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HET VREEMDE: EEN PARADOX

DOSS IER

Hoe het vreemde ons vormt:

van armoede en angst tot waardigheid, veiligheid en rijkdom

Stef Hublou Solfrian

Vreemdelingen en vreemdsoortige figuren zijn doorgaans fascinerende men-
sen die niettemin ook tot minder positieve sentimenten aanleiding geven.  
Je treft ze aan bij zigeuners, immigranten, vluchtelingen, maar ook onder 
toppolitici, machtige ceo’s, miljardairs, (schijnbaar) onoverwinnelijke gene-
raals die redding beloven, (wonder)dokters die bevrijding van ziekte en dood 
prediken, personen met een andere seksualiteitsbeleving. Vreemd zijn in vele 
ogen tevens de paus, de bisschop, de abt, zeker als ze gezien worden als een 
soort afgeleiden van de Heiland Jezus. Maar de mens kijkt dan ook op naar 
om het even wie die de allure van een universele heilbrenger heeft.

De vreemdeling, groot of klein, hij/zij was van waarde in oude (bijbelse) 
tijden. Gastvrijheid leek de wijzen het meest gepaste antwoord. De bekende 
theologische terminologie voor het goddelijke is zelfs evengoed op de 
‘vreemde figuur’ van toepassing: fascinans et tremendum! Of de paters van 
de abdij van Keizersberg vinden dat die frase ook op mij van toepassing is 
als ze me vanuit hun hoge kamers in het park zien voorbij wandelen met 
mijn mooie hond en wandelstaf, weet ik niet. In dat park kom ik graag om 
dingen te contempleren, foto’s te maken of met andere wandelaars een  
dialoog of confrontatie aan te gaan. “Uw wijsheid valt op”, zei iemand me, 
toen hij mij een poosje had gadegeslagen. Waaruit kan die wijsheid bestaan, 
vanwaar komt ze? Speelt de omgang met het vreemde hierin een rol? Ik denk 
het wel.

Het vreemde en de invloed die dit op onze identiteit uitoefent, kun je 
eigenlijk alleen vanuit een persoonlijk perspectief benaderen. Ik geloof inder-
daad dat een welbepaalde, zeer persoonlijke omgang met het vreemde mij 
heeft geboetseerd en intussen vrij goed heeft laten ‘landen’ op de plek waar 
ik nu sta. Wat hier volgt, kan dus niet anders dan een ervaringsbericht in de 
ik-vorm zijn – overigens geen onaardig of zwak genre als het vreemde tot 
zijn recht moet komen in een geschrift.
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Vasily Surikov, Boyarina Morozova 
(detail: Gods gek in de sneeuw),  
olie op doek, 1887, Tretyakov Gallerie, 
Moskou.

Opgevoed met warmte

Mijn levenstraject heeft mij gekneed tot een buitenbeentje. In de peergroup van 
mijn tienerjaren viel dit al danig op. Bijvoorbeeld op de avond dat ik mijn mak-
kers verraste door hen, terwijl zij keuvelden bij het kampvuur in Kampenhout 
na de beheersarbeid in het reservaat, te besluipen en plots naast hen op te staan. 
Ik had mij voor die bizarre actie laten inspireren door de lectuur over Old Shat-
terhand, de bloedbroeder van Winnetou in de indianenverhalen van Karl May.

De omstandigheden van mijn eerste levensmaanden waren volgens velen 
best ‘vreemd’ te noemen. Een basale ‘positieve plooi’ in mijn ziel heb ik te 
danken aan een verzorging die uitzonderlijk ‘natuurlijk’ was. Moeder was de 
klok rond aanwezig en beschikbaar; ik werd gedragen op haar lichaam. Die 
moederlijke bejegening is iets dat overal ter wereld sinds een jaar of vijf dage-
lijkse praktijk is geworden, nadat een historisch signaal uitging van de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO). Deze vorm van fysieke nabijheid na de 
geboorte is de vaste gewoonte bij vier andere species mensapen (waaronder 
gorilla’s en chimpansees), en bij veel niet-geïndustrialiseerde volkeren. Bescha-
ving heeft dus ook ‘verlies’ van goede gebruiken meegebracht.

