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Intro
Aankomst en vertrek, de kwesties waar het bij mij altijd om draait.
Wanneer je niet de beschikking hebt over een auto, zoals auteur dezes,
vormt de timing van tussen aankomst en vertrek gelegen activiteiten,
een intimiderende aangelegenheid. Altijd heb ik een plan nodig, maar
ook een tweede, soms zelfs wel derde plan. De afhankelijkheden zijn
groot. Zo moet ik bijvoorbeeld paraat hebben dat ik vanuit Noord
Nederland ook nog via Deventer het midden van Nederland kan
bereiken. Maar dat de overstap op station Zwolle dan noodlottig kort is
in relatie tot de af te leggen afstand naar het overstapperron. Tevens is
het geen sinecure met een weekend vrij abonnement van de NS in het
weekend ook vrij te reizen. Juist in het weekend neemt ProRail
voortvarend het Nederlandse spoornet onder handen. En zo zijn er vele
obstakels te overwinnen. Ik probeer de tijd tussen aankomst en vertrek
zo kort mogelijk te houden. Optimale controle en gereduceerde kans op
gedoe. Het veiligst zou zijn om na aankomst in een plaats met
kopstation direct dezelfde trein retour te nemen. Dat is wel erg simpel
en voelt niet zo goed. Feit blijft wel dat ik over het algemeen weinig tijd
inruim voor verblijf. Het motto is KORT. Dat bevordert het snel tot de
kern komen. Weinig spijt van die benadering gehad. Zo verbleef ik nooit
langer dan twee nachten achtereen in Berlijn. Deed ik de Documenta in
Kassel met de trein en één overnachting. Dat houdt eigenlijk in dat
vooral de randen van de dag beschikbaar zijn voor expedities. De
namiddag of de vroege ochtend. Nimmer had ik de indruk dat een kort
bezoek mij de essentie van een plek onthield. Integendeel. De zintuigen
spanden zich in om scherp te zijn. Naast kort geloof ik erg in de kracht
van de herhaling. Dat verveelt mij nooit. Anders gezegd, ik kom graag
terug. Of ik reis er graag nog een keer of wat langs. Zoals over het mij
nooit vervelende treintraject richting de Duitse deelstaat Thüringen. Valt
er bij zo’n bliksembezoek een radertje uit, vertraging, fietsverhuur dicht,
traag restaurant, dan heeft dat behoorlijke invloed op dat verblijf. Laten
we zeggen, dat is nauwelijks voorgekomen. De drang naar een compact
verblijf leidde, zo is mijn overtuiging, vooral tot een scherpe en
gedetailleerde blik. En natuurlijk ontstond in krap 48 uur geen volledig
beeld. En had een plek een meer afgerond en bezonken oordeel
verdiend. Maar dat lukt niet altijd. Meer tijd, een langer verblijf, zijn geen
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garanties voor een betere afloop, een dieper inzicht. En dat geldt zeker
voor de werkplek van een fictieve en anonieme L. Want een werkplek is
in zekere zin ook een plek. Daar kom je aan, ook daar vertrek je. Dat
overkwam genoemde fictieve L. in een op losse feiten gebaseerde
miniserie over de nimmer existerende Dienst Landelijk Werk. Uw auteur
ruimde een hoekje in dit boekje in en nam een reeks ongefundeerde
verzuchtingen van die L. over die werkplek op. Omdat het zo mislukte.
Bij aankomst, maar ook bij vertrek. Gelijkenis met daadwerkelijk
verdwenen rijksdiensten berust overigens op toeval en kwaadsprekerij.
Het relatief lange verblijf van genoemde L. bij deze rijksdienst was
ongetwijfeld debet aan de mislukking en het daarop volgende ontslag.
Per dag dienstverband daalde de toegevoegde waarde. En zelfs, eerlijk
gezegd, die waarde was vanaf dag één uiterst gering. Allemaal fictie
hè? Maar als contramal van de korte intense onder tijdsdruk staande
bezoekjes aan steden, plekken enzovoort is het leerzaam wat hardop te
fantaseren over een langere uitgestrekte periode van langzame
mislukking en jammerlijk falen. De tijd als steeds groter wordende
vijand. Zoiets dus. En zo ontstond ongeleid, ongestuurd, weinig bewust
een collectie aan aardigheidjes over reis, plek, beweging, paadjes,
wegen, zeep in de liefde, en ga maar door. Dus, til er niet te zwaar aan.
Vermaak u er kort mee. Indachtig Hendrik VIII die tegen elk van zijn zes
vrouwen opmerkte: ‘ik hou het kort.’
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