EEN HUIS OM
DAKLOOS IN TE ZIJN
Over geborgenheid
LUUK GRUWEZ

Op 7 februari van dit jaar hield LUUK GRUWEZ in het Smaaksalon
van Hasselt in opdracht van het Cultuurcentrum Hasselt een
tafelrede over geborgenheid. Amper een maand later zou de corona
crisis toeslaan, waarin het ons werd ontzegd elkaar nog de hand
te reiken. Omstreeks die tijd werd in de reeks Privé-domein,
enigszins in het donker, zijn boek Het land van de handen boven
de doopvont gehouden. Gruwez werkte zijn tafelrede, grotendeels
geschreven in de abij van Westvleteren, om tot onderstaand essay.
tatie met het locus delicti. Ik schreeuw het uit: ‘Ja, hier
was het. Ik heb het gedaan, niemand anders. In heel mijn
leven heb ik nooit een medeplichtige gehad. Daarom
is het dat ik eenzaam ben. Mag ik dan nu alstublieft
naar huis?’
Een zwetende onderzoeksrechter met een opgekrulde
snor [...] ondersteunt zijn hoofd alsof hij heel veel verstand in het algemeen en wijsheid in het bijzonder te
dragen heeft. ‘Je hebt geen huis,’ brult hij.

Bij mij in de buurt zit in een druk bezette treincoupé
een smartphoner die er niet voor terugdeinst al zijn mede
reizigers in een mum vertrouwd te maken met de historiek van zijn liefdesleven, het schoolrapport van zoon of
dochter en de lasagne die op tijd in de oven dient geschoven. Privacy? Als u het mij vraagt, dan ben ik geneigd die
op zijn Frans te omschrijven als un chef-d’oeuvre en péril: is
het niet een soort geborgenheid waarvan men, als bij een
fietsband, vergeten is het ventiel dicht te draaien? Het is
vast wel een artikel dat inmiddels kelderdiep is onder
gebracht in het magazijn van de tanende sentimenten.
Een droom die ik heb beschreven in mijn boek Het land
van de handen:

Geen huis hebben, dakloos zijn: het is een thema in mijn
werk. A fortiori in mijn recentste dichtbundel waarvan de
titel Bakermat luidt. Met de antichambre van de oude dag
al op een kier, rapporteer ik dichtenderwijs de zoektocht
van een stakker die eindelijk terug naar zijn huis wil,
maar die, daar aangekomen, moet vaststellen dat dit is
gesloopt. Mijn huis: ik vind het nergens meer. In Het land
van de handen ligt het in het West-Vlaanderen van mijn
bakermat waarnaar ik vanuit het oosten terugverlang. In
Het land van de wangen, een boek van haast tweeëntwintig
jaar geleden, lag het in de provincie Limburg waarnaar ik
in 1976 vanuit het westen geëmigreerd ben, maar dat niet
als ideale bestemming aanvoelt. ‘Huize Sehnsucht’, zo
noem ik mijn huis dan ook. Het is om met de titel van
een van mijn eerste dichtbundels te spreken Een huis om
dakloos in te zijn. Maar was ik wel ooit thuis?

Ik heb vijf, zes jonge vrouwen vermoord, stuk voor stuk
beautés. Zonde! Geen moorden uit een of ander lustmotief.
Nee, gewoon uit verveling. Zij verbleven in een instelling
die ‘Het Huis van de Verloren Meisjes’ heet. Hoe ik ze
heb vermoord, ben ik vergeten. Ik vermoed dat ik ze
vergiftigd heb. [..] Zodra mijn zaak de media ter ore komt,
hebben zij het daarin nogal lichtzinnig over een massamoord. Eén krant spreekt zelfs van een genocide. [...]
Niettemin word ik zonder verwijl vrijgesproken.
‘Onweerstaanbare drang,’ pleit mijn advocaat. [...]
Later word ik tot mijn verbazing trapje op naar een
miezerig zolderkamertje geleid [...]. Volgt een confron-
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zin hadden, niet impliciet blijven verlangen naar die
andere schoot die de meesten tegelijk zo vrezen: de dood.