Iedere avond werden mijn broertje en ikzelf, tot de leeftijd van een jaar of 
twaalf, in bad gestopt en teder, met bijna religieuze eerbied, gewassen; ik kon 
op elk moment vragen ‘op schootje’ te komen zitten; moeder knuffelde ons 
vaak en kuste ons spontaan op de mond. De ‘apostrof’ die ons, moeder en 
kind, het meest kenmerkte was een vertederd en nadrukkelijk “Ik heb je lief!”; 
deze zin komt heden bijna dagelijks vanuit mijn binnenste op als ik mij tot 
God wend, en ik hoor liefdesverklaring ook komen van bij die God, voor mij.

De wieg en het ‘trauma’

Op een dag kwam echter als een soort afbakening van het uiteinde van het 
existentiële speelveld, van ‘de rand van de wereld’, een onvergetelijke en 
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 uitzonderlijke ervaring. Ik was nauwelijks twee maanden oud, toen de persoon 
aan wie de zorg voor mij was toevertrouwd op een avond gekweld raakte door 
mijn heftige en lang aanhoudende huilbui. Na met mij in de armen het huis 
afgestruind te hebben, wiegeliedjes gezongen te hebben, mij aan de fles te 
hebben gelegd, en na intense aaisessies, gooide zij mij ten einde raad, van op 
een paar meter afstand, terug in de wieg. Toen mij veel later het gebeuren 
verteld werd, voorzien van het detail dat ik na de landing in het wiegje op slag 
ophield met huilen en ik de dader met een gealarmeerde, aandachtige blik 
aankeek, leek het alsof ik mij alles precies kon herinneren. Diep in mijn ziel 
was er blijkbaar een ‘geheugenspoor’ aangelegd.

Ik heb dat ‘trauma’ niet verdrongen, maar verwerkt; ik trok er de les uit 
dat het leven een vreemd, onvoorspelbaar fenomeen is, vaak een feest en een 
genoegen, maar evengoed een verraderlijk gebeuren. De tragedie hoort bij dit 
bestaan. Drama’s, kleine en grote trauma’s, ze liggen steeds op de loer, dat 
werd mijn overtuiging. Toen in de jaren negentig enkele rampen over onze 
natie kwamen, verklaarde de premier op de radio dat hij het niet kon vatten, 
hoe tragische dingen zo onverwachts en onverbiddelijk kunnen toeslaan.  
Ik glimlachte en dacht: “Don’t tell me. I know. Been there, done that!”

Het is een bekend thema in de literatuur, van Engeland tot China:  
wat aanvankelijk een ramp is, kan in een later stadium een zegen blijken.  
Dat mocht ik dus ook ondervinden. Dankzij een mix van ervaringen, stond ik 
open voor het vreemde.

Een vreemde wereld opent zich
Toen mijn vader, na maandenlange reisarbeid in verre landen, zijn gezin weer 
vervoegde, sprak ik met hem ook ‘vreemde talen’, onder meer Duits en Engels. 
In die talen vertelde hij over zijn ervaringen aan het oostfront of over de 
wederwaardigheden op wereldreis. Jonge kinderen blijken geen moeite te 
 hebben met meertaligheid; ik pikte mee wat ik kon, geboeid en gretig, met de 
leergierigheid eigen aan jonge wezens.

Vader citeerde ook vaak uit de wereldliteratuur; zoals miljoenen las hij de 
boeken van Karl May, vooral de verhalen die zich afspelen in Noord-Amerika. 
De landschappen van Amerika en het ecologische inheemse volk, de indianen, 
werden een wereld waarin ik mij thuis voelde, misschien juist omwille van 
het vreemde karakter ervan. Vader vertelde ook heel wat biografische anekdo-
tes over de tenoren van het Duitse Rijk en van Amerika. Namen als Churchill, 
Hitler, Göring en Goebbels, Eisenhower, Kennedy, Rockefeller, Onassis,   
Rommel en Montgomery, Sigmund Freud, Mozart, en die van de toenmalige 
paus werden met gepaste eerbied/afschuw én met de nodige ironie uitgespro-
ken en gekaderd. Ik vermoed dat mijn leeftijdsgenootjes andere namen te 
horen kregen, wellicht van voetballers of wielrenners.

