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Proloog 
 
 
Een dikke, donkere klomp materie, zo stel ik me de tumor voor. Hecht en compact, ijzig zwart, 
pulserend. Haar voorhoofd is bekleed met huid, huid die het ivoren bot van haar schedel bedekt, een 
schedel die haar gelatineuze, zalmroze hersenweefsel herbergt, weefsel dat het zwarte omhult.  

Ik heb me het ontstaan ervan meer dan eens proberen voor te stellen, de fractie van een seconde 
waarin haar lichaam iets monsterlijks baarde, al zo vaak dat mijn herinneringen aan haar inmiddels 
besmet zijn. De tumor is er altijd, onmerkbaar aanwezig, stilletjes wachtend om toe te slaan. 
 
Eerst bereid je het terrein voor. Je brengt je werkplaats op orde, stelt een plan op. Weg met het door 
keien omzoomde grindpad, het drie verdiepingen tellende keramieken vogelbad op zonne-energie, 
het verhoogde bloembed dat je oudere broer Caleb en jij haar hielpen aanleggen. De ontluikende witte 
westenwindbloemen, de langverwachte distelsalie. Graaf ze met wortel en al uit en plaats ze 
vervolgens voorzichtig in de daarvoor bestemde potjes en bokaaltjes. De woekerende zuurbessen. Het 
venushaar, het vedergras. Neem afscheid van de achtertuin, van de klaverplaag, het paarhoekje van 
de bidsprinkhanen, het labyrint van cactussen en vetplanten. De schildpadvormige zandbak waar god-
weet-wat in groeit. De bungelende sterren en halve manen, de stralende koperen zon. Kijk er nog eens 
goed naar. Prent het in je hoofd.  

Sommige herinneringen kun je niet filmen.  
Plaats het bouwhekwerk, baken je los- en laadplaats af. Rangschik je gereedschap. Omring alles 

met afzetlint. Voortaan heten ruimten ‘zones.’ Aanschouw hoe de wandelpaden ‘oprijlanen’ worden, 
het domein een ‘terrein.’ 

Keer het interieur binnenstebuiten; weg met de resten van menselijke entropie, het halfvergane 
gruis van familiaal verval. Plastic potjes, torenhoge stapels pockets, tijdschriften en bergen post. 
Kartonnen opbergdozen bomvol oude schoolrapporten, met elastiekjes bij elkaar gehouden 
knutselwerkjes, beoordeelde toetsen. Stofvlokken, kleingeld, verloren gewaande gummetjes, 
potloden, pennendoppen en spelden. Daarna natuurlijk het meubilair: de eikenhouten tafel, de 
polypropyleen stoelen, de mahoniehouten buffetkast, de bedframes, bijzettafels, boekenkasten, een  
tiental krabpalen, de sleetse lederen fauteuil en tweezit. Ze gaan de vrachtwagen in, naar 
liefdadigheid, al deze voorwerpen die hun context zijn verloren, verspreid en verlaten in onbestemde 
ruimte.  
 
Ik heb overwogen de boel helemaal te slopen. De gedachte met zware, monsterlijke machines 
vernieling te zaaien, vind ik onverklaarbaar bevredigend. Er zijn natuurlijk voor de hand liggende 
redenen: het spektakel, de energie, het geweld, het onmiddellijke, verwoestende resultaat. Dezelfde 
redenen dat kleine jongetjes graag levenloze voorwerpen in brand steken en oude televisies van het 
dak gooien. Dat we met dingen gaan gooien als we boos zijn. Dat kernwapens bestaan. Maar de 
aannemer, Jesse, stelde in de plaats daarvan een milieuvriendelijkere “deconstructie” voor, die minder 
media-aandacht zou trekken – iets waar ik niet bij stilgestaan had. Je had immers de plaatselijke 
kranten van Berkeley, de welgestelde buren verderop in de heuvels, en ik zou het ongetwijfeld met de 
erfgoedactivisten aan de stok krijgen. Daarbij was Jesse sexy en probeerde ik wanhopig om bij hem in 
de smaak te vallen. Zo ben ik altijd geweest met mannen.  
 