In de heikele hoop dat die tenminste iets beters, iets van
langere duur, met ons voorheeft. Want om met de FransRoemeense filosoof Emil Cioran te spreken: ‘Geboren zijn
is ongemak.’ Wat mij bij Dekkers bevalt, is dat hij zo’n
liefdevol oog voor het dier in de mens heeft. En voor het
streven van mens én dier naar het veilige, bijna heilige
hol. Een hol als een tempel. Niets liever zou je willen dan
daarin de hele wereld op te bergen. Maar natuurlijk krijg
je die daar niet in.
Knusheid, behaaglijkheid, veiligheid: het zijn aangename nevenwerkingen van geborgenheid. Zo ook ‘gezelligheid’ en ‘vriendelijkheid’. Geen van ons is jubelend ter
wereld gekomen, maar na een paar tikken op de billen wel
krijsend. Nog maar pas geboren, werden wij al meteen
gestraft. Wij moesten iets bewijzen: onze levensvatbaarheid! Misschien was het eerste gevoel dat ons overviel er
een van dakloosheid: waar nu in hemelsnaam naartoe?
Laten wij elkaar daarom, als ons erom gevraagd wordt,
niet de verkeerde weg opsturen. Er zijn namelijk mensen,
mentaal asiel zoekende dichters, bijvoorbeeld, spoorzoekers die voor geluk altijd de foute richting uitgaan. De
dichtende scheepsarts Jan Jacob Slauerhoff, die over alle
wereldzeeën zwalpte, vond nergens rust. In Dar es Salaam
niet en in Macao niet, in Lisboa niet en zelfs op Kaap de
Goede Hoop niet. Het inspireerde hem tot zijn bekendste
versregel: ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.’ Ik ben
het daar niet helemaal mee eens. Onder het dak van mijn
poëzie staan ettelijke emmers die inmiddels, na vele lek
kages, vol zijn geraakt. Ook in de taal vind ik amper
onderdak. Maar zij is wel een schamele paraplu.
Vaak wordt mij verweten dat ik zo hevig naar geborgenheid snak omdat ik in mijn kinderjaren door vrouwen ben
verwend. Vaders waren er om je tegen verwondingen te
beschermen. Moeders waren daarentegen geschapen om
te helen, om je te sussen wanneer je gevallen was en een
geschaafde knieschijf had opgelopen: ‘Ach, kindje, het is
allemaal niet zo erg. Kom, je krijgt wat moedertjeszalf
van me.’ En daarmee was de pijn gegarandeerd bedwongen en kon je weer de glijbaan of de schommel op. Wat
een baarlijke seksistische quatsch, besef ik inmiddels: dat
een man je altijd strijdvaardigheid bijbrengt en dat een
vrouw je heelt. Tenslotte zijn wij het meestal zelf die onze
wonden moeten likken. En her en der staan ook monsterlijke moeders op, dragonders, manwijven. Maar, toegegeven, de gevangenissen zitten er minder vol van dan van
echte mannen. Gevangenissen waarin mensen in cellen
worden ‘opgeborgen’ (pun intended) worden overigens
niet als paradijzen van geborgenheid ervaren.
Hoe zit het à propos met de couleur locale van mijn
eigen geborgenheid, met de strikt particuliere aspecten
daarvan? Bij mij gaat die onder meer van bepaalde geuren
vergezeld. Die van jute, bijvoorbeeld. Een geur die ik opving
wanneer ik van mijn jongensschool in het weversdorp,
dat Deerlijk toen nog was, naar huis liep. Telkens weer
prikkelde hij mij als hij mij uit een van de weverijen kwam
aangewaaid. Al kun je bezwaarlijk stellen dat jute een

Als ik ouders en grootouders mag geloven, allemaal
zaliger, dan lag ik als baby onbedaarlijk te krijsen bij het
slaan van de poort bij de buren. Iemand wou iets van me.
Is daar mijn huiver voor inbrekers ontstaan? De hele
buitenwereld werd geïnfiltreerd door booswichten die
het niet zozeer op mijn materiële bezit hadden gemunt
als op mijn grootste schat: mijn leven.
Hoe perfect moet je zijn om beminbaar te worden
bevonden? Ik denk dat zich redelijk snel na mijn evacuatie
uit de uterus een immens wantrouwen tegen mijn omgeving heeft ontwikkeld. ‘Timiditeit’, een van mijn gedichten, getuigt daarvan. Want zo timide was ik als jongetje
dat ik in een mollenpijp had willen kruipen. Wat anders is
timiditeit dan angst voor intimiteit? Of althans voor het
soort intimiteit die je per se als vijandig en ongewenst
ervaart. Het gedicht in kwestie illustreert dit perfect:

Mijn lichaam had nergens iets te verbergen,
maar het
verborg zich toch uit huiver voor de grote vinder
die er enkel op uit was het mee te nemen naar elders.
