
Voetstappen in het zand

Tweemaal per dag wist de vloed alle sporen op het strand tussen
water- en vloedlijn uit. Van de afdrukken in het zand die gemaakt
worden door het gescharrel van vogels, het gerdn van honden, de
galop van paarden, en van de sporen die worden achtergelaten door al
die grote en kleine wandelaars, blijft niets over. Na de halfdagelijkse
grote schoonmaak is het zand weer intact. Sommige sporen in het
zand blijven echter langer bestaan, zit het alleen in de herinnering.
Zij zijn de metafbor voor schokkende ervaringen die door geen
spr ingvloed u i t  tc  wissen z i jn .
Robinson Crusoe had meer dan twintig jaar in eenzaamheid op zijn
eiland doorgebracht waar hij zich, binnen de beperkingen van zijn
solitaire bestaan, redelijk cclmfortabel had ingericht, compleet met
een tweede huis, een zeil jacht en nog allerlei ander gerief. Geholpen
door de goddelijke voorzienigheid en uitgerust het een scherp en
praktisch vernuft was hij erin geslaagd een paradijs op aarde voor
zichzelf te scheppen. Zijn huisgenotcn waren katten, een hond, een
geitje en een sprekende papegaai, metgezellen met verschillende
eigenschappen en kunsten die tesamen een aardig substituut voor
menseli jk gezelschap vormden. Zijn idylle was vri jwel cornpleet.
Althans dat dacht hij, maar op cen gcdenkwaardige middag, terwijl
hij langs het strand liep op weg naar zijn boot, stond hij opeens als
door de bliksem getroffen stil. In het zand ontwaarde hrj de afdruk
van een mensenvoet, en niet de zijne! Zr.yn veilige, zelfgemaakte we-
reldje schudde op zijn grondvesten. Na jaren van almaar groeiend
zeltvertrouwen werd hii acuut bevangen door achtervolgings;urgst en
geteisterd door slapeloosheid. Koortsige fantasie€n spookten hem
door het hoofd. Even dacht hij dat de duivel zelf op zijn eiland was
gearriveerd.
Deze onthutsende gebeurtenis was een keerpunt in Robinsons leven.
Defoe plaatst het dan ook bijna exact in het midden van zijn relaas
over Robinsons verbli j f op zijn eiland. Nadat Robinson zich in vol-
strekt isolement zowel materieel als immaterieel had kunnen ontwik-
kelen tot een zekere mate van perfectie, was het nu tijd dat de wereld
bij hem op bezoek kwam. In de daarop volgende hoofdstukken wordt
zijn leven steeds meer bevolkt door medemensen: eerst door zijn
bediende Vrijdag die hij van een wisse dood redt, vervolgens door de
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Robinson Crusoe ontdekt de resten van een gruwelijk t'eestmaal.

Kleurenlitho van Joseph Scheidel jr. (ca. 1880) (prive collectie).

onbeschaafde menseneters van het vasteland die met hun tegen-
natuurlijke eetlust zijn paradijs bezoedelen, en tenslotte door de op-
varenden van het schip waarmee hij terug vaart naar de bewoonde
wereld.
De afdruk van een mensenvoet in het zand in ruimere zin is, dra-
matisch gesteld, zo'n scharnier in het menselijk bestaan, waarna dat
bestaan nooit meer hetzelfde is. Het zien van die aldruk is het ogen-
blik waarop onschuld en illusies verloren gaan en waarin een nieuwe
wereld, in het ideale geval een van wijsheid, wordt gewonnen.

Bepaalde boeken kunnen zo'n ervaring teweeg brengen. De lezer

blijft zich met genoegen en genegenheid het bijzondere moment van
zulke lectuur herinneren. Robinsons mensenvoet kan zo een imprint
worden die tot gevolg heeft dat de lezer zelf langs stranden van tro-
pische eilanden, met geen mens in zicht, wil lopen. Dat is de roman-
tische variant. Maar een bijzonder boek kan er ook toe leiden dat de
lezer zich gewapend met nieuwe inzichten een andere houding in het
leven geeft. Of dat hij voor het eerst een oompleet overzicht over of
een hoger inzicht in zijn eigen wetenschappelijke discipline verwerft.
Veel mensen kunnen voor elke levenst'ase wel zo'n boek aanwijzen
dat voor hen belangrijk is geweest: het eerste kinderboek, het eerste
avonturenverhaal, de eerste roman, de eerste veilingcatalogus, de

eerste gramrnatica, de eerste detective, de eerste wetenschappeliike
synthese over het vakgebied, de eerste autobiografie. De reeks kan

eindeloos worden uitgebreid. Iedereen heeft in de geschiedenis van

zijn ontwikkeling zijn persoonlijke primeurs, waarvan hij nog steeds
weet - soms inmiddels met lichte verwondering - dat die hem verder
op weg hebben geholpen.
Aan twintig universitaire Leidenaars is gevraagd een boek te noemen
dat voor hen in persoonlijk of wetenschappelijk opzicht ooit van groot

belang is geweest. Ieder mocht vervolgens in enkele woorden ver-

tellen wat er zo bijzonder aan dat boek was. Niets meer en niets min-
der is de inhoud van dit boekje, dat de tentoonstelling 'Voetstappen in

het zand' begeleidt.

Jos Damen / Jan Just Witkam
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