Moeder leerde ons eveneens in alles ‘onderscheid te maken’, de basis-
houding van de jezuïet. Voor zij mij baarde, had ze gewerkt in dertien landen. 
Zij leerde ons tellen tot tien in het Fins, vertelde anekdotes met mysterieuze 
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geografische namen als Stockholm, Savonlinna, Athene, Pula, Zagreb, Verona, 
Milaan… Op deze plekken was zij gouvernante geweest, en reisgids voor Britse 
toeristen. Bovendien onderhield moeder nog een andere mooie praktijk: zij las 
voor uit verhalenboeken en sprookjes, van Grimm en Andersen tot de Arabi-
sche sprookjes. Daarbij kon mij het vreemde en fascinerende karakter van de 
morele lessen, de gebeurtenissen, de landschappen, de personages zoals de 
koning, de jager en de bedelaar, de raaf en de kikker, de gedaanteveranderin-
gen, de armoede van de landmens, de weelde van de elite, de expedities   
achter de horizon, en nog zovele andere motieven niet ontgaan.

De opbouw van een wereld- en mensbeeld
Vader emigreerde toen ik nog een kleuter was. Het oorspronkelijke gezin werd 
nooit meer herenigd. Tijdelijke voedstervaders doken op, en ieder van hen 
bracht zijn eigen verhaal, politieke overtuiging, wereldbeeld en ervaring mee. 
Ik luisterde en begon te werken aan een mensbeeld waarin de puzzelstukken 
op hun plaats konden vallen. Pas rond mijn 53ste voelde deze arbeid als afge-
rond. Vanuit het standpunt van de carrièrist had ik tijd verloren, maar het 
resultaat was wel dat ik een ongewoon grote hoeveelheid feiten, perspectieven 
en levenservaringen had verzameld: een waardevol referentiekader. Dat bleek 
onder meer toen ik mij nuttig maakte bij de hulplijn Tele-Onthaal, waar ik 

Salvador Dali, Schip met vlinderzeilen, olie op doek, 1937.
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gesprekken voerde met mensen met zeer diverse zorgen: juist omdat niets 
menselijks mij vreemd leek, kon ik nagenoeg iedereen een luisterend oor aan-
bieden en velen ‘revitaliseren’.

Het opbouwen van een integer mensbeeld werd mijn streefdoel. Ik ging 
daarom ook geschiedenis studeren, het vak dat ‘alles’ behandelt. Ik koos niet 
voor een doctoraat of een carrière in één bepaald beroep; de School of Life leek 
mij een rijker aanbod. Een twintigtal soorten vrijwilligerswerk heb ik verricht, 
vooral in de rol van hulpverlener-verzorger, en bijna evenveel beroepen 
 passeerden de revue. Van convoyeur met vrachtwagenkaravanen over leraar 
HSO en ambtenaar bij Buitenlandse Zaken, tot freelance redacteur voor uit-
eenlopende bladen en tuinman.

Mijn grootste passie werd het werk als opiniemaker. Ik mocht publiceren 
op de pagina’s van vooraanstaande kranten en via websites van toonaange-
vende periodieken. Tot op vandaag is de zelfgekozen taak van ‘volksonder-
wijzer’ via sociale media mijn way of life. Op Facebook krijgen mijn bedenkin-
gen bij de actualiteit een ruime weerklank. Grote voldoening was mijn deel 
toen de eerste minister mij in 2018 met een eigenhandig ondertekende brief 

Salvador Dali, Geopolitiek kind bekijkt de geboorte van de nieuwe mens, olie op doek, 1943, Sint Petersburg.



35

d
e
 k

o
v

e
l

bedankte voor het advies dat ik hem verleende in een lastige diplomatieke 
kwestie. Bij dewereldmorgen.be geniet ik volledige vrijheid om te publiceren, 
en het aantal lezers van de stukjes loopt vaak na een paar dagen in de 
 honderden, soms zelfs een paar duizenden geïnteresseerden. Mijn eerste 
 opiniestuk in De Standaard, in 1989 gepubliceerd, was getiteld: “Het belang 
van een werkelijkheidsadequaat bewustzijn en wereldbeeld”; nog elf stukken 
zouden op dat forum volgen.