Het dorst niet te kijken, zocht beschutting achter
veel te kleine handen en met die handen wist het zich
geen raad. Het kroop in de kast om zoek te raken,
dook dieper onder, zette zijn tanden in de bruidsjapon
van zijn ma, bedekte heel zijn muizenziel,
alsook het kippenvel rondom zijn kindertepels,
met alle onzichtbaarheid van de wereld.
Niets had mijn lichaam te verbergen, maar
het verborg
zich, duwde zich af tegen de randen van zichzelf,
schaamrood op de wangen, zweet in de handen.
En nooit kon het de grote vinder verhinderen.
De dood, hier als de grote vinder omschreven, en
mijn aandrang om mij in een kast te verbergen: het zijn
belangrijke topics in De thigmofiel, het onvolprezen boek
van de schrijver-bioloog Midas Dekkers. Thigmofilie is
een antoniem voor claustrofobie. Het is de nooit aflatende
zoektocht naar de volmaakte geborgenheid, de wens om
koste wat het kost op een zo veilig mogelijke manier te
worden aangeraakt. In de meeste mensen is zowel een
thigmofiel als een claustrofoob gehuisvest, zowel iemand
die naar binnen als iemand die naar buiten wil. Deze para
doxale wens delen zij met de andere dieren der schepping,
aldus Dekkers. En hij haalt alvast met betrekking tot de
thigmofilie, de nood aan geborgenheid, voorbeelden aan.
De gelukzaligheid van een kat in een te kleine kartonnen
doos is er daar maar één van. ‘Geef poezen,’ schrijft hij,
‘geen kaas maar doos. [...] Niets vinden [zij] heerlijker dan
een kartonnen doos, liefst net iets kleiner dan zichzelf.’
Maar poezen willen soms ook naar buiten en dan staan zij
tegen de voordeur te krabben. Zelf vraag ik mij af of wij,
door te betreuren dat wij in zo’n triomfloze staat uit de
baarmoeder zijn geëxileerd, waar wij het best naar onze
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dat wij, telkens weer, verbijsterd op de vlucht slaan voor
ons eigen skelet?
Zowat een jaar geleden schreef ik een gelegenheidsvers
voor een bruidspaar. Ik leg erin uit hoeveel liefde een mens
nodig heeft om zich beschut te weten. En hoeveel verdediging zij, broos als zij is, altijd weer behoeft. De titel is
‘Bruiloftslied’:

aroma afscheidt dat in een geurenpalet van Chanel of
Lancôme past, hij komt aardig dicht in de buurt van een
feromoon, het geurhormoon dat dieren verspreiden en
waarmee zij hun territorium afbakenen. De geur van jute
was voor mij de allerlekkerste. Misschien doordat hij ook
dit betekende: bijna ben je weer veilig thuis; er kan je
niets meer overkomen, straks voel je je weer − welja −
‘geborgen’. Ik realiseerde mij nog niet dat naarmate je in
de groei komt, je expansiedrang zozeer toeneemt dat je
uit je ooit zo veilige cocon weg moet, dat je willens nillens moet uitwijken naar een territorium dat niet langer
overzichtelijk of beheersbaar is. Maar nog voor je dit goed
en wel beseft, ben je al onderhevig aan pleinvrees. Je wil
niets liever dan terug naar het kleine, naar de beslotenheid
waarmee je voor te korte tijd vertrouwd bent geweest als
een schildpad met haar schild. En ja, de moederschoot
even buiten beschouwing gelaten, is er amper een volmaaktere metafoor voor geborgenheid dan dat merkwaardige schild van de testudo hermanni.
Schildpadden! Ik heb er vier gehad. In de beestenwinkels
van mijn kindertijd kon je ze voor een prikje aanschaffen.
Doorgaans plaatste ik zo’n exemplaar met de winter in
aantocht in onze kolenkelder. In een houten wijnkistje op
een bodem van stro. Een paar keer vergat ik het. Waarom?
