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Het vriest een dikke achttien graden Celsius en het sneeuwt, en in
de taal die niet meer de mijne is, heet de sneeuw qanik: grote, bijna
gewichtloze kristallen die met stapels tegelijk vallen en de aarde met
een laag poedervormige witte rijp bedekken.
Het decemberduister stijgt uit het graf op, het lijkt oneindig als de
hemel boven ons. In dit duister zijn onze gezichten niet meer dan bleek
oplichtende schijven, maar toch voel ik het misprijzen van de dominee
en de koster over mijn zwarte netkousen en over Julianes gejammer,
dat erger is geworden doordat ze vanmorgen een ontwenningspil heeft
geslikt en het verdriet nu bijna nuchter tegemoet treedt. Ze vinden dat
zij en ik nou niet bepaald blijk geven van respect voor het weer of voor
de tragische omstandigheden. En dat terwijl zowel de nylonkousen als
de pillen elk op hun eigen manier een eerbetoon zijn aan de koude en
aan Esajas.
De vrouwen rond Juliane, de dominee en de kØster zijn allemaal
Groenlanders, en wanneer we Guutiga, illiyni, Gij mijn God, zingen,
en Juliane niet langer op haar benen kan blijven staan en een deuntje
begint te huilen dat langzaam in kracht toeneemt, en wanneer de
dominee in het Westgroenlands, uitgaande van de lievelingspassage
van de hernhutters in een van de brieven van Paulus, zegt dat je
jezelf moet kennen, dan volstaat een lichte verstrooidheid om je in
Upernavik, Holsteinsborg of Qaanaaq te wanen.
Maar uit het duister doemen als de steven van een schip de muren
van de gevangenis, Vestre Faengsel, op. We zijn in Kopenhagen.
Het Groenlandse kerkhof maakt deel uit van Vestre Kirkegård.
Samen met Esajas in zijn kist is er een stoet gekomen bestaande uit
Julianes kennissen, die haar nu op de been houden, de dominee en
de koster, de monteur, en een groepje Denen onder wie ik alleen de
toeziend voogd en de kinderrechter herken.
De dominee zegt nu iets dat de indruk wekt dat hij Esajas werkelijk
moet hebben ontmoet, ook al ging Juliane bij mijn weten nooit naar
de kerk.
Even later verdwijnt zijn stem, want nu huilen de andere vrouwen
samen met Juliane.
Er zijn er heel wat, misschien wel twintig, en ze laten nu het
verdriet door zich heen spoelen als een zwarte rivier waarin ze kopje
onder gaan en waardoor ze zich laten meeslepen op een manier die
voor buitenstaanders onbegrijpelijk is. Je moet ervoor in Groenland
zijn opgegroeid. En zelfs dat is misschien niet eens genoeg. Want ik
hoor er ook niet bij.
Ik kijk voor het eerst aandachtig naar de kist. Die is hexagonaal.
IJskristallen hebben op een gegeven moment een zeshoekige vorm.
Nu laten ze hem in de aarde zakken. De kist is van donker hout,
hij ziet er zo klein uit, en er ligt al een laagje sneeuw op. De vlokken
zijn zo groot als veertjes. Zo is sneeuw. Die is niet per se koud. Wat er
op dit ogenblik gebeurt, is dat het heelal om Esajas huilt. De tranen
veranderen in bevroren dons dat hem bedekt. Het universum trekt op
deze manier een donzen dekbed over hem heen, zodat hij het nooit
meer koud zal krijgen.
Op het moment dat de dominee aarde op de kist heeft geworpen
en het de bedoeling is dat we opstappen, valt er een stilte die lang
aanvoelt. Daarin zwijgen de vrouwen, niemand verroert zich, het is als
een stilte die erop wacht dat er iets gaat barsten. Gezien vanaf de plek
waar ik sta, gebeuren er twee dingen.
Het eerste is dat Juliane op haar knieën valt en haar gezicht tegen



de aarde legt; de vrouwen laten haar begaan.
De andere gebeurtenis is inwendig, speelt zich binnen in mij af, en
wat er barst is een inzicht.
Ik moet de hele tijd een verstrekkende afspraak met Esajas hebben
gehad dat ik hem niet in de steek zou laten, nooit ofte nimmer, ook
nu niet.
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We wonen in de Witte Snee.
Op een stuk grond dat zij cadeau heeft gekregen, heeft de
woningbouwvereniging een aantal geprefabriceerde witbetonnen
dozen op elkaar gestapeld, waarvoor ze een prijs van de Vereniging ter
Verfraaiing van de Hoofdstad heeft gekregen.