Het filmen ging per toeval, in het begin. Ik had de camera geïnstalleerd om het huis in levende toestand 
vast te leggen, voor het gesloopt werd, en liet hem toen gewoon draaien. Ik verankerde hem nog wat 
steviger in de voortuin door de onderste helft van het statief in te graven, als de steel van een 
strandparasol in het zand. Hij draait nu dag en nacht en stuurt de beelden naar mijn MacBook als een 
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bewakingscamera, zodat ik het bouwterrein en de vooruitgang van de werkzaamheden in de gaten 
kan houden, alles live kan volgen op een scherm van twaalf bij vijftien inch.  
 
Dan zijn de leidingen aan de beurt, het witgoed, de ramen en deuren. Je scheidt het hout van het 
metaal, het beton, van al wat wegwerpbaar of gevaarlijk is. Je legt de leidingen bloot, ontdoet het 
interieur van zijn bekleding. Alles wordt in nauwkeurig aangegeven zones en in de correcte containers 
geplaatst. 
 
Mijn werk heeft altijd al rond documenteren gedraaid. In mijn onvoltooide scriptie bouw ik hele 
kamers vanuit mijn fantasie, vanuit mijn geprojecteerde verlangens naar een romantische toekomst. 
Ik creëer driedimensionale locaties gevuld met leegte – ruimten zonder menselijke aanwezigheid, 
zonder verhaal, zonder geschiedenis. Ik film de ontwikkeling van elke kamer van begin tot einde, 
opnames die ik vervolgens archiveer en van plan ben tentoon te stellen. De bezoekers zouden dan 
worden uitgenodigd om de geïmproviseerde kamers te betreden en de spookachtige contouren van 
een aanwezigheid die er nooit geweest is te voelen. Alsof je een appartement binnenloopt waarvan 
de bewoner zojuist in rook is opgegaan. Kamers voor de levende doden.  
 
Ik heb haar gevonden, zei ik voor het dossier, en dat was dat.  

Ze knikten geroutineerd formeel. Ik zag hun potloden beven. 
Om een of andere reden had ik besloten om het hun niet te vertellen – waar ik getuige van was 

geweest, wat ik gezien had. 
Ik dacht: hoe identificeer je iemand zonder gezicht?  

 
Even terugspoelen. 
 
Niemand wist dat mijn moeder ziek was. Ik had haar al bijna twee jaar niet gezien, ik woonde aan de 
andere kant van het land, in Ithaca, waar ik een master in de beeldende kunsten volgde aan Cornell. 
We belden nauwelijks en onze gesprekken waren steevast gehaast en saai, het ontbrak ons aan 
motivatie en interesse. Mijn moeder, gepensioneerd verpleegkundige, moest de jarenlange strijd 
tegen haar neuroses met een genadeloze televisieverslaving bekopen. Ze was jaren geleden 
gescheiden van mijn vader, hoogleraar dramaturgie aan Berkeley en een voormalig kindacteur, en had 
de afgelopen tien jaar in haar eentje in dat huis geleefd. Mijn vader woonde sinds een paar jaar op een 
zeilboot die in Marin County aangemeerd lag, hij had een Duitse herder met drie poten die de naam 
Pozzo droeg, en erbarmelijke ontvangst op zijn telefoon.  

Waarom had ze het ons niet verteld? Waarom had ze niet gewacht?  
 
Mijn bezoek was dus impulsief – een plots verlangen dat ik in eerste instantie toeschreef aan de 
verstikkende doodsheid van een winter in Upstate New York, het urenlange wegkwijnen in mijn 
raamloze atelier, volledig in beslag genomen door mijn scriptie en pogingen om bachelorstudenten 
naar kunst te leren kijken. Maar ik weet dat er meer achter schuilde – een soort onderhuidse paniek, 
een onmiskenbaar biologische aantrekkingskracht, alsof mijn DNA me persoonlijk iets probeerde 
duidelijk te maken, me naar het westen trok, me bij haar terugriep. Ik moest naar huis vliegen.  

Mijn bezoek moest een verrassing zijn, een reisje van een dag of vier. Ik zou met vrienden afspreken 
in San Francisco en vervolgens naar de East Bay gaan om haar te bezoeken. Ik bedacht dat een 
verrassingsbezoek haar misschien goed zou doen, haar veilige dagelijkse sleur en de grenzen die ze 
zichzelf oplegde zou doorbreken. Bij de aanblik van mijn gezicht zou ze overvallen worden door 
onvoorziene vreugde, al was het maar voor even.  

