Iedere stoel wenst weer een boom te zijn.
Stephan Wetzels

Ergens koester ik het diepe verlangen alleen nog maar te schrijven over bomen
en stoelen. Waarom over bomen en stoelen? Misschien wel omdat ze uit
hetzelfde hout zijn gesneden. Of misschien wel omdat ze zó eenvoudig en
begrijpelijk zijn, dat niemand ze meer echt begrijpt. Een stoel bijvoorbeeld is
ondefinieerbaar, net als een mens. Leg maar eens aan iemand uit die nog nooit
een stoel heeft gezien wat een stoel is. Op een dak kun je ook zitten. Of in een
boom. Misschien is alles waar je lekker op kunt zitten wel een soort stoel.
Trouwens, er zijn mensen die soms voor één stoel evenveel betalen als voor drie
daken.
Ik heb thuis veel verschillende stoelen, waaronder eentje van leer. En ondanks
het feit dat velen er telkens weer dankbaar gebruik van maken, is niemand hem
ooit echt opgevallen. Zet ik deze stoel echter achter glas in een museum, dan
wordt hij door allerlei mensen plotseling bewonderd. In een museum is een stoel
namelijk beroofd van zijn stoel zijn. Niemand mag er meer op gaan zitten. En dat
valt op.
Een wereld zonder stoelen kan niet bestaan, evenals een wereld zonder bomen
niet kan bestaan. Als de laatste boom al zou vallen, is de mens reeds lang
geschiedenis. Ook vroeg iemand zich ooit eens af of een boom wel ruist, als er
niemand in het bos is om het te horen. Ik heb eens een bandrecorder
achtergelaten in het bos. Toen ik de band een dag later afluisterde, hoorde ik
echter alleen maar ruis. Vallende bomen doen het alleen geruisloos als er
niemand bij is.
Soms vallen de bomen niet zelf, maar valt er iets van de boom. Een appel
bijvoorbeeld. Een Engelsman werd er ooit eens door getroffen op zijn neus, en
ontdekte een belangrijke wet. Maar waarom groeien er eigenlijk juist appels aan
een boom? Het is trouwens moeilijk om een bloeiende boom werkelijk te ervaren.
Vaak zien we alleen een bron van fruit, brandhout of de mogelijkheid van papier.
Zijnsvergetelheid wordt dat ook wel genoemd. Ik weet zeker, bijna iedere stoel
wenst weer een boom te zijn.
Pas als zaagsel krijgt een boom applaus, wist iemand me te vertellen. In het
circus. Waar mensen lekker zitten op stoelen. Gelukkig is de wereld een circus
en een museum tegelijk. Althans, voor zij die er oog voor hebben.