Geen wonder dat na lokale jeugdvriendschappen ook volwaardige relaties 
met mensen uit alle windstreken volgden. Ik leerde via lidmaatschap van 
diverse parochies, op werkvloeren, op reis en niet zelden door vruchtbare 
contacten met passanten, begrijpen hoe mensen denken en voelen in eigen 
land, in Amerika, in Afrikaanse landen, Europese naties van Oost tot West en 
van Noord tot Zuid, Rusland, China en Japan. Mijn zoektocht naar wat ik noem 
‘diepe Waarheid die de mens bevrijdt en perspectief biedt’ werd telkens verder 
gevoed door ‘cultuurosmose’. Naast die hoge waardering voor de overdracht 
van kennis tijdens face-to-face-meetings, hecht ik veel geloof aan wetenschap-
pelijke onderzoeken en inzichten. Mijn vorming als historicus heb ik overigens 
nog aangevuld met universitaire bijstudies in de vakken antropologie, psycho-
logie, biologie, filosofie, didactiek en theologie. En als autodidact begaf ik me 
ook op domeinen als krijgsgeschiedenis, cultuur en spiritualiteit van bepaalde 
minderheden, dierengedragskunde en ethologie. De unieke inkijk die romans 
bieden op het fenomeen ‘mens’ weet ik evenzeer te waarderen, zeker als een 
vreemd gedragspatroon onderwerp van het plot blijkt te zijn.

Cultuurschokken
Wat vreemd is, schrikt af. Dat is bij mij niet anders. Toch probeer ik telkens 
weer die angst te overwinnen, omdat ik achter het muurtje van de bedreiging 
een schat vermoed. Het vinden en ‘uitpakken’ van die schat werd een  
passie. Het doel bestaat er immers in begrip te verwerven en uiteindelijk ook 
controle. Misschien nog kenmerkender voor mijn exploraties van de ‘vreemde 
wereld’: ik boog ze om tot middelen om medemensen en lezers nabijheid en 
bijstand te bieden. Wat onbekend was, werd een doorn in de zijde, om met 
Paulus te spreken.

Door mij in te zetten voor horizonverruimingen heb ik vreugde en genoe-
gens mogen ervaren, maar ook kwetsuren. De ‘cultuurschok’ is nooit veraf als 
je de vertrouwde omgeving systematisch inruilt voor het onbekende. In mijn 
privéleven werd dit zelfs een acuut probleem toen ik in het huwelijk trad met 
een dame die in een West-Afrikaanse context was geboren en opgegroeid, het 
anglicaanse geloof omarmde, de Nederlandse taal niet beheerste en bovendien 
de ambitie koesterde om priester te worden. De cultuurschok vertaalde zich 
voor mij in mentale stress, de ambivalentie van de omgang met het vreemde 
op zijn scherpst.

De uitwisseling, l’échange, staat centraal in het denken van sommige filo-
sofen. Een mooie toets voor hun theorie is te vinden in de materiële wereld 
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van het leven en de wetenschap die daarover gaat: de biologie. Het vreemde 
in de vorm van het DNA van een ander wezen uit een verre populatie blijkt 
hoogst welkom te zijn om de soort gezond te houden, om inteelt tegen te  
gaan. Weinig mensen weten dat een kind, voortgesproten uit een huwelijk  
van ouders die tot een verschillend ras behoren, gezonder, sterker, alerter en 
intelligenter is dan andere. Dit fenomeen heet heterosis of bastaardkracht. Het 
samenleven blijkt voor dergelijke paren echter ook riskant: de cijfers van de 
echtscheidingen liggen hoger. Het tijdelijke succes van een boosaardige leer 
als het racisme van Hitler en zijn loze visie over de kracht van een zuiver ras, 
maar ook het tot op vandaag heersende antisemitisme en de xenofobie, maken 
duidelijk dat de mens niet zonder meer wenst mee te stappen in de voor de 
biologen hoogst verkieslijke omgang met de vreemde soortgenoot.

De literatuur
Mijn verworven (mensen)kennis en sommige gekoesterde voorwerpen zoals 
mijn wandelstaf, fungeren als het ‘schild’ waarvan sprake is in menige psalm: 
mon bouclier.

