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Katadreuffe in Caïro
Maar Katadreuffe had zijn plan gemaakt, hij ging die eigen middag zijn visum verlengen. Tevoren
had hij de ligging van het plein niet opgezocht, hij wist het precies. De plattegrond van de stad is
zijn röntgenfoto, Katadreuffe had het kloppende hart gevonden, het Tahrir-plein. Het hart klopte
moeizaam, toeterende auto's drukten zich tien rijen dik door de vijf wegbanen van de aorta,
voorrang een vreemd concept. Katadreuffe zigzagde tussen het verkeer door en bereikte het midden
van het verkeersplein. Daar, op de open plek met armzalige graspollen, zag hij naar het verkeer en
er tegen op. De mythische Mogamma. De voorgevel kromde mee met het plein, veertien ramen
hoog en dertig breed, onbestemd grijsbruin van tint, aan de uiterste zijden torens uitstulpend
richting het plein als grijpende vingers, die aan de bovenkant zich juist terugtrokken als traptreden
tot aan de bovenste verdieping, die een laag dieper dan de voorgevel lag. Het complex lag tussen de
Makram-moskee en de Amerikaanse Universiteit, achter zich de Presbyteriaanse kerk. Het torende
goddeloos, in de hoogte en de breedte, het hele plein log dominerend, een te nabije ranke minaret
als een snorkel net hoger duldend. Katadreuffe stak nogmaals over, hij bleef opkijken naar het
naderende monster, een bakker te fiets met een brodenschaal op zijn hoofd ontweek hem
ternauwernood. Katadreuffe ging niet aanstonds naar binnen. Hij bleef staan en zag het complex
van voren. Het leek hem te willen omvatten, hem op te slokken, de stoep marmertongde naar de
mond van het monster. Katadreuffe stond stil als een rots in de rivier, links en rechts bulkten
Egyptenaren mierend om hem heen. Het zonlicht brandde fel, zonder de Mogamma op te vrolijken.
Toen dacht Katadreuffe dat hij hier stond zoals dagelijks honderdduizend mensen die iets te
regelen hadden, met een van de dertigduizend ambtenaren, en die angstzweetten bij de aanblik van
dit gebouw. Hij zette zich in beweging richting de vijf poorten, elk tien meter hoog, als uitgeslagen
tanden toegang biedend tot de ingewanden. Daarboven zes hoekige halve zuilen, elf verdiepingen
hoger door een dwarsbalk afgesloten. Hij keek op en zag ontelbare vierkante ramen, met witte
kozijnen in het midden, sommige met gordijnen half dicht als geloken ogen, anderen geopend blindzwart gapend als een getrokken kies. Katadreuffe ging de bek binnen, het was duister en stoffig,
twintig meter verder de achterwand, aan weerszijden van het hoge portaal twee trappen,
terugdraaiend naar de voorgevel, drommen mensen stilletjes omhoog voerend. Het geluid van
slepende slippers, af en toe een kuch, verder een vreemde gelaten stilte. Katadreuffe sloot aan in de
rechterstoet, beneden zich de uitgesleten traptreden. Bovenaan uitkijkend op de ingang links een
houten deur, hoog en zwaar, permanent open als een gebroken sluis, klapperend in de
mensenstroom. Een lange gang, links onderbroken door deuren, naar onduidelijke kantoortjes,

klerken rokend en theedrinkend boven hun papieren. De schuifelstoet dunde langzaam uit,
ongenummerde deuren vertakten de stroom, als een delta, rechts de buitenmuur, als een dijk.
Katadreuffe stapte vastberaden door, tot hij alleen overgebleven tegen een ijzeren hek aanliep,
keerde om, wist niet waar hij was. De lange gang welfde met de voorgevel mee, de ingang naar het
portaal ongemerkt uit zicht. Dit moest de rechtertoren zijn. Plots ging het ijzeren hek piepend open.
Een gebochelde oude man liet hem binnen en sloot het hek af. Katadreuffe keek in een verweerd
gezicht, één oog staarde hem aan, het ander wit-blind, de mond in een grimas met gele tanden,
onderbroken door hol-zwarte gaten. De man verdween achter een betralied loket, Katadreuffe
naderde, strekte zijn nek door de groen geverfde spijlen. Een bruin houten bureau met een stalen
stoel, tegen de achtermuur van het schimmige kantoor. Een enkel peertje flakkerde, verder geen
lichtbron, de gordijnen van het buitenraam gesloten. Geen meubilair, alleen een stalen grijze
archiefkast met vijf keer vijf laden, de middelste doorgezakt als een gebroken neus. De metalen
handvatten roestig en zonder opschrift. Bovenop de kast ordners en mappen, als kinderlijke torens
van Pisa uitstulpend, steun zoekend, de onderste exemplaren doorbuigend onder het gewicht, het
papier vergeeld en vermolmd. Katadreuffe huiverde, ontdaan door zoveel ordeloosheid. Het was als
eertijds bij zijn baan als loopjongen, maar erger omdat hij het ontwend was geraakt.

Het monster Mogamma in volle ‘glorie’.

De snorkelende buurminaret.

De vijf hellepoorten.