Misschien omdat ik intenser met mijn postzegelverzameling
of mijn Märklintrein was begaan. En dan waren zowel de
winter als de schildpad, nochtans de kampioen van de
traagheid, mij te snel af. Dagen voorafgaand aan een eerste,
nog onverwachte strenge vorst, groef het dier zich in een
hoekje van onze tuin in onder een laag herfstbladeren. De
daarop volgende lente was het bang afwachten of het zijn
overwintering overleefd had. Eén keer liep het slecht af.
Mijn vader trof onder het bladerkleed het ontzielde lijfje
aan, haalde zijn spade uit het berghok en groef een veel te
diepe put. ‘Kijk,’ zei hij, nadat de kluiten aarde waren neer
geploft op het lijfje, ‘met zo’n dikke deken zal je schildpadje het nooit meer koud hebben.’ Vreemde uitspraak,
vond ik, ermee rekening houdend dat een beestje met de
stevigste pardessus ter wereld toch maar mooi ter ziele
was gegaan.
Kun je tot een autistisch dier als de schildpad doordringen, kun je verdriet hebben om een dier met een verwaarloosbare knuffelfactor, dat bovendien zozeer in zichzelf
gevangenzit dat het vastberaden lijkt elke vorm van communicatie te mijden? Ik denk niet dat de tranen mij in de
ogen sprongen. Toch had ik iets als een band met dat myste
rieuze wezentje gevoeld, was ik misschien afgunstig
geweest op zijn vermogen om zich te verschansen in een
ondoordringbaar pantser − de ziel als perfecte farce voor
het nauwsluitende lijfje − op het subtiele raakvlak tussen
geborgenheid en gevangenschap. Maar verdriet? Echt
verdriet? Ach, nee! Ik denk dat ik sip keek omdat ik, hoe
klein ook, het al oneens was met de dood. Dit is het probleem met mensen, heb ik ergens geschreven, dat zij, bij
mijn weten anders dan andere dieren, kort nadat zij het
laatste restje eierschaal van zich af hebben geschud, al
beseffen dat hun vlucht ooit definitief zal worden geknakt.
Zal wat ons in het leven drijft, ooit meer betekenen dan
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Ook angorakonijnen raken ooit hun fraaie
pelsen kwijt,
pauwen hun statige veren, krokodillen het
kostbaarste leer,
schildpadden, al hadden die zich nog zo
onschendbaar gewaand,
het schild dat zij tot slot weerspannig af
moeten staan.
En op een dag, mooi of niet, gaan ook wij plots
uit de kleren die voor ons zijn bedacht omdat
ons dunne vel, veel te teer, niet volstaat als pantser
voor altijd: zo kleums staan wij te rillen in onszelf,
van alleenstaande weemoed stil. Koud zweet breekt
ons uit. Hoogdringend moeten wij dekking zoeken.
Want waar men eerst nog dacht te blijven wonen,
zoekt men,
op de vlucht voor zijn skelet, uit zichzelf te kruipen
om onderdak te krijgen in het juiste huis
en in de armen van de liefste ander.
Een meevaller was het dat niet de grizzly of de orang-
oetang het lievelingsdier van de bruidegom was, maar
de schildpad. Daardoor was hij, vond ik, een zielsverwant
van me. Mijn laatste schildpad heette Hadewych. Zij was
mijn opperschildpad, beschikte over een poëtische pedigree. Ik had inmiddels de adolescentenleeftijd bereikt.
Hadewych moet getuige van mijn vaders sterven zijn
geweest, nadat, op ons tuinpad aan de straatkant, diens
hart plotsklaps stil was blijven staan en hij, volgens onze
uiterst toevallig voorbijwandelende huisarts, vanachter
het lage tuinpoortje afwijzend naar hem leek te staren met
zo’n air van ‘Wat kom jij hier doen; ik ben toch niet ziek?’
Tot het tot de dokter doordrong dat hij, mijn vader, niet
meer te redden was. Na zijn dood ging ik Hadewych uitzetten aan de oever van de grote vijver in het natuur
gebied De Gavers.