Ik verdenk mijn vader er nog steeds van dat hij het wist.  
 

Een huis is als een lichaam. Het heeft een binnenkant en een buitenkant. Een complex systeem van op 
elkaar inwerkende delen. Er worden dingen opgeslagen en bewaard. Wanneer het onbewoond is, 
treedt er verval op. Het vereist voortdurend onderhoud, wordt vertrouwder met de jaren. Een huis is 
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een gigantisch levend artefact, waarin de meest intieme momenten verborgen zitten, in de diepe 
spleten tussen krakende vloerplanken, in watervlekken en potloodstrepen, in minuscule scheurtjes in 
het plafond, in de afgebladderde verf in hoeken van de kamers, in microscopische hoopjes stof en huid.  

 
Tengellatten, systeemplafonds, pleisterwerk, ventilatiekanalen. Bedrading en pezen, isolatie en bloed. 
Je deconstrueert een gebouw om de levensduur van de materialen te verlengen, zodat er zoveel 
mogelijk teruggewonnen en optimaal hergebruikt kan worden. Alles draait om het proces. Het 
rangschikken en samenvoegen, het streven, het patroon.  

Het En…actie! 
 
Opnieuw: even terugspoelen. 

 
Het is eind januari, dag twee van mijn verrassingsreis. Ik neem de blitse ten-speed racefiets die ik van 
mijn vriendin Mallory geleend heb mee de trein in en fiets het eindje vanaf het station tot het huis van 
mijn ouders. Het is een warme dag voor de tijd van het jaar, boordevol zonlicht en een zachte zeebries. 
Ik kan het me zo goed voor de geest halen dat ik het gevoel heb er weer te zijn, die dag waarop ik met 
de fiets over mijn schouder naar binnen ga. De fiets is neonroze geverfd en bedekt met glitter; aan de 
uiteinden van het stuur bungelen bontgekleurde lintjes en om het frame zit uiteraard een van Mal’s 
typische pluizige maaksels. Ik draai aan de deurknop en de deur blijkt open, zoals altijd wanneer mijn 
moeder in het weekend thuis is en in de tuin werkt. Ik ben de laatste tijd niet aan sporten toegekomen 
en stap zwetend en puffend de drempel over; mijn dij- en kuitspieren voelen verzuurd. Ik doe de deur 
open en daar staat mijn moeder klaar in de hal, tegenover een spiegel, met een pistool in haar mond.  

Ze draagt niets bijzonders, een spijkerbroek en een zwart shirt met ronde hals. Haar haar zit in een 
losse, vaalgrijsbruine knot – het valt me meteen op dat ze het niet langer blond verft. Ik geloof dat ze 
stoffen pantoffels draagt.  

Ik besef dat ik nog nooit een echt pistool heb gezien.  
Het duurt maar een seconde. Ik loop naar binnen en zie haar. Ik kan me met alle goede wil van de 

wereld niet herinneren en zal ook nooit weten of zij mij had gezien, of ze wist dat ik daar stond, of ze 
me de oprit had horen oprijden.  

Ik doe de deur open en het pistool gaat af en de kogel vliegt door haar achterhoofd, de muur in. 
Alsof het niets is. Ik hoor haar schedel breken. Ik zie het pistool en haar lichaam op de grond vallen, in 
een doodse stilte. Ze verstart, valt en smakt tegen de grond. Het klinkt afschuwelijk vertrouwd, als een 
loodzware schooltas of een propvolle wasmand. Haar lichaam, een hoopje ledematen gereduceerd tot 
hun gewicht. Donkerrood bloed verspreidt zich rond haar, vormt een plas. Het gaat allemaal zo snel 
dat het moment zelf bijna teleurstellend is – alsof er meer opbouw had moeten zijn, meer rauwe 
emotie, meer acute spanning. Alsof het hele gebeuren op een of andere manier te echt is.  

