
Oulton Park
 
 

Een warme zaterdag in september 1959, en we staan in Cheshire stil.
Vóór ons strekt een file auto’s zich tot voorbij de bocht uit en verdwijnt uit
het zicht. We zijn al tien minuten niet van onze plaats gekomen. Iedereen
heeft zijn motor afgezet en nu doet mijn vader het ook. In de plotselinge
stilte horen we in de verte het hoge gejank van wat de eerste race van de
middag moet zijn, een wedstrijd voor toerwagens over tien ronden. Het is
kwart over één. Over een uur zullen de coureurs hun bolide warmdraaien
voor het hoofdnummer, de Golden Cup - Graham Hill, Jack Brabham, Roy
Salvadori, Stirling Moss en Joakim Bonnier. Mijn vader is altijd een
liefhebber van snelle auto’s geweest en omdat tegenwoordig in Engeland
het autoracen een enthousiaste menigte aanhangers heeft, staan we hier op
deze binnenweg met honderden andere auto’s vast.

Mijn vader houdt er niet van om in de rij te staan. Hij is eraan gewend
dat patiënten in de rij staan om hem te spreken, maar hij is er niet aan
gewend om zelf in de rij te staan. Voor hem wil een rij zeggen dat een man
het recht wordt ontzegd om op een zelfgekozen tijdstip te gaan en te staan
waar hij wil, en dat is momenteel vooraan. Er zijn tien minuten verstreken.

Wat gebeurt er toch allemaal daarvoor? Welke kluns heeft deze
opstopping op zijn geweten? Waarom komen er geen auto’s van de andere
kant? Is er een ongeluk gebeurd? Waarom is er geen politie om de weg vrij
te maken? Om de paar minuten stapt mijn vader uit, steekt naar de andere
berm over en probeert te zien of er vooraan al schot in de zaak zit. Nee dus.
Hij stapt weer in en gaat nog harder tekeer. Het dak van onze Alvis is
neergeklapt, de zon beukt op de leren bekleding, op het chroom, de
picknickmand. De kap ligt gevouwen en geplooid in de geheimzinnige
spleet tussen de kofferbak en de smalle achterbank waar mijn zusje en ik
zoals gewoonlijk vermalen tegen elkaar aan zitten. Het dak is bijna altijd
neer, wat voor weer het ook is: mijn vader houdt van frisse lucht en al zijn
auto’s hebben een open dak gehad, zodat hij frisse lucht heeft. Maar



vandaag is de lucht niet fris. Er hangt een sluier van motorgierende
uitlaatgassen, stof, benzine, overkokende motoren.

In de auto’s voor en achter ons zitten mensen te lachen, een broodje te
eten, een flesje bier te drinken, van het weer te genieten, zich te schikken
naar de vertrouwde onwaardigheid van te moeten wachten om vooraan te
komen. Maar dat is niets voor mijn vader. Er spelen hem maar twee
gedachten door het hoofd: de onzichtbare kop van de file en, niet daarvan
los te zien, de andere helft van deze binnenweg, zo verleidelijk leeg.

‘Maak je toch niet zo druk, Arthur,’ zegt mijn moeder. ‘Je springt als
een vlo de auto in en uit.’

Maar de aansporing om zich niet zo druk te maken wakkert zijn
boosheid alleen maar aan. ‘Wat zou er toch zijn?’ wil hij op hoge toon
weten. ‘Misschien is er een ongeluk gebeurd. Misschien staan ze op een
ambulance te wachten.’ We weten allemaal waar hij met die laatste
speculatie op aanstuurt, zelfs nog voordat hij het heeft gezegd. ‘Misschien
hebben ze een arts nodig.’

‘Nee, Arthur,’ zegt mijn moeder wanneer hij het portier weer opendoet
en op de gebogen wielkast gaat staan om met uitgestrekte hals in de verte te
turen.

‘Er moet een ongeluk zijn gebeurd,’ verkondigt hij. ‘Ik moest maar
eens kijken.’

‘Nee, Arthur. Het komt gewoon doordat zoveel mensen naar binnen
willen. En er zullen vast doktoren op de baan zijn.’

Het is nu half twee en stil. De race voor de toerwagens is afgelopen.
Weliswaar duurt het nog een uur voordat de Golden Cup begint, maar er is
eerst nog een andere race en er zijn de auto’s in het rennerskwartier die je
kunt bekijken, en bovendien…

‘Alles goed en wel, maar ik blijf verdorie hier niet langer wachten,’
zegt hij. ‘We komen er nooit in. We kunnen net zo goed omkeren en het
gewoon vergeten.’ Hij blijft nog twintig seconden zitten, buigt zich dan
voorover, doet het handschoenenkastje open, pakt er een stethoscoop uit en
haakt hem om het achteruitkijkspiegeltje dat tegen de voorruit zit. Het
instrument hangt daar als een skelet, de membraan bovenaan, de metaal-en-
rubberen uiteinden als kromme benen bungelend eronder, de twee ivoren
oordopjes benig tikkend tegen elkaar. Hij start de auto, zet hem van de
handrem, rijdt een halve meter achteruit en draait de andere kant van de
weg op.



‘Nee,’ zegt mijn moeder opnieuw, maar nu tussen hoop en vrees.
Misschien was hij van plan te keren en terug te rijden. Maar nee, dat was hij
nooit van plan…

Mijn vader rijdt niet bepaald hard langs de auto’s die, van de
buitenwereld afgesneden en aan hun lot overgelaten, voor hem in de file
staan. Nauwelijks harder dan dertig kilometer per uur. Maar het voelt hard,
en arrogant, en alle inzittenden draaien zich om en staren ons aan wanneer
ze ons zien naderen. Sommigen lijken boos te zijn. Anderen schreeuwen
iets.