Hoe was ik er toch toe gekomen om betreffende schildpad Hadewych te noemen naar de mystieke Middelnederlandse dichteres? Wellicht omdat ik jaren daarvoor aan
de Leuvense universiteit in haar en haar werk was geïnitieerd. Hoewel de flowerpower in meer trendsettende buur
landen al jaren verflenst was, bleef die in het tragere
Vlaanderen nog volop fonkelen, patchoeliën en love &
peace ophoesten. Met een bedwelmd hoofd slofte menige
pukkelprins door de straat in een wolk van alle mogelijke
nieuwerwetse mystiek. Het daagde in den Oosten. We
lazen het Tibetaans Dodenboek of deden tenminste alsof
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ners als ik tegen het eind van de jaren zestig ten overvloede nastreefden. Wij snakten naar wat widere dan wijt
was, iets universeels dat zich als een eindeloze donsdeken
over onze planeet zou uitspreiden, waarna wij met zijn
allen als bonoboapen aan elkaar zouden gaan likken, mys
tiek van geilheid, tot wij uiteindelijk ook zelf widere dan
wijt zouden zijn.
Voor de zoveelste keer deed ik intussen alsof. Ik fakete
dat mijn hoofd net zo omwolkt was door de verheven sferen
waarmee sommige van mijn generatiegenoten schmierden.
Veel stoer vertoon was het. Ik meende dat ik er mijn adolescenteneenzaamheid mee bestrijden kon. Wie niet sterk
is, moet slim zijn en wie dit ook niet is moet doen alsof hij
dit wel is: voor wie niet slim is, kan dit, zolang hij tenminste
niet ontmaskerd wordt, misschien wel de allerslimste
manier van doen zijn. Dat soort wollige overpeinzingen
stuurde mijn gedrag. Maar in feite was het mij om niets
anders te doen dan om geborgenheid, altijd maar weer.
Widere dan wijt wilde ik vooral lijken in de ogen van mijn
kompanen. Kon ik ze er maar van overtuigen dat ik een
van hen was! Mijn probleem was dat de zee niet in mijn
emmer kon.
‘Tijd van de jeugd, tijd van de schoonheid’, schreef
de voortijdig gestorven en door Gerard Reve op handen
gedragen Nederlandse dichter Gerard den Brabander.
Reve citeerde van hem af en toe bovenstaande regel. Tijd
van de jeugd, tijd van de schoonheid. Zo is het natuurlijk
maar net. Hoe komt het toch dat ook ik telkens weer bij
die jeugdjaren van me blijf plakken? Bij die beklijvende,
tegelijk gesublimeerde en melancholiekste jaren, waarin
je nog niet tot keuzes bent verplicht? Misschien omdat
de jeugd de tijd is waarin je de onrealiseerbaarheid van
sommige hoge verwachtingen nog niet helemaal inziet
en matiging zich nog niet opdringt. Zolang je nog een
jongen bent, heb je er je nog niet mee moeten verzoenen
dat het mooiste meisje aller tijden te hoog gegrepen is.
Ik placht haar behoorlijk aanstellerig het ‘Vleermeisje’ te
noemen en, o, o, o, wat dweepte ik met haar. Ik hing op de
deur van mijn studentenkamer, voor het geval zij mocht
komen, deze ironisch-pathetische melding met hoofdletters toe: ‘Nooit zal ik een ander minnen dan U, dan U en
U alleen. / Nimmer bent U mij te min.’ Maar niemand
klopte aan. Dan maar een parttime vriendinnetje dat ik
nu eens, Hadewych indachtig, ‘Orewoetje’ en dan weer
‘het stiefzusje van het Vleermeisje’ placht te noemen. Zij
loenste, had een blik vol overspel. Ik wist niet of zij met
haar ene oog niet naar een ander lonkte en met het andere
naar mij. Mijn fascinatie gold hoe dan ook niemand minder dan het Vleermeisje zelf! Die had klare, rechte kijkers,
waarin ik amper durfde te blikken. Zij was mijn vampierachtige variant op ‘la belle dame sans merci’, de femme
fatale uit de zwarte romantiek van de negentiendeeeuwse dichter John Keats. In onze vorige eeuw vergeleken de surrealisten haar met de bidsprinkhaan, het insect
van wie het wijfje er de genadeloze gewoonte opna houdt
het mannetje post coïtum op te peuzelen, aldus voor een
onomkeerbare geborgenheid zorgend.
De nood aan geborgenheid heeft met ontworteling te

wij het gelezen hadden en dweepten met een nevelig cultboek als Siddhartha van Hermann Hesse. Wij verdiepten
ons in oelepetaten als Carlos Castaneda, in de nepfilosoof
Timothy Leary, wiens apologie voor psychedelica als lsd
wij voor lief namen. Of wij deden tenminste ook hier alsof.