Het geheel, inclusief de prijs, maakt een goedkope en armetierige
indruk, maar de huur is extravagant; die is zo hoog dat de enigen die
hier kunnen wonen mensen zijn als Juliane, voor wie vadertje staat
betaalt, de monteur, die heeft moeten nemen wat hij kon krijgen, en
verder randfiguren zoals ikzelf.
De bijnaam – in het Deens betekent ‘de witte snee’ lobotomie
– mag dan kwetsend zijn voor ons die hier wonen, maar hij klopt toch
vrij aardig.
Er zijn redenen waarom je ergens gaat wonen en redenen waarom je
er blijft wonen. Mettertijd is het water belangrijk voor me geworden.
De Witte Snee ligt vlak aan de Kopenhaagse haven. Deze winter heb
ik kunnen zien hoe het ijs werd gevormd.
De vorst heeft in november ingezet. Ik heb respect voor de Deense
winter. De koude – niet de meetbare, die van de thermometer, maar
zoals je haar ervaart – hangt meer af van windkracht en het vochtgehalte
van de lucht dan van reële kou. Ik heb het in Denemarken kouder
gehad dan ik het ooit in Thule heb gehad. Als de eerste klamme
regenbuien mij in november met een natte handdoek in het gezicht
beginnen te slaan, reageer ik daarop met gevoerde capuchons, zwarte
alpacawollen beenwarmers, een lange Schotse rok, een trui en een cape
van zwarte kunststof.
Dan begint de temperatuur te dalen. Op een gegeven moment
is het zeeoppervlak 1,8 graden Celsius onder nul en vormen de
eerste kristallen zich, een kortstondig vlies dat door de wind en de
golven wordt kapotgeslagen tot fragiel ijs, dat wordt samengekneed
tot de zeepachtige moes die los pakijs heet, grease ice, dat gaandeweg
losdrijvende platen vormt, het zogenaamde pancake ice, dat op een koud
middaguur, op een zondag, tot één aaneengesloten laag vastvriest.
En het wordt kouder, en ik verheug me omdat ik weet dat de
vorst nu vaart heeft gekregen. Nu blijft het ijs liggen, nu hebben de
kristallen bruggen gebouwd en het zoute water in zakken ingekapseld
die een structuur hebben als de aderen van een boom waar het vocht
langzaam doorheen sijpelt, iets waar slechts weinigen aan denken die
naar Holmen, de vroegere marinebasis, kijken, maar wat pleit voor
de opvatting dat ijs en leven op verschillende manieren met elkaar te
maken hebben.
Normaal gesproken is het ijs het eerste waar ik op let als ik op
de brug, op Knippelsbro, kom. Maar die dag in december zie ik iets
anders. Ik zie het licht.
Het is geel, zoals het meeste licht ’s winters in een stad, en het
heeft gesneeuwd, dus ook al is het een iel licht, het heeft een krachtige
reflectie. Het schijnt daarginder bij een van de pakhuizen die ze
in een zwak ogenblik besloten te laten staan toen ze onze blokken
bouwden. Tegen de gevel, richting Strandgade en Christianshavn, is
het blauwe zwaailicht van een patrouilleauto te zien. Ik zie een agent.



De provisorische wegversperring van witte en rode tape. Bij de gevel
van het huis word ik het afgepaalde voorwerp gewaar: een kleine,
donkere schaduw die een contrast vormt met de sneeuw.
Omdat ik hardloop, en omdat het nog maar net vijf uur is en de
middagspits nog niet voorbij is, ben ik er een paar minuten voor de
ambulance.
Esajas ligt met de benen onder zich opgetrokken, met het gezicht
in de sneeuw en de handen om het hoofd, alsof hij zich afschermt
tegen de kleine schijnwerper, alsof de sneeuw een ruit is waardoor hij
iets bekijkt dat diep onder de aarde ligt.
De agent zou me natuurlijk moeten vragen wie ik ben, mijn naam
en adres noteren en zo de weg bereiden voor zijn collega’s die straks
een buurtonderzoek gaan doen. Maar hij is een jongeman met een
zieke uitdrukking in zijn ogen. Hij vermijdt het om rechtstreeks naar
Esajas te kijken. Als hij zich ervan heeft vergewist dat ik niet binnen
zijn tapeafzetting kom, laat hij me staan.
Hij had een groter terrein kunnen afzetten, maar dat zou geen
verschil hebben gemaakt. Ze zijn de pakhuizen op verschillende
plaatsen aan het verbouwen. Mensen en machines hebben de sneeuw
vastgestampt als een terrazzovloer.
Zelfs in de dood heeft Esajas iets afstandelijks over zich, alsof hij
van geen medelijden wil weten.
