Zonderwilderniskan ik niet leven
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EÏ GAZONWAS GTADGE- Daarzit je dan.Duizendeneeuwenvan
schoren,het bankjegroenge- beschaving,controleen onttoveringvallakt. De geparkeerdeauto's, len in éénklap uit elkaar.Het gnjptje als
nog geen meter achter me, eendief in de nacht.Het houdt zichverstondenkeurig in het gelid en de zon scholenin alle hoekenen kierenvan de
scheenals op een ansichtkaartuit verre samenleving,
in de vergetenhoe$es,in de
landen.Een warme,windstille dag; het schaduwenvan onzemaakbaarheid,
in de
rimpellozewater in de vijver spiegeldede wortelsvan de bomen,de dreigingvan de
huizenaandeoverkant.
wolken,de compromisloze
prachtvan een
Ik had mijn schoudertas
vol paperassen orchideeofhet woesteoog van eenkikker
naastme op de grondgezetenat eenboter- in het gras.Het bespringtje op momenten
ham.Naastmij, éénbankjeverdeÍop,zaten dat het helemaalniet uitkomt. Heeft geen
twee bouwvakkers.Iedereenbekerkoffie boodschapaanplannenofagenda's.Het is
in de hand.Afgezien van hen en de con- lastig.Het is irritant.
staniestroomlangsrijdende
automobilisten Ik snapze daaromwel, al die mensen
warener verdergeenmensenin debuurt. die nietsvan wilderniswillen weten.die
En opeenswas daarhet woesteoog. Ik
schrokervan.Een rond, groengespikkeld
oog staardeme woedendaan.Een gitzwartepupil. Meedogenloos.
Koud.
Het leiddetot een confrontatie
waaropik niet was voorbereid,
want ik keekterug-wat kon ik
andersdoen?- en voeldeme
gevangenin eenhlpnotiserende intensiteit.
Zelfs hier, hartje stad,in dit
saaieplantsoen,keeg de wildheid me te pakken.Het duurde
evenvoor ik doorhaddat het een
kikker was, die mij zat aante staren.
Maar dat maakteniet uit. Het ging erom
wat er dóór dat oog mijn kant op kwam:
eenwoeste,volkomenonbeschaafde
di- haar hooguit willen temmen.Een hek
rectheid,waar ik op dat momenttotaal erom. Een bord ervoor.Wes met al dat
seenraadmeewist.
onkruid.die dieren,die ziektis en ontbeHet kaniedereenoverkomen.De Franse ringen!Niks beschermen;
inperken,nee,
filosoofJean-PaulSartreheeftooit ietsver- asfalterendie hap.We hebbenwel wat begelijkbaarsmeegemaalí-.
Hij nt ookop een ters te doen! Waaromzoudenwe het gebankje.In zijn gevalwas het eenwortel, vaarwijwillig overonsafroepen?
diehembij zijn lurvengreep:'Zo-evenzat Eenmaallosgeruktuit de hypnosevan
ik dusin hetpark.De wortelvan dekastan- het woestekikkeroog,terugop het bankje
jeboomgroefzichin de aarde.vlak onder in de stad,besefik natuurlijkdatde groene
de bank waaÍopik zat. Ik wist niet'meer kikker geengevaarlijk dier is. Net zomin
dathet eenwortelwas.De woordenwmen als Sartrede boomwortelzelf als bedreiverdwenenen. met hen. de betekenisvan gendzag. Het was geet zaakvan lijfsbe- verre
de dingen,de manierwaaropje ze moet houddiehetongemakveroorzaakte
gebruiken,de onbeholpenmerkekensdie vandat-maarvaneenredeloosheid
eneen
de mensenop de buitenkantervanhebben radeloosheid
dieveeldieperin mijn wezen
aangebracht.
k zat daar,eenbeetjeineen- greep.De wildheid verstoortde orde en
gedokenen met gebogenhoofd, alleen mijn met veel moeiteopgebouwdezelftegenoverde donkere,knoestigemassain beeld.Ik dreig mezelfin die wildheid te
oerstaatdie mebansmaakte.'
verliezen.En datwasnu precieswaarvoor

kerkvaderAugustinusons ruim vijftien'De
honderdjaar geledenal waarschuwde.
mensengaÍmom dehoogtenvan debergen
te bewonderenen de machtigegolvenvan
de zee,de bredestromenvan de rivieren,
de onmetelijkheidvan de oceaanen de
loop van de hernellichamen,
observeerde
hij. En zrj verliezendaarmeezicluelf.'
Waartoezoudenwe onszelfverliezen?
Latenwe daarniette romantischoverdoen.
De wildemis is onbeschrijfelijkgroot;ze
kanonsmet orkaankrachtomverblazen.
Ze
kan onsiederevorm van houvast,richting,
doeluit handenslaan.
Dus ik begrijp die mensenwel die zich
verre van de wildheid willen houdenen
tegelijkertijdzal kmij nooit bij hen aansluiten.Wantzonderwildemis kan ik niet
leven.Eenmaakbaarlandwaar allestot
in de puntjesis geregeld,is mij een
gruwel. De onverwachtefelheid
. van eenhagelbui,de stiltevoor de
storm,het vaagturquoiseschijnselin deavondlucht,hetbedauwde web van eenspinin het bos,
de halfverrotteboomstronkin
het keupelhout, de ffage stroom
vaneenoeroudbeekjein eenweiland, de van insectendoordrenkte
laaghumusop deplekwaareenseen
oerbosstond.Jeloopt erlangs,kletsend
metje hoofdbij anderezaken,enje ziethet
niet. De eerstedagniet, de volgendedag
niet,endan opeensschreeuwt
hetje recht
in het gelaat.Met eenhuiveringwekkende,
allesverscheurende
intensiteit.
Waaromis dat zo belangrijk?Waarom
moetenwe de verborgenwildernissen
koesteren?
Misschienomdathetzo agniet
is onszelfzo nu en dante verliezen.Omdat
onsdaarachter
eenveel groterzelfwacht.
Binnendeweemdeparadoxvan onsbestaan,datwe onszelfmoetenverliezenom
onszelfte kunnenvinden,is de wildemis
eenbondgenoot.Een machtige,eigenzinnige bondgenoot,ver buitende comfortzonevan onzesamenleving.I
THoMAsvAN sLoBBE,s algemeandirecteur
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