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Hier in Delft
~ Imme Dros
10

Gezicht op Delft ~ Johannes Vermeer circa 1660 – 1661

Hannes zegt dat er meer zee is dan land.
Hannes is mijn neef en hij weet alles.
Hannes is zestien, zie je.
Mijn vader wil niet dat ik naar Hannes luister.
Maar Hannes weet dingen. Hannes is verder geweest
dan Delft.
Toen hij acht was, liep hij weg van huis.
Later, toen hij terugkwam, kende niemand hem meer.
Alleen mijn tante riep: ‘Hannes! Hannes! Waar was je?’
Hij was op een schip naar de Oost.
De Oost is een gruwelijk eind weg. Zegt Hannes.
En alles is daar anders. Zegt Hannes. Bomen, huizen,
mensen, beesten. Alles.
En licht daar, dat is pas licht. En kleuren daar, dat zijn
pas kleuren. Zegt Hannes.
Kleuren hier? Waardeloos. Dat zijn toch geen kleuren!
Het is toch of er stof op ligt of damp of dat ze in de was
zijn verschoten. Kleuren hier zijn vale kleuren, doffe,
stoffige, modderige kleuren, schimmen van morsdooie
kleuren. Nee, dan daar in de Oost. Daar is blauw
allemachtig blauw. Daar is geel verschrikkelijk geel.
Daar is rood niet te geloven zo rood. Als je in de leer wil
bij een kladschilder dan moet je dat zien.
Zegt Hannes.
Daarom sta ik bij de Kolk. Hier komen schepen. Ze
gaan niet naar de Oost, maar wel naar Delfshaven. Naar
schepen die naar schepen gaan die naar de Oost gaan.
En ik heb zo veel mogelijk bij me.
Hannes zegt dat hij te weinig bij zich had toen hij
wegliep, dat hij het nu wel anders zou doen. Alleen
werkt hij nu bij de brouwerij. En hij heeft verkering
met Betje Jansdochter. Hij hoeft ook niet meer zo
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nodig. ‘Want,’ zegt Hannes, ‘het gaat er hard toe op een
schip. Ze slaan je om alles en het eten is niet te vreten.
En er zijn ratten.’
Ik ben niet bang voor ratten. Ik wil de kleuren zien.
De zon is allang op en nog steeds wacht ik op een
schip. Over het water van de Schie staar ik naar de
brouwerij, waar Hannes alweer aan het werk is, en
naar de Kethelpoort en de Schiedamse Poort en de
Rotterdamse Poort en de toren van de Nieuwe Kerk en
weer terug. Tot vervelens toe.
Het is waar wat Hannes zegt. Het licht hier bokst tegen
wolken aan, en de kleuren in al die schaduw eronder
zijn troebel als onder modderig water.
Ik knijp mijn ogen stijf dicht maar achter mijn
oogleden branden nog steeds de brouwerij en de
poorten en de toren van de Nieuwe Kerk.
Maar dan, als ik weer kijk, zie ik opeens bij stukjes
en beetjes kleuren opspatten tussen de donkere
schaduwvlekken. Allemachtig blauw, verschrikkelijk
geel en niet te geloven rood, in een licht dat zo fel
schittert vanachter, vanonder, van boven dunne en
dikkere wolken en vanuit het water van de Schie, dat
het pijn doet. En in de schaduwplekken verschuilen
zich wel honderd kleuren!
Mijn vader heeft gelijk. Hannes kan me nog meer
vertellen.
Ik hoef niet op een rattenschip naar de Oost. Alle
kleuren zijn hier. Alles is hier.
Gewoon in Delft.
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