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De wijnkelder

I
n januari 1991 verdwijnt de vrouw van richard
Klinkhamer, de schrijver die zich eerder in het
Vreemdelingenlegioen specialiseerde in het weg-
maken van lijken. In maart wordt zijn huis in het
groningse ganzedijk door twintig rechercheurs
doorzocht. Het onderzoek staat onder toezicht
van mijn enige Hyves-vriend, rechter-commissaris
P., die lange, luisterrijke ‘krabbels’ schrijft. P. is een

bedachtzaam mens. decennia rechterlijke praktijk
hebben hem tot de overtuiging gebracht dat werke-
lijke straf niet wordt opgelegd, maar altijd voortkomt
uit het leven zelf; het wrekende leven.

Het is een hele toestand, dat onderzoek – er is al
een helikopter ingezet. de lange dag, het kille huis en
de verbeelding hebben de zenuwen enigszins gera-
feld. Het moet gebeuren, maar eigenlijk gelooft P. niet
dat een oud-legionair een lijk op zijn eigen terrein
verbergt. 

aan het einde van de dag staat P. met de officier in
een wijnkeldertje onder een schrijfhok in de tuin. een
wijnkeldertje van niets, oordelen ze. Klein, onooglijk,
met opmerkelijk weinig flessen wijn. In het dorp
wordt gezegd dat Klinkhamer hier onlangs nog een
betonvloer liet storten, maar in het dorp zeggen ze
wel meer.

‘Wat nu?’ zegt de officier. ‘Openbreken? Nog meer
kosten maken?’

P. haalt zijn schouders op. ze hebben alles al uit de
kast gehaald. met speciale lenzen tussen de muren
gekeken. Op zoek naar bloedspetters vers gewitte
kranten van muren gehaald. een keukendeur uit de

sponningen getild nadat daarop ‘een vreemd mors-
spoor’ was aangetroffen – mogelijk menselijk materi-
aal, uit een braadpan gespat.

Het koudst hebben ze in de kelder bij een vrieskist
staan huiveren. toen ze het deurtje eindelijk durfden
open te trekken, vonden ze geen armen of benen,
maar een uitzonderlijk grote verzameling blikken spa-
ghettisaus.

Het is trouwens op dit punt dat ik P. een ‘por’ stuur:
‘denk erom dat je me niet onbedoeld inspireert.’ Ik
voel namelijk een mooie, kleinmenselijke struikelpar-
tij aankomen, mogelijk puntgaaf. Ik ben gek op derge-
lijke struikelingen. geen grotere troost dan de aanblik
van andermans scheve schaats.

‘Ik vertrouw erop dat je ons niet te schande zult
maken’, schrijft hij terug, en vertelt verder over het
moment dat zij, op zoek naar een hamer om de be-
tonvloer mee te bekloppen, uit de wijnkelder boven-
komen en de speciale speurhond die lijken kan rui-
ken, horen aanslaan bij de mesthoop. ze laten die he-
lemaal uit elkaar trekken en denken Klinkhamer
zachtjes te kunnen horen lachen als de speurhond
zich even later op een handvol kippenbotjes werpt.

tien jaar nog zal de geschiedenis voortduren –
Klinkhamer zal in die tijd de roman Woensdag ge-
haktdag voltooien en heel veel bier drinken; met wijn
maak je hem niet blij. maar dan laat de nieuwe eige-
naar van het huis het schrijfhok en de wijnkelder
weghalen. ‘Het werk wordt gestaakt’, schrijft P., ‘als de
dragline een blonde haardos blootlegt.’

Van dit alles hebben P. en de officier nog geen idee
als zij zich over de betonvloer buigen, de speurneu-
zen nauwelijks tien centimeter van het lijk verwijderd.
ze kloppen en luisteren, kloppen en luisteren. ‘Ik hoor
niets bijzonders’, zegt de een. de ander: ‘de mannen
zijn moe.’

De luisterrijke krabbels van
mijn enige Hyves-vriend
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E
en virtuele wc-deur noemen ze het, be-
reikbaar via een sticker op de tram-
halte. Wie daar zijn smartphone te-
genaan houdt, kan anoniem een be-
richt voor zijn medepassagiers achter-
laten. Van gemopper op het weer tot
een opmerking over die leuke jongen
op lijn 6. ‘Pysäkkiseinä brengt tram-

passagiers met elkaar in contact’, aldus de website.
Een prachtige gedachte.
Maar hé. Was er niet ooit een tijd dat je in de tram

gewoon met elkaar kon práten? Mopperen? Of flir-
ten? De tijd voordat iedereen met koptelefoons op
naar zijn beeldscherm zat te staren? Of bestond die
tijd niet in dit zwijgzame land met zijn donkere win-
terdagen? 
Wie anno 2012 Helsinki bezoekt, begint het zich af