Zelf was ik al heel jong in de ban van Les Paradis Artificiels
van Charles Baudelaire geraakt, al snapte ik er geen bal
van. Enkele Amerikaanse Beats, Jack Kerouac en William
Burroughs volgden. Vooral ging mijn aandacht uit naar
Allen Ginsberg, de Upperbeat met zijn opzwepende incan
taties en zijn vrijages met het bovennatuurlijke. Het
beroemde beginvers van zijn bundel Howl palmde mij in:
‘I saw the best minds of my generation destroyed by madness.’ Gevaarlijk leven: dát was wat ik bewonderde, op het
hellend vlak van de waanzin en een romantische jonge
dood. Maar in werkelijkheid was ik makker dan een lam
en moest ik erkennen dat ik onder mijn mouton retourné
alleen maar warmte, nee, geborgenheid zocht tegen een
wereld die heel en al uit permafrost leek te bestaan.
Vanwaar toch die fascinatie voor Hadewych? Vooral
voor dat ene gedicht, ‘Alle Dinghe’, misschien ten onrechte
aan haar toegeschreven? Ik citeer er de beginregels van:

Alle dinghe
Sijn mi te inghe;
Ic ben so wijt!
Hadewych wist, ook in werk dat zeker van haar hand is, al
perfect te verwoorden wat geborgenheid is: een cocktail
waarin het weidse en het beslotene in gelijke dosissen
present zijn. Zij noemde die toestand van fysieke opwinding, die spirituele copulatie met de schepper ‘orewoet
van minnen’, wat dat orewoet ook mag zijn. Het klinkt als
een speeltje, een dildo met pukkeltjes of knobbeltjes.
Misschien komen de woorden ‘extase’ en ‘exaltatie’ het
dichtst in de buurt. Ik neem graag aan dat, als je van
vrouwelijke kunne was, je het er tussen je dijen behaaglijk
door kreeg, vooral wanneer je je ogen devoot hemelwaarts
richtte. En was je toevallig een mystiek georiënteerde kerel,
dan prees je misschien luide de Heer der Heerscharen,
middelerwijl zaadcellen plengend in wat de Engelsen
barren ground noemen. Erotiek en mystiek! God weet:
misschien delen zij hetzelfde DNA, bevorderlijk voor
de wens op te gaan in alles wat je omringt, hoog of laag,
masculien of feminien, en daarmee te worden opgenomen in de relatieve veiligheid van een zuigeling in een
couveuse of een sardine in een conservenblik. Alles is
nestelzucht.
Op liefdesvlak impliceert de hang naar geborgenheid
ook dat je je van top tot teen in de geliefde zou willen nestelen, waarna alles om je heen dichtgaat − rideau! − zodat
er naar buiten toe niets meer van je zichtbaar is. De geliefde
is er voor dekking tegen alle mogelijke vijanden, maar
helaas vergeet je dat het in haar verschrikkelijk kan tochten. Dat het daar, hoe stevig haar omwalling ook mag zijn,
soms alle hens aan dek is. Dat je hoegenaamd nooit beschut
bent tegen je ergste vijand: jezelf.
Exaltatie in een sexy kleedje was wat sommige late tie-
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Ik ben een ongelovige of minstens een overtuigde nietweter, wat eigenlijk een contradictie is. Ik vertoon neigingen tot ketterij, blasfemie of puberale balorigheid: ik wil
op de hostie kauwen als op een strip Stimorol. En ik koester mijn rare brouille met een misschien gefingeerd opper
wezen, dat zich intergalactisch zoveel piëteit mag laten
aanleunen. Want God is overal, heeft de catechese mij
destijds geleerd. Maar voelt Hij zich ook overal thuis en
geborgen? Of is zelfs deze pocherige Almachtige meestal
op de dool, dakloos?
