METROPOLIS M

-

Ng2 2046

IMAARTJE WORTET
ANTWOORDAPPARAAT
Een tijd geleden werd ik opgebeld door
een onbekend nummer. Omdat ik niet
van onbekende nummers houd luisterde
ik hoe de telefoon overging en daarna
stopte met trillen en ringen. lk wist
wat de beller te wachten stond, miin
voicemail waarop ik tergend langzaam
de volgende zin uitspreek: 'lk neem
nooit op, maar bel altijd terug.' lk hoop
steevast - en vaak tevergeefs - op een
bericht. ln het uitzonderlijke geval dat er
ingesproken wordt, bewaar ik het bericht
op de computer. Wie weet kan ik het op
een dag nog gebruiken in een tekst, film
of installatie.
Het luisteren naar een stem op een
voicemail is zoiets als mensen tegen de
wind in zien fietsen: het decorum valt
weg, je ziet of hoort ze op een moment
waa rop ze zich even niet bewust lijken
van de omgeving, omdal ze zich moeten concentreren op een 'onverwachte'
handeling, iets elementairs dat om hun
aandacht vraagt. De stemmen klinken
breekb aar, onzeker, onbestemd, afgeleid,
zoekend, onherkenbaar, angstig, geïrriteerd, sexy soms en bovenal ongelooflijk
dichtbij, alsof er hoe dan ook een geheim
wordt prijsgegeven. En daartussendoor
raast de wind, het verkeer, is er het
geluid van een televisie, de echo uit een
badkamer. Jammer genoeg hebben de
meeste bellers schijnbaar een hekel aan
de voicemail. Er wordt zelden iets ingesproken; ze houden liever de macht bii
zichzelf, proberen het later nog eens. Ze
zijn te verlegen om iets in te spreken, of
ze ziin beledigd en hangen nog voor de
piep op.
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