te vragen. Dit is het land van Nokia en het verslavende
spelletje Angry Birds. Het eerste land ter wereld dat
internettoegang een burgerrecht maakte. De hoofd-
stad werd uitgeroepen tot World Design Capital 2012.
Maar dat betekent niet dat Finnen alleen oog hebben
voor hun computer. Integendeel: Helsinki is een
voorbeeld van een social city. Waar in de smart city
bedrijven en overheden bijna alles bepalen, zijn de
inwoners van de social city actief betrokken bij het
maken van een betere leefomgeving. Technologie
helpt hen daarbij.
Neem Blindsquare, een app die de stad voor blin-

den ontsluit (zie ook kader). De toepassing begon als
het hobbyproject van een warenhuismedewerker.
Nu is de app in negen talen vertaald en wordt hij ge-
bruikt in vijftig landen. Kleinschaliger maar niet min-
der interessant is het project ‘Light is History’. De kun-
stenaars vroegen zestien gezinnen een week lang hun
energieverbruik bij te houden. De gegevens corres-
ponderen met een lichtzuil op het Hakaniemi markt-
plein, in het centrum. Hoe zuiniger de families, des te
feller schijnen de lampen. En die geven weer lichtthe-
rapie aan toevallige passanten – heel fijn als het om
half vier al schemert. Karthikeya Acharya, die het pro-
ject mede bedacht: ‘Is energieverbruik een privékwes-
tie? Of willen we die informatie delen voor het alge-
meen belang? Dat soort vragen wilden we oproepen.’
In Californië, vertelt hij, doen buren wedstrijdjes in
zuinigheid. Een energiemaatschappij kan dat moge-
lijk maken door klanten inzage te geven in hun data. 
Met dit soort experimenten geven kunstenaars en

techneuten de social city vorm. Maar de belangrijkste
rol is weggelegd voor de actieve burger. ‘De laatste
twee, drie jaar vindt in Helsinki een ware explosie
van grassroots-initiatieven plaats’, zegt architecte
Hella Hernberg. In haar boek Helsinki Beyond Dreams
beschrijft ze nachtelijke fietstochten, een tangofes-
tival op een eiland voor de kust, een spontaan straat-
koor met tweeduizend stemmen. 
De trots van de stad is Restaurant Day, inmiddels

een internationaal fenomeen. Op die dag mag ieder-
een restaurantje spelen. De een serveert empanada’s
in zijn voortuin, een ander takelt van drie hoog een

mandje met loempia’s naar beneden. Met een app
stippelen bezoekers hun route uit – en ontdekken
plekken in de stad waar ze nooit eerder kwamen.
De flashmob-achtige activiteiten hangen deels sa-

men met ruimtelijke veranderingen. Helsinki groeit.
Onlangs werden twee havens verplaatst en omdat
herontwikkeling door de crisis op zich liet wachten,
mochten burgers bestemmingen verzinnen voor de
braakliggende gebieden. Het werden stadstuinen en
culturele podia.
Volgens Hernberg kondigen ze echter ook een tijd-

perk van meer openheid aan. ‘Mijn ouders groeiden
op in een traditioneel land in de schaduw van de Sov-
jet-Unie. Straatmuziek was verboden, drankgebruik
werd streng gecontroleerd. De afgelopen decennia,
met name na de toetreding tot de EU in 1995, zijn Fin-
nen zich meer op het Westen gaan oriënteren. Ze reis-
den vaker naar het buitenland; tegelijk kwamen hier
meer immigranten.’
Niet alle Helsinkiërs waren even blij met deze ver-

anderingen. In Kallio, een voormalige arbeiders-
buurt, leidde de komst van een gaarkeuken tot pro-
test. Bewoners vreesden dat de waarde van hun huis
zou dalen door de rij alcoholisten en asielzoekers
voor de deur. Het stadsbestuur was al bijna gezwicht,
toen Erkki Perälä zich roerde. Op zijn Facebookpa-
gina plaatste hij een brief aan zijn buren. ‘Iedereen
is welkom in Kallio’, schreef hij, ‘ook de minderbe-
deelden.’ De reacties waren overweldigend: vijfdui-
zend vind-ik-leuks in drie dagen. Op de bijeenkomst
die Perälä belegde, kwamen tachtig betrokken buren
af. Kallio Liike – de ‘Kallio Beweging’ – was een feit.

