsloos staan en liet de tonen op mij 
neerdalen, intussen denkend aan Hugo die op dat moment hetzelfde moest horen. 



De deurbel gaf een luide dingdong. Gestommel op de trap, voetstappen die de 
deur naderden. 
Maarten begroette mij met een vluchtige hug.
‘Wat leuk om je te ontmoeten, Daphne. We zijn nog even bezig, maar Hugo en ik 
komen zo naar beneden. Hij draaide zich direct weer om, in één beweging, verend 
op de bal van zijn blote voet. 
Eenmaal in de woonkamer dook een vrouw op uit de open keuken. Het moest Lisa 
zijn, een fijngebouwde verschijning met strak naar achteren gebonden haar en een 
make-up-loos egaal gelaat. De wijde jurk van dun lichtblauw katoen danste op haar 
pezige voeten.
Ook met haar begroeting kwam een omhelzing, de hug die velen met ons hadden 
verkozen boven drie wangkussen. Met mijn zegen, want het kussen van vreemde 
wangen had ik altijd onsmakelijk gevonden. 
’Maak het je gemakkelijk, ik ben nog even bezig,’ liet ze weten. 
Ik voelde mij doorgaans niet op mijn gemak bij vreemden die zich zo intiem 
opstelden. Het kwam op mij over als een geforceerd blijk van vertrouwen. Een 
éénrichtingshouding die vroeg om een gelijkwaardige reactie die eveneens onecht 
zou zijn, maar het ijs moest breken om harmonieus van start te kunnen gaan. Zoals 
in een sekte, waar iedereen met getoverde glimlach elkaar begroet en in diezelfde 
grijns alle reserves probeert te maskeren.
Blijkbaar hadden ze besloten om pas de tijd voor mij te nemen wanneer Hugo zich 
bij ons voegde.
Ik stapte naar buiten, de veranda op, met wijds uitzicht op de sloot en het weiland. 
De schemer hing als een gele mist boven het water, geflankeerd door hoge bamboe, 
zachtjes wiegend in de wind. De koude avondlucht drong zich genadeloos een weg 
naar mijn longen. Turend over het donker wordende wateroppervlak werd ik mij 
gewaar van het ongewisse waarin ik mij begaf, met mensen die ik nauwelijks 
kende.
Er brandden enkele kaarsjes op de houten vlonders, de vlammetjes moedig 
strijdend tegen de wind. In een hoek prijkte een uit hout gesneden etnografisch 
beeld. Het mannetje boog licht naar voren, de armen strak langs het lichaam. 
Hoewel van hout, niet levend, stond er iemand. Zoals de beelden van Hugo in het 
atelier. Logge figuren van klei die niets zeiden, bewegingloos waren en toch 
bezield. 



Hugo had nauwelijks meer over de sessie verteld dan dat het zich richtte op de 
ademhaling en dat het hem zou kunnen verlichten. Zijn beelden waren toe aan een 
wending, had hij gezegd en Maarten hielp hem zijn twijfels relativeren. Diep 
gewortelde steeds terugkerende vragen over het nut van zijn kunstenaarschap, de 
matige verkopen en de steeds krapper wordende opslag met reeds tentoongestelde 
werken. Maarten studeerde voor spiritueel therapeut en gebruikte zijn 
kunstenaarsvriend als proefpersoon. Ze kenden elkaar nog van het conservatorium, 
waar ze ruim twintig jaar eerder afstudeerden als klassiek pianist. Hugo was erna 
naar de kunstacademie gegaan toen hij ontdekte dat de beeldende kunsten hem 
meer vervulling gaven. 
Waar muziek aan de tijd onderworpen werd, aan dat ene moment waarop het werd 
gebracht, verschafte een beeldend werk zichzelf een eeuwigheidswaarde. Zo legde 
hij uit, toen ik hem interviewde voor de catalogus die ik zou schrijven. 
Met de Canto Ostinato in het achterhoofd liet ik de gesprekken met Hugo nog eens 
de revue passeren. Ze bleven beklemmend, deze steeds terugkerende tonen van het 
pulserende perpetuum. 
De tijd verstreek met mijmeringen tot de handen van Hugo mijn schouders raakten.
‘Wat doe je hier in de kou?’ 
Hij draaide me om en gaf een kus op mijn mond, dat niet meer was dan een lichte 
aanraking van de lippen. 
Ik besloot de avond te nemen voor wat hij was. In situaties als deze wist ik mij te 
distantiëren en over te geven, mijn  persoon te verlossen van de realiteit, naar een 
binnenwereld te gaan van waaruit ik alleen nog luisterde en observeerde.


