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We strekken onze armen uit
naar de zon, bidden naar haar
Henk van Straten schrijft wekelijks zonder gêne over zijn avonturen met gewone
Nederlanders op ongewone plekken. Deze week staart hij naar de zon.
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et is vreemd.
Hoe dat werkt
met die zon. We
hangen honderd
labels aan haar.
Voor ons heeft
zij ontelbare ge-

daanten. Ze schijnt rood, romantisch
avondlicht op ons. Ze hult ons in zilver
winterlicht. Ze is zacht en vriendelijk.
Fel en onverbiddelijk. Dunnetjes schijnt
ze tussen de bomen door. Timide valt
ze door het zolderraam. Als een balk
doorklieft ze de stoffige huiskamer. We
noemen haar tropische zon. We noemen
haar arctische zon. Gouden zon. Heerlijke
zon. Pas op voor de zon. Kom uit de zon.
Zonsopgang. Zonsondergang.
Maar de grap is natuurlijk dat de zon
nooit van gedaante verandert. Zij is een
vlammende bal gas. 109 maal de diameter
van de aarde, 1989 quadriljoen ton zwaar.
Zij heeft geen weet van de tr0!3en, laat
staan dat zij zich soms een tropische
zon voelt. Alle gedaanten die wij haar
toedichten hebben te maken met onze
perceptie van haar: de hoek waarin we
naar haar kijken; de luchtvochtigheid
van onze atmosfeer; onze afstand tot haar
snikhete kern.
En toch is het net alsof ze ons 's ochtends
bezoekt en 's avonds weer verlaat, ons
alles geeft en ons alles weer ontneemt.
Laat alles wat je ooit hebt geleerd uit je
hoofd vallen en zie een god. Een kracht
groter dan alles wat we kennen. Het
prachtigste symbool voor begin en eind,
de cyclus van het leven, leven en de dood,
eindigheid, wedergeboorte.
Alles is de zon.

WIT BALLETJE
Het is dus niet zo gek dat we hier nu
staan, op deze prachtige zandvlakte
midden in de bossen bij Udenhout, een
uurtje voor zonsondergang, om naar haar
te kijken. Ron en ik.
'Trek jij je schoenen uit, Ron?' vraag ik.
Een stomme vraag, want ik zie hem zijn
schoenen uittrekken. Maar ik vraag het
eigenlijk meer als een soort van weet je
het zeker? We staan tenslotte midden in
een wolk van hysterische steekvliegen.
'Altijd,' zegt Ron.
Ik buig aarzelend voorover om zijn
voorbeeld te volgen. De steekvliegen
lijken zich vooral onder de gordel op
te houden. Wanneer ik mijn handen