Vreemd genoeg voel ik mij hier, in de mij toegewezen
abbatiale bisschoppenkamer, op geen enkel moment
bekneld. Een enkele keer heb ik de vespers, de completen
en de lauden bijgewoond, deze laatste zijnde de ochtendgebeden waarin de bange voorgevoelens van de voorafgaande avond weer eens ijdel zijn gebleken. Maar of je
gelovig bent of niet, wat heeft dat bange gezucht, zoals
dit uit veel psalmen spreekt, je toch ook opgelucht. De
Klaagmuur is niet direct het sympathiekste bouwsel ter
wereld, maar hier leeft bij minder dan twintig aimabele
cisterciënzers iets dat ook mij drijft en dat nog nuttelozer
is dan wat hun bezielt, want nooit te realiseren: de drang
om tegen beter weten in telkens weer de nacht te bezweren.
Bij hen vanuit de overtuiging dat je God moet dienen. Bij
mij vanuit een verleidingsmaneuver: laat toch, Meneer of
Mevrouw of Opperding van Daarboven, diegene die niet
voor je knielt of buigt of kruistekens slaat, diegene die
enkel ter zelfsussing een beroep op je doet, in de vredige
geborgenheid onder zijn donsdeken de nacht ingaan.
Leer iedereen leven in een vel dat van top tot teen zijn ziel
omhelst, haar kust en aait, zonder haar er onophoudelijk
aan te herinneren dat het ooit volslagen donker blijft. En
laat mij, povere poëet, nog een poosje genoeglijk op de
Stimorol van mijn tijdelijkheid kauwen.

maken. En dus met het verleden dat je hebt moeten achterlaten. Je kunt je oprollen in je bed, jezelf induffelen of
inbakeren in een deken of − eigenaardigheid van mezelf −
ook ‘s nachts je sokken aanhouden. Als je een farao bent
kun je zelfs stipuleren dat je na je laatste adem gemummificeerd wordt. Je kunt dit allemaal! En vaak zal het lijken dat het er alleen maar om draait het heimwee naar de
foetus die je ooit bent geweest, te bevredigen. Want laten
wij niet verdoezelen dat elk heimwee ogen op de rug heeft
en zijn kostbaarste relikwieën koestert. Maar we vinden
het minder evident dat je ook kunt vooruitblikken en zelfs
kunt hopen na je dood opnieuw te verfoetussen. Misschien
is onze tocht van wieg naar graf er ook een van graf naar
wieg.
Wanneer voelen wij de aandrang ons klein te maken en
wanneer opteren wij voor groot? Is het niet tragikomisch
dat je dit laatste vooral wil wanneer je klein bent en het
eerste vooral wanneer je oud bent en met krimpen begonnen? Wanneer willen wij dat de hele wereld ons ziet en
wanneer willen wij niets liever dan finaal onzichtbaar te
worden, gevestigd in een onvindbaar hol, troglodiet in de
eigen ziel. Hoe verborgen moet je zijn om je geborgen te
voelen? Of kan het ook andersom en wil je het liefst door
allen die je omringen worden opgeslokt, inclusief door
de bidsprinkhaan die een lekkere, maar voor jou helaas
fatale hap aan je heeft?
Ik schrijf dit alles neer in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, nabij Poperinge, contreie van mijn grootvaderlijke roots, waar ook mijn boek Het land van de handen
eindigt. Het is al vele uren na de completen en in mijn
pyjama hangt een geur van heiligheid, al kan het ook
gewonemensenzweet zijn. Ik voel orewoet en denk aan
vroeger. Eveneens word ik weer gewaar dat ik de schuldigste man op aarde ben omdat ik mij, timideling, toch
maar mooi een queeste naar geborgenheid mag permit
teren in plaats van mij manhaftig in te zetten voor mijn
behoeftige medemens, de gevangenen te bezoeken, de
dorstigen te laven en de hongerigen te spijzen. Zit ik
hier in een oord van geborgenheid of niet? Misschien
beschouwen buitenstaanders dit huis juist als een gevangenis waarin een katholieke sharia heerst of een vorm van
religieuze bondage wordt beoefend! Deze abdij, dit claustrum, dit kleine bastion van ononderbroken contemplatie,
heeft muren. En die proberen zo weinig mogelijk oren te
hebben, huldigen stilte als een zeldzaam kleinood. Maar
je houdt intussen ook even halt bij de etymologie van het
woord ‘claustrum’, net als ‘klooster’ afgeleid van het
Latijnse ‘claudere’, wat ‘sluiten’ betekent en erop wijst dat
hier een afgesloten ruimte wordt bedoeld, al kan iedereen
hier natuurlijk vrij in- of uittreden.
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