Straatfeest 
Vlooienmarkten, politieke discussieavonden, een
soepkeuken voor eenzame zielen: via blogs en sociale
media brengt Kallio Liike hele massa’s op de been.
Op een straatfeest in augustus kwamen tienduizend
mensen af – niet slecht voor een stad van 600 dui-
zend. Natuurlijk kreeg de gemeente klachten over
geluidsoverlast. Maar daar had Perälä iets op be-
dacht: ‘We vroegen mensen ook te schrijven over hun
positieve ervaringen. Op het stadhuis waren ze ver-
baasd: daar hadden ze geen loket voor.’
Want al ligt het Sovjet-tijdperk ver in het verleden,

nog steeds is de gemeente Helsinki een log bureau-
cratisch apparaat. Het tempo van haar onlineburgers
kan zij niet bijbenen. Een dag restaurantje spelen
mogen zij wel. Maar wie een marktkraam op Haka-
niemi wil opzetten, moet een pak papier van 63 pa-
gina’s doornemen in onbegrijpelijke ambtelijke taal.
En daarin schuilt een gevaar voor de lange termijn,

zegt Bryan Boyer. ‘We moeten oppassen dat we niet
verslaafd raken aan pop-up-initiatieven.’ Boyer is stra-
tegisch ontwerper bij het Finse Innovatiefonds Sitra,
dat de overheid adviseert over een duurzame toe-
komst. Technologie is volgens hem onlosmakelijk
verbonden met de cultuur waarin zij wordt gebruikt.
‘In de veranderingen die nu in Helsinki plaatsvinden,
zie ik een verlangen naar een ander soort samenleving.

Naar een stad waar je gemakkelijk zelfgemaakt eten
kunt verkopen. Waar je mensen ontmoet van andere
generaties, buurten, etnische achtergronden. In New
York, Rome, zelfs Kopenhagen, zijn dat soort interacties
onderdeel van het dagelijks leven. In Helsinki komen
bewoners nauwelijks hun eigen buurt uit.’
Restaurant Day, zegt Boyer, is meer dan een ludieke

actie om de strenge voedselvoorschriften te omzei-
len. ‘Zo begon het wel, in mei 2011. En voor een klein
aantal deelnemers zat ’m daarin de lol. Maar voor
veel anderen was het een serieuze poging om een be-
drijfje te starten. Het is zonde dat uit die honderden
pop-ups niet één restaurant is voortgekomen. Men-
sen stoppen bloed, zweet en tranen in zo’n project.
De volgende dag is al die energie verdampt. Als je te-
gelijk een topzware overheid in stand houdt, kost dat
op lange termijn geld. Een dure verzorgingsstaat als
Finland kan zich dat niet veroorloven.’
In plaats van het systeem te omzeilen, zegt Boyer,

zouden de Finnen het van binnenuit moeten hervor-
men. ‘Niet het festival of de vlooienmarkt zelf, maar
de ontstaansgeschiedenis ervan is belangrijk.’ Sitra
ontwikkelde Brickstarter, een website en app die bur-
gers stap voor stap helpen bij het realiseren van hun
plannen. Door te beschrijven op welke obstakels ze
stuiten, leggen ze hun kennis voor anderen vast.
Het klinkt tegenstrijdig: de social city van Helsinki

wordt gemaakt door haar bewoners. Wat blijft daar-
van over als je het gaat institutionaliseren?
Het antwoord zal moeten komen van mensen als

Erkki Perälä. De jonge activist werd, mede door zijn
Facebookvrienden, tot gemeenteraadslid gekozen.
Een van zijn agendapunten: ambtenaren meer laten
bloggen, facebooken en twitteren. En burgers op die
manier meer betrekken bij de alledaagse politiek. 
Tegelijk ziet hij geen gevaar in het luchtige karak-

ter van een beweging als Kallio Liike. ‘Ons succes
heeft tot hoge verwachtingen geleid. Het ene buurt-
feest is nog niet afgelopen of mensen vragen wan-
neer het volgende is. Holle tradities zeggen me niets.
Wij doen dingen omdat we ze leuk vinden, niet om-
dat ze moeten. Dat is typisch voor de digitale gene-
ratie. Het ene komt op, het andere verdwijnt: we le-
ven in het hier en nu.’

Restaurant Day 
is meer dan een
ludieke actie om
strenge voedsel -
voorschriften 
te omzeilen

technologie kan onze steden op twee manieren veranderen. op de
volgende pagina's een reportage uit het koreaanse new songdo,
een ‘smart city’, waar camera’s en sensoren de stad veilig en
efficiënt maken. In ‘social city’ Helsinki verbeteren burgers zelf met
apps hun stad.  Door maartje duin

Helsinki

blindsquare

blindsquare maakt ge-
bruik van gegevens van
de populaire app Four -
square. daarmee kun je
laten zien waar je bent.
Plekken die nog niet op
de kaart staan, voegen
mensen zelf toe. met die
crowdsourced data is de
blindsquare-gebruiker
via gps verbonden. Op
zijn koptelefoon hoort hij
waar hij is, maar ook bij-
voorbeeld wat het dichts-
bijzijnde populairste res-
taurant is.
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Van boven naar beneden: buurtbewoners staan
in de rij voor cake en gebak op de tweede Res-
taurant Day in de wijk Kallio, Helsinki, 21 augus-
tus 2011; skaters op een zelfgebouwde skate-
baan in het braakliggende havengebied Soer-
naes; Navy Jerry's Rum Bar, ook in Helsinki; het
hoofdkantoor van Nokia in Espoo. 
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