
te verhuizen? ik voel me erg alleen 

en het huilen staat me nader dan 

het lachen.

Ook op andere vlakken moet er 

nog geknokt worden. Sinds mijn 

vijfentwingste ben ik seropositief 

en dan is immigratie eigenlijk  

uitgesloten. het duurt vier jaar 

voordat ik een Permanent residen-

cy heb. gelukkig kennen ze hier 

geen detentiecentra en zijn de im-

migration officers erg vriendelijk. 

ik mag de procedure thuis afhan-

delen én ondertussen werken, iets 

waar ze in nederland nog wat van 

kunnen leren.

Fast Forward nu naar 2013. de 

aanhouder wint. ik ben inmiddels 

volledig geïntegreerd en commu-

niceer in welke taal je maar wilt. 

Sinds 2011 werk ik als hoofd au-

diovisuele dienst van het montre-

al museum of Fine arts, één van 

de grootste musea in canada en  

wellicht bij sommige lezers be-

kend als de maker van de gaul-

tier tentoonstelling die onlangs in  

rotterdam te zien was. ik ben  

beland in een internationale werk-

omgeving met mensen uit alle 

windstreken: Québécois, canade-

zen, Fransen, egyptenaren, russen, 

chilenen, you name it. erg leuk. 

maar, mijn typisch nederlandse, 

soms kritische houding heb ik niet 

afgeleerd. ik dacht eigenlijk dat  

ze me hierom hadden aangeno-

men maar dat bleek niet zo te zijn.  

canadezen en Québécois zijn nu 

eenmaal erg beleefd: nee zeg-

gen of kritiek uiten op een plan  

staat vaak gelijk aan een per-

soonlijke belediging. eerst tot tien  

tellen voordat ik mijn mond open-

doe.

  

> Arnold Brookhuis 

Doubt
De pyramidale structuur van be-

drijven in noord-amerika, waaron-

der in zekere zin ook het museum, 

blijft me intrigreren. het zijn orga-

nisaties die veelal eigendom zijn 

van één persoon (cirque du Soleil) 

of van één familie (Walmart).  

medewerkers wachten op opdrach-

ten die van bovenaf komen, en  

‘bovenaf’ verwacht in het alge-

meen geen repliek van de me-

dewerkers. ik vind dat niet altijd 

even bevredigend. de arbeidscul-

tuur waarin ik grootgebracht ben 

– die van meester en leerling, van 

dialoog en kennisuitwisseling –  

die kennen ze in Québec maar 

mondjesmaat. ik sta altijd weer 

verbaasd als zelfs mijn eigen em-

ployees bij een lastige situatie als 

kippen naar het onweer blijven 

kijken, totdat ik het even spreek-

woordelijke konijn uit de hoed to-

ver om de boel weer op gang te 

krijgen. come on guys, neem wat 

initiatief! ik ontsla je heus niet, al-

thans... niet zo snel als sommige 

van mijn collega’s.

Blijf ik voor eeuwig in Quebec? 

ik denk het niet. ik mis europa te 

veel. alle bezuinigingen ten spijt: 

op het gebied van cultuur gebeurt 

er in europa nog steeds meer dan 

in noord-amerika. maar ik doe het 

niet al te overhaast: mijn bedrijf 

met 13 medewerkers – ik ben sub-

contractor – loopt goed en ik spaar 

eindelijk weer wat geld. hier naar-

toe verhuizen was lastig en duur, 

maar is als levens- en werkervaring 

meer dan de moeite waard. Blijven 

of verdergaan – ik ben er nog niet 

uit. tot dat moment daar is volsta 

ik met een quote van john lennon. 

‘life is what happens to you while 

you’re busy making other plans.’ f

Co
Lum

n

Arnold Brookhuis woont en werkt 

sinds 2000 in Canada 

Mei 2013. Ik bevind me op tien 

uur reizen van montreal, in het 

stadje maria, gaspé Peninsula. mijn 

schoonvader is overleden en wordt 

hier begraven. twintig uur autorij-

den in een weekend, ik kijk er niet 

meer van op. de trein of het vlieg-

tuig nemen is geen optie: de eer-

ste rijdt onregelmatig en het laat-

ste is te duur. ik kan voor hetzelfde 

geld naar amsterdam vliegen.

Juli 2000 verhuis ik naar montreal 

om met mijn partner samen te kun-

nen zijn. Pierre-Paul is choreograaf 

en regissseur in Québec, ik ben av-

technicus in het muziektheater am-

sterdam en klaar voor een nieuwe 

uitdaging. hij bezit een leuk huis 

met tuin in montreal en ik woon 

in een klein, door herrie omgeven 

appartement in amsterdam. de be-

slissing is snel genomen. 

Een concreet plan voor nieuw 

werk heb ik op dat moment nog 

niet, laat staan voldoende kennis 

van de Franse taal om direct op 

het toneel te functioneren. het is 

nogal lastig als iemand je om een 

casque vraagt en je niet begrijpt 

dat hij een headset ofwel casque 

d’écoute bedoelt. die eerste zomer 

kan ik echter toch als technicus aan 

de slag – bij wijze van uitzondering 

in het engels. het taalprobleem 

getackeld, maar daarmee ben ik er 

nog niet. daar sta ik dan, in een 

aftands cultuurcentrum met een 

lullig mixertje en, oh jee, kapotte 

kabeltjes. niks geen audiovisuele 

afdeling om op terug te vallen: ik 

moet ze zelf maar gaan kopen bij 

de plaatselijke radio Shack. is het 

de moeheid, het Franse gewauwel, 

of de plotselinge realisatie dat ik 

een Big decision heb genomen door 
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