Maar het schot verrast me en ik spring achteruit, wat moeizaam gaat omdat ik nog steeds de fiets 
draag, die ik meteen loslaat, maar door zijn omvang en pluizigheid en positie op mijn schouder valt hij 
scheef en word ik opzij gegooid door het voorwiel. Ik krijg de hele fiets over me heen en mijn 
rechterknie wordt zo ver verdraaid dat ik het meer uitschreeuw van de pijn in mijn been dan door wat 
zich net voor me afgespeeld heeft, dat nog steeds niet helemaal tot me doorgedrongen is en weer heel 
andere emoties bij me losmaakt: zelfhaat om mijn eigen onhandigheid en slechte timing, schuldgevoel 
en een onvergeeflijke hoeveelheid zelfmedelijden. Het maakt de situatie tot iets onvoorstelbaar 
pijnlijks. Het brengt me zo in de war dat de ware oorzaak van mijn reactie onduidelijk is.  

Ik herinner me dat ik, toen ik daar gehavend en huilend van de schok en de schaamte op de grond 
lag, overvallen werd door de doordringende geur van haar parfum. Het slaat nergens op, dacht ik, dat 
ze dood is en ik toch zoiets uitgesproken vertrouwds ruik, zo herkenbaar, zo normaal. Ik was in de war 
omdat ik me niet herinnerde het voor mijn val geroken te hebben. Ik wilde weten hoe dat 
wetenschappelijk in elkaar zat – of iemands geur op een of andere manier sterker wordt na het 
overlijden, als het ware uit hun poriën naar buiten gutst. Ik had een verklaring nodig.  
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In een hoek van de hal zoemde een vlieg onverstoorbaar. In de achtergrond hoorde ik een televisie: 
“de ideale consistentie van cupcakeglazuur.” De knarsende scharnieren van de voordeur. Alles en niets 
leidde me af.  

Ik wilde dat het anders voelde. Ik wilde meer voelen.  
Ik herinner me dat ik daar lag en het bloed ontsnapte en stolde, een aureool rond haar hoofd 

vormde, dat haar gezicht toen nog voor me verborgen was, naar de muur toegedraaid, en ik uit mijn 
lichaam trad en van bovenaf naar het schouwspel keek, het bekeek en herbekeek als op een scherm 
en mezelf en mijn handelingen verafschuwde, wenste dat er een weg terug was.  

 
Misschien heb ik de camera opgesteld omdat ik weet dat ik me de deconstructie later zal willen 
herinneren, precies zoals die heeft plaatsgevonden, in real time. Het is deprimerend te bedenken dat 
het geheugen niet meer genoeg is. Ik heb een beeld nodig om te verifiëren wat er buiten het scherm 
plaatsvindt.  

 
‘Ik dacht dat in je kunst altijd om constructie draaide,’ zegt Mal wanneer ik haar een paar opnames 
laat zien. Ik was met mijn opleiding gestopt in het laatste semester, had mijn flat in Ithaca voor een 
jaar onderverhuurd en was bij Mallory in het Mission District ingetrokken.  

‘Kunst,’ ik schud mijn hoofd  Dit is echt geen kunst. Hoe zou het dat kunnen zijn, vraag ik. Dit is mijn 
leven. Hoe zou dit kunst kunnen zijn?  

 
Alleen al de gedachte dat het huis bestond, dreef me tot waanzin. Ik at niet. Ik sliep niet. Masturberen 
was al helemaal uit den boze. Op mijn werk morste ik bijna koffie op een papieren jurk van Takashi 
Murakami toen ik recht tegen een mannequin aanliep. Ik had de afgelopen tijd wat diensten als art 
preparator gedraaid bij het SFMOMA, waar ik tijdens mijn bachelor ook gewerkt had. Mijn baas Robby, 
het hoofd techniek en een oude vriend van mijn vader, stond er zelfs op dat ik een dutje deed in de 
vergaderzaal.  

Zo kon het niet verder. Het huis en ik konden niet naast elkaar bestaan. 
Kijk de brokstukken in het rondvliegen, geen steen blijft er overeind.  
 

Het huis wordt een reeks kamers, wordt fragmentarische eenheden, wordt een rangschikking van 
objecten, wordt een complex van materialen. Het is een averechtse constructie, je ontmantelt van 
binnen naar buiten. 

Het is net een autopsie.  
 
 
 
 
 

Ik raap de bijl op. Daarna wordt alles zwart. 


