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Brandgevaar

20 september 07
Er is een grote drukte in de schuur 1 . Overal zijn mensen bezig met de voorbereidingen van het feest,
maar ook de overnachting 2 . Mensen pakken slaapzakken uit, sommige met bonte ruit, andere groen, of
blauw. De schuur heeft gigantische afmetingen. Bij een wand is een vreemde trap naar boven, naar een
zolder 3 . De trap bestaat uit een houten balk waardoor heen allemaal dunne stokken steken als bij een
ouderwetse hark. De stokken zijn dun en staan dicht bij elkaar. Ik twijfel eraan of een dergelijke ladder
wel mensen kan dragen. Verderop staat trouwens een aluminium uitschuifladder 4 . Ik ben een keer op
de houten trap naar boven geweest, wat lukte, ondanks dat de trap vreemd heen en weer schommelde,
terwijl de punt bleef staan. Er loopt van alles door elkaar. Enerzijds de voorbereiding voor het feest,
anderzijds brandgevaar 5 . Ik weet dat mensen ons tijdens het feest, of er na, als we slapen, in brand
willen steken. Overal liggen gevaarlijk brandbare resten stro. Ik wil maatregelen treffen. De ene keer
wil ik boven slapen op de verdieping. Ik pak de slaapspullen van iemand anders en ga naar boven. Ik
installeer de slaapspullen in de hoek van de zolder. Ik moet me wel bukken voor een paar
laaghangende hanenbalken 6 . Ik waarschuw Josje dat we boven moeten slapen, maar ze is het er niet
mee eens. Ik kan het haar niet uitleggen 7 . Dan ben ik weer beneden. Ik zoek een plek uit langs de
muur. Ook hier ligt stro en ik ben bang voor vuur. Ik weet dat er mensen zijn die ons vannacht willen
doodmaken. Vlak bij het hoofdeinde is een kleine opening naar buiten. Ik denk eerst dat is veilig, dan
kunnen we bij brand ontsnappen. Maar dan denk ik, dat het niet veilig is omdat hierdoor onze belagers
naar binnen kunnen dringen. Ik wil het gat open en dicht hebben. Dan is het gat dicht. Er zit een zware
betonnen steen voor aan de buitenkant 8 . Gelukkig heb ik een riek tussen de muur en het steenblok
geplaatst, zodat ik die in geval van nood als hefboom kan gebruiken. Maar als ik het uitprobeer is het
onmogelijk om de steen van zijn plaats af te krijgen. Ik merk dat er boosaardige mensen buiten zijn die
het huis in brand willen steken en ons vermoorden. Ik denk voortdurend aan verbranden 9 .
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In mijn schuur hielden we een paar maanden geleden de bruiloft van Alice, juni 2007
Tijdens de bruiloft overnachtten veel mensen bij ons op zolder. Die werd ingericht met matrassen luchtbedden,
dekens
3
Ik heb zelf een nieuwe trap gebouwd om de zolder te ontsluiten ter gelegenheid van de bruiloft
4
Ik heb een dergelijke ladder.
5
De zolder heeft maar één behoorlijke ingang. Voor het feest van Alice, bijna drie maanden geleden, heb ik op
twee plaatsen op zolder, en ook op andere plaatsen, brandblussers neergezet
6
Op zolder zitten laaghangende hanenbalken. Zeker met mijn lengte is het gevaar niet denkbeeldig dat ik er
tegen aan bots.
7
Het is hoogst gebruikelijk in mijn relatie met Josje dat er enige verwarring is over wat de ander bedoelt.
8
Ik kan me, zeker in samenhang met het volgende punt, niet aan de indruk onttrekken dat het een grafsteen is,
van binnenuit gezien.
9
Gisteren vond ik een grote rol bakpapier. Ik had met Josje een discussie over de enorme voorraad bakpapier in
ons huis. Ik vertelde haar dat er wel 18 rollen lagen. Josje antwoordde dat deze rol, extra groot, in de aanbieding
was. Ik vertelde haar vriendelijk dat de noodzaak om op dit soort voordeeltjes te jagen me ontging. Ik ben
degene die meestal bakpapier gebruikt voor het maken van appeltaarten met appels, noten en eieren uit eigen
tuin. Ik zag onze voorraad vandaag dus weer toenemen en zei tegen Josje: “Als ik doodga wil ik een doodskleed
van bakpapier”. We grinnikten samen over het beeld dat zoiets oproept in verband met crematoria. Ik heb de
indruk dat dit beeld vervolgens in allerlei vormen in mijn droom terugkwam. Ik moet daarbij opmerken dat ik
heel lang dacht dat ik begraven wilde worden maar recentelijk bedacht dat cremeren ook best is. De familie moet
het maar beslissen. Voor mij is het dan toch voorbij.
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