‘Wijs op de stethoscoop, lieverd,’ zegt hij tegen mijn moeder, maar die
heeft zich zijwaarts op haar stoel naar beneden laten glijden, uit het zicht,
met haar zitvlak op de vloer, en vanaf die plaats scheldt ze hem de huid vol.

‘Godallemachtig, Arthur, waarom moet dat zo nodig? Waarom kun je
niet gewoon wachten zoals iedereen? Stel dat er van de andere kant iets
aankomt?’ Mijn zusje en ik doen nu hetzelfde, ons verstoppen onder de
bank. Onze vader staat er alleen voor. Hij hoort niet bij ons, die schandelijk
asociale dwingeland en bedrieger. Of liever gezegd, wij horen niet bij hem.

Met mijn gezicht tegen de zoetgeurende bekleding gedrukt probeer ik
me voor te stellen wat er vooraan gebeurt. Ik kan niet bepalen hoever we
zijn, hoeveel blinde hoeken we zijn omgeslagen. Als er op deze smalle
binnenweg een tegenligger aankomt, zullen we achteruit moeten rijden,
langs alle auto’s die we net zijn gepasseerd. Tenminste, als we op tijd
kunnen stoppen. Ik wacht op het gepiep van remmen, de klap van metaal.

Na een eeuwigheid van - hoeveel? - twee minuten steekt mijn moeder
haar hoofd omhoog en zegt: ‘Nu ben je er,’ maar mijn vader antwoordt:
‘Nee, verderop is nog een hek,’ en mijn zusje en ik hijsen ons overeind om
te kijken. We zijn op dezelfde hoogte gekomen als de auto’s die voor in de
file staan te wachten om linksaf te slaan naar de ingang voor de mensen met
een bruin kaartje, de ingang van het plebs. Een suppoost komt vanaf het
toegangshek op ons af lopen, maar mijn vader doet of hij hem niet ziet en
stopt niet. Hij rijdt door, naar een lege weg waar tweehonderd meter
verderop een vijftal auto’s, vanuit de tegenovergestelde richting, staat te
wachten om een andere toegangsweg in te draaien. In tegenstelling tot de
auto’s die we achter ons hebben gelaten lijken deze wel in beweging te zijn.
Grootmoedig wacht mijn vader tot de laatste naar binnen is gedraaid en rijdt
dan tussen de stenen hekzuilen en over het hobbelige gras tot bij de met een



touw afgezette ingang waar een suppoost met een tweed colbert aan en een
band om de arm staat te wachten.

‘Goedemiddag, meneer. U hebt een rood kaartje?’ De vraag komt niet
als een schok: we hebben allemaal de borden gezien, talrijk en
schreeuwerig, met de woorden ingang rode toegangskaarten. Maar mijn
vader laat zich niet uit het veld slaan.

‘Deze, bedoelt u?’ vraagt hij en overhandigt zijn bruine kaartjes.
‘Nee, dat zijn bruine kaartjes.’
‘Maar dan is er een fout gemaakt. Ik heb rode kaartjes besteld. Eerlijk

gezegd heb ik niet eens gekeken.’
‘Het spijt me, maar dit zijn bruine kaartjes en bruin is de andere

ingang, tweehonderd meter verderop. Als u hier gewoon keert en…’
‘Ik wil met alle plezier het verschil bijbetalen.’
‘Nee, de reglementen zeggen dat…’
‘Ik weet waar de bruine ingang is, ik heb het afgelopen uur per

vergissing ervoor in de file gestaan. Ik ben hiernaar toe doorgereden, omdat
ik dacht dat ik rood was. Ik kan daar nu niet meer heen. De file is
kilometers lang. En de kinderen hadden zich er zo op verheugd, weet u…’

Inmiddels heeft zich achter ons een vijftal auto’s verzameld. Een ervan
toetert. De suppoost aarzelt.

‘U zegt dat u rode kaartjes had besteld?’
‘Niet alleen besteld, ook betaald. Ik ben namelijk arts, ziet u’ - hij wijst

op de stethoscoop - ‘en ik zit graag bij de hoofdtribune.’
Deze dubbele non sequitur lijkt de doorslag te geven.
‘Vooruit dan maar, maar wilt u de volgende keer wel uw kaartjes

controleren. Rechtdoor en dan rechtsaf.’
Dat haalde mijn vader nu altijd uit. Een beetje liegen. Een tikje

bedriegen. Tijdbesparende, geldbesparende, voorrechten versierende
staaltjes van opportunisme. Het voordringen, de steekpenningen, de
onderhandse deal. Parkeren waar het niet mocht, drinken na sluitingstijd,
aannemen van gestroopte fazant en van goederen uit de achterbak van een
vrachtauto. Per slot van rekening waren ‘zij’ de spelbrekers - met ‘zij’
bedoelde hij het establishment waartoe hij, hoewel huisarts en dus gegoede
middenklasse, niet behoorde; wij, gewone mensen die van het leven het
beste probeerden te maken, hadden de taak hun te slim af te zijn. Ernstige
overtredingen van de wet zouden hem hebben afgeschrikt, maar hij was wel
jaloers op, en liet zich tegenover ons vaak lovend uit over de personen die
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