Als christen leren wij dat het mysterie van de persoon respect verdient: je 
moet iemand niet tot op de bodem willen kennen (en beheersen). Toch sluit 
dit niet uit dat we een en ander willen begrijpen. Martin Buber reikt hiertoe 
een waardevolle sleutel aan. De ‘mysticus van de Ontmoeting’ maakt in  
zijn geschrift Ich und Du gewag van de bovenmenselijke schoonheid van de 
Begegnung (ontmoeting), maar hij wijst er wel op dat de andere altijd ook een 
Gegner, dit is: een tegenstander, blijft.

Installatie op het Pad van het Vreemde in Ellezelles. © foto: Yves Verfaillie.
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In het avondlijk avontuur, dat zich voordeed na mijn geboorte, heb ik het 
besef opgedaan dat je de medemens niet eindeloos kan tarten of tergen.  
Dat we niets te eisen hebben in dit bestaan. Latere ervaringen leerden mij dat 
doodsgevaar niet altijd aan de orde is, en dat juist daarom openheid aan de 
orde van de dag blijft. Gaandeweg heb ik een hang ontwikkeld naar de kennis 
van de realiteit achter de façade, de ziel achter het gezicht. Zo werd ik  
een grote amateur van het buitenlandse, het ontzagwekkende, het mooie,  
het goede, het onbekende, het verborgene, het andere, kortom: het vreemde. 
Ontdekkingsreiziger zijn werd mijn passie. Anders gezegd, mijn w(i)egwerp- 
ervaring werd een cicatrice motrice, wat ervoor zorgde dat mijn levenspad 
verrassend, soms nuttig en altijd boeiend kon worden genoemd.

Theologische consequenties
Onderzoek naar uiteenlopende entiteiten als God, de smartphone, de auto, de 
wilde dieren en het internet, verloopt best niet onbesuisd. Met groeiende ver-
bazing merkte ik hoe mensen deze fenomenen en entiteiten soms bijzonder 
onvoorbereid omarmen, zonder reserve, zonder ze eerst te begrijpen. Vaak met 
desastreuze gevolgen. Lichtgelovigen, die op een goedkope of krampachtige 
wijze in God of de Bijbel zekerheden menen te mogen ontdekken, kunnen mij 
maar matig boeien. Dit geldt ook voor wie in nieuwe afgoden ‘gelooft’, zoals 
Gezondheid, het vermijden van pijn, of de auto. Het religieuze wereldbeeld is 
volgens mij altijd aan revisie en correctie onderhevig. Of zoals de Brits- 
Amerikaanse filosoof en natuurkundige Alfred North Whitehead (1861-1947) 
het verwoordde: “Wie lange tijd hetzelfde godsbeeld aanhangt, bedrijft op den 
duur afgodendienst.” Openheid op het vreemde is daarom altijd raadzaam.

Octave Landuyt, Eskader, olie op doek, 1952.
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Vanuit de opgedane ervaringskennis kan ik er eigenlijk niet goed bij hoe 
sommige strekkingen binnen de huidige Kerk het traditionele Godsbeeld niet 
beter weten te ontdoen van verouderde lagen door bepaalde hedendaagse 
(wetenschappelijke) inzichten te implementeren. Die nieuwe inzichten hoeven 
we toch niet te vrezen! Ze werken immers als het zuur dat de etsfiguur op de 
koperplaat beter zichtbaar maakt. Denken we maar aan medische en biologi-
sche of ethologische inzichten over de conceptie, over mensapen en de dood. 
Ik droom van een dynamische, eigentijdse theologie die erin slaagt over te 
houden wat voor een meerderheid van tijdgenoten echt geloofwaardig is. Jezus 
zelf zou volgens de evangelisten gezegd hebben: “Ik verander geen jota aan 
de traditie”, maar als wij zijn daden en redevoeringen nader beschouwen, 
legde Hij toch eigenzinnige en vernieuwende accenten die Hij vervolgens op 
een dappere wijze verdedigde.