In de hoogte, buiten het bereik van het licht van de schijnwerper,
tekent zich de nok van een dak af. Het pakhuis is hoog, vermoedelijk
zo hoog als een flatgebouw van zeven of acht verdiepingen. Het
aangrenzende huis wordt verbouwd. Er staat een steiger tegen de gevel
die op de Strandgade uitziet. Daar ga ik naar toe, terwijl de ambulance
zich over de brug heen werkt en zich tussen de gebouwen door een
weg baant.
De steiger dekt de gevel tot het dak. De onderste ladder is
neergelaten. De constructie lijkt brozer te worden naarmate je hoger
komt.
Ze zijn een nieuw dak aan het bouwen. Boven me verheffen de
driehoekige daksparren zich, bedekt met zeildoek. Dat dekt de helft
van het gebouw in de lengterichting. De andere helft, die op de haven
uitkijkt, is een besneeuwde vlakte. Daar bevinden zich de sporen van
Esajas.
Bij de sneeuwrand zit een man op zijn hurken met zijn armen om
zijn knieën heen en weer te wiebelen.
Zelfs in deze gekromde houding lijkt de monteur heel groot.
En zelfs in deze staat van ontreddering maakt hij een gereserveerde
indruk.
Het is zo licht. Een paar jaar geleden maten ze het licht bij
Siorapaluk. Van december tot februari, drie maanden waarin de zon
weg is. Je stelt je een eeuwige nacht voor. Maar je hebt de maan en de
sterren, en af en toe het noorderlicht. En de sneeuw. Ze registreerden
hetzelfde aantal lux als in de buurt van Skanderborg, in Jutland. Op die
manier herinner ik me zelf mijn jeugd. Dat we altijd buiten speelden,
en dat het altijd licht was. Toen was het licht iets vanzelfsprekends.
Zoveel dingen zijn vanzelfsprekend voor een kind. Mettertijd begin je
je te verwonderen.
In elk geval frappeert het me hoe licht het dak voor me is. Alsof de
sneeuw, die in een laag van misschien wel tien centimeter ligt, zonder
ophouden het licht van de winterdag produceert, dat als het ware
nog ligt na te gloeien met glinsterende puntjes, als grijze, oplichtende
pareltjes.
Op de grond smelt de sneeuw een beetje, zelfs bij strenge vorst,



vanwege de warmte van de stad. Maar hier op het dak ligt ze los, zoals
ze is gevallen. De enige die haar heeft betreden, is Esajas.
Zelfs als er geen warmte is, geen nieuwe sneeuw, geen wind, zelfs
dan verandert de sneeuw. Alsof ze ademt, alsof ze zich verdicht, zich
verheft, zinkt en uiteenvalt.
Hij droeg sportschoenen, ook ’s winters, en ik zie zijn sporen,
de versleten zool van zijn basketschoenen met de amper zichtbare
tekening van concentrische cirkels aan de voorkant van de zool, waar
de speler een pirouette omheen moet maken.
Hij is op de sneeuw gestapt waar wij nu staan. De sporen voeren
schuin naar de rand, en gaan verder langs het dak, misschien tien
meter. Daar stoppen ze. Om dan door te gaan naar de hoek en de
gevel. Waar ze de rand volgen op een afstand van ongeveer een halve
meter, naar de hoek in de richting van het andere pakhuis. Vandaar is
hij misschien drie meter naar het midden gelopen om een aanloop te
nemen. Dan gaat het spoor direct naar de rand toe waar hij zich heeft
afgezet.
Het andere dak bestaat uit zwarte, geglazuurde dakpannen, die ter
hoogte van de goot zo’n steile hoek maken dat de sneeuw niet is blijven
hangen. Er is niets geweest waaraan hij zich kon vasthouden. Eigenlijk
had hij net zo goed direct in de lege ruimte kunnen springen.
Er zijn geen andere sporen dan die van Esajas. Er zijn op het
besneeuwde oppervlak geen anderen geweest dan hij.
‘Ik heb hem gevonden,’ stelt de monteur vast.
Ik kan er maar niet aan wennen om mannen te zien huilen.
Misschien omdat ik weet hoe fataal het huilen is voor hun zelfrespect.
Misschien omdat het zo ongewoon voor ze is dat het ze altijd
terugbrengt naar hun jeugd. De monteur is in de fase waarin hij het
heeft opgegeven zijn ogen af te vegen, zijn gezicht is een masker van
slijm.
‘Snuit je neus,’ zeg ik. ‘Er komen vreemden.’
De twee mannen die het dak opkomen, zijn niet blij ons te zien.
De een zeult met fotoapparatuur en is buiten adem. De ander
doet enigszins denken aan een ingegroeide nagel. Plat, hard en vol