naar mijn veters uitsteek, duiken ze als
hondsdolle vleermuizen op mijn vingers.
'Shit Ron. Ik weet het niet, hoor. Zie je
al die beesten?'
'Hemeltje,' zegt Ron. 'Maar steken ze ook
echt, denk je?'
Tientallen steekvliegen hebben zich
inmiddels aan mijn broekspijpen vast-
geklampt en butsen hun steekneuzen
bot op de spijkerstof. 'Eh ... ik denk het
wel,Ron.'
Mijn schoenen mag ik aan houden. Ron
en ik staan naast elkaar. We strekken
onze armen uit naar de zon, danken haar,
bidden naar haar.
'Oké,' zegt Ron, een tengere, zon-
gebruinde man met een grijze paarden-
staart. 'Niet langer dan tien seconden naar
haar kijken.'
Eerst kijk ik naar het zand tussen mijn
schoenen. Ik probeer me voor te bereiden.
Dan staar ik recht naar die vuurbal. Mijn
eerste impuls is weg te kijken. Instinct.
Maar bij de derde poging wend ik mijn
hoofd niet af.Ik knijp mijn ogen iets dicht
en tuur tussen mijn wimpers door. En dan
gebeurt er iets geks. Ik zie het balletje.
Midden in dat geweld van geelwit licht
zie ik een balletje. Een wit balletje. Dan
kijk ik weg. Nogmaals kijken lukt me
niet. Het is ook meer dan genoeg voor
een eerste keer, zegt Ron.
Hij gebiedt me mijn handpalmen tegen
elkaar te wrijven en de warme hand-
palmen dan tegen mijn open ogen te
plaatsen. Het haalt de spanning eraf.
Wanneer ik zijn advies volg, zie ik dat
witte balletje nog steeds op mijn netvlies
branden. Ik zou liegen als ik zou zeggen
dat ik niet bang ben dat ik schade heb
opgelopen.
'Als je er thuis nog steeds last van hebt,
kun je tussen deze twee tenen masseren.'
Ron grijpt naar zijn voet. 'Daar zitten een
paar optische zenuwen.'
Ron kan wel in de zon blijven kijken.
Veertig minuten als het moet. En iedere
dag dat het weer het toelaat, doet hij dat
ook. Gekleed in het wit, zijn armen losjes
aan weerszijden van zijn dunne lijf, zijn
handpalmen naar het licht. Soms pakt hij
de zonsopgang, soms de -ondergang. Hij
staart naar de zon en wordt opgeladen als
een batterij. Het zonlicht voedt hem en
heelt hem. Hij eet alleen nog maar fruit
en noten. Hij had ooit reuma en was
depressief en werkloos, maar vond toen
de zon en was genezen.
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Nu staat hij op als de zon opstaat en gaat
hij naar bed als de zon naar bed gaat. Hij
geeft lezingen en schrijft over de zon.
Hij gelooft dat hij uiteindelijk kan leven
van niets dan zonlicht en af en toe een
beetje zeezout. Hij gelooft dat zonlicht
intelligent is. Hij heeft het vermoeden
dat Jezus van Nazareth ook een 'sungazer'
was. Als ik hem vragend aankijk nadat hij
dit vermoeden heeft uitgesproken, citeert
hij: 'Volg mij, ik ben het licht.'

EX·ALCOHOLIST
Zo sterk als Ron overtuigd is van de
holistische en goddelijke kracht van de
zon, zo overtuigd ben ik ervan hoe Ron
tot zijn overtuiging gekomen is.Hij deed
werk dat hij niet leuk vond, kreeg reuma,
een burn-out, was wanhopig, zoekende,
zocht hulp en troost bij zowel de reguliere
als alternatieve geneeskunde, gaf daar
al zijn spaargeld aan uit, en vond toen
eindelijk iets wat voor hem werkte. Iets
waar hij in kon geloven. En alsje iets ge-
looft, dan wil je het ook uitdragen. In die
zin is de god van Ron niet anders dan die
van de plots christendevote ex-alcoholist.
Het licht. Wij verdwalen in de duister-
nis en wij zoeken het licht. Somrnigen
van ons denken het gevonden te hebben.
Somrnigen weten het zeker. Als ik mijn
hoofd schud, is dat evenzeer uit jaloezie
als uit scepsis.
'De zon is het antwoord,' zegt Ron. Zon
is liefde. Zon dottert de zenuwbanen.
Niemand hoeft nog aan de Prozac.
Niemand hoeft honger te hebben. Hele
volkeren leefden alleen van zonlicht. Het
maag- en darmstelsel is niets meer dan
een noodsysteem. Het Westen heeft zich
van de natuur afgekeerd.
En ik denk alleen maar: jij redde het niet
in je oude leven, je keerde je af van de
samenleving, trok je terug en bent gaan
geloven dat die andere wereld slecht is.
Dat moest je geloven. Het was de zon of
verlies. Het was de zon of niets.
En als ik terug naar huis rijd, in mijn
achteruitkijkspiegel een prachtige ge-
smolten oranje bal die de bossen van
begin tot eind in goud doopt, schiet er
een brok in mijn keel. Want wij allemaal,
alle planten, alle dieren, alle mensen, ont-
krullen en groeien alsdat ding weer boven
ons uitstijgt. Wij zien haar komen en
gaan, en zij, op haar beurt, ziet ons omen
en gaan, en al onze kinderen na ons.
Je kunt slechtere goden uitkiezen. fRi 19