Van de nood een deugd maken
De homo sapiens heeft zijn angst voor het nieuwe en het vreemde al ettelijke 
keren weten te overwinnen. Dat leverde hem alleen maar stappen voorwaarts 
op. Zoals in het verhaal van de mens en de hond. De trouwe viervoeter is in 
het dierenrijk de eerste kompaan van de homo sapiens, nog voor het paard of 
de neerhofdieren. Nadat wij onze angst voor de wolf wisten te overwinnen  
en hem konden tam maken – ongeveer zesduizend jaar geleden – is de hond 
de bewaker van het huis, een reisgezel, een vriend, een helper bij de jacht 
geworden. Hetzelfde verhaal kan je vertellen over het vuur.

Dat geldt ook voor het gif dat in de tanden van de slang of in bepaalde 
planten schuilt: je kunt het tot een medicijn omturnen. Zelfs de beet van een 
slang is niet alleen heilloos. Asklepios was de halfgod die de Griekse genees-
heren duidelijk maakte dat een onverwachte beet van het diertje mensen van 
hun ‘mentale verstrikkingen’ kon bevrijden. Mentaal zieken werden daarom 
in een huis in de bergen vastgehouden; telkens als ze in de tuin van hun 
 verblijf gingen, hadden ze kans gebeten te worden door een van de sacrale 
slangetjes die er leefden – de verbijstering en de pijn bewerkte vaak de 
 genezing! Het symbool van de apothekers, de esculaap, gaat hierop terug.

Religie als magnetische pool en scherm tegen het vreemde
Mutatis mutandis geldt dit ook voor intermenselijke relaties: de naaste kan je 
moordenaar worden – cf. Abel en Kaïn, Oedipus, etcetera. Maar diezelfde mens 
kan evengoed bron van voorspoed en geluk zijn. Noodzakelijke (maar niet de 
enige) voorwaarde is dat je erin slaagt hem of haar van de bevreemdende lagen 
te ontdoen. Dat is trouwens de sleutel voor goede handelsbetrekkingen die ons 
de voorbije decennia, althans in bepaalde werelddelen, hebben toegelaten de 
gesel van de schrijnende armoede te ontlopen (of minstens te verzachten).

Maar we kunnen ook dichter bij huis blijven, om de positieve effecten van 
de omgang met het vreemde te illustreren. Als je bijvoorbeeld bereid bent de 
vreemde aard van de smartphone te doorgronden, kan dat toestel veel voor 
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je gaan betekenen. Het komt erop aan 
niet ten prooi te vallen aan de betove-
rende uitstraling – dat geldt dat zowel 
ten aanzien van het technisch hulp-
middel als ten aanzien van de geliefde 
waarmee je praat. Misschien mogen we 
dit principe ook betrekken op onze 
relatie met God: we moeten de juiste 
afstand vinden en instellen, de juiste 
opening van het hart vinden, als betrof 
het een diafragma in een camera. 
Teveel goddelijke straling binnenlaten, 
zou verblinding veroorzaken. Te weinig 
doffe ellende.

De ‘magische formule’ die ons toe-
laat om het kwade beheersbaar – en 
zelfs tot iets goed – te maken, bestaat 
voor mij uit de cultuur van wat zich als 
vreemd aandient. Die cultuur staat lijn-
recht tegenover de meer instinctieve, 
impulsieve of agressieve omgang: veroveren en onderwerpen, of vernietigen. 
De cultuur van het vreemde vraagt attitudes als voorzichtigheid, perceptiviteit 
(perspicacité bij Chouraqui), waakzaamheid, aandacht, openheid, leergierig-
heid en een volgehouden training. Verder zijn traditionele ‘deugden’ nodig 
zoals moed en doorzettingsvermogen en vaak ook een flinke dosis geduld. De 
stap van l’homme de perspicacité, de mens die de dingen scherp ziet (de 
 helderziende), naar die van l’inspiré, de ziener, de profeet en de rechtvaardige, 
is niet groot. De vruchtbare omgang met het vreemde – is dat niet wat grote 
religieuze figuren van alle tijden en diverse tradities met elkaar gemeen 
 hebben? Het is wat hen onderscheidt en eerbiedwaardig maakt. Dat is ook 
logisch: God is immers te beschouwen als de ultieme ‘vreemde’.

Zegen voor wie het vreemde verwelkomt
Mijn zoektocht naar een eenvoudig begrip van de vreemde wereld van de 
menselijke wezens – wezens die uitmunten in ‘veinzen en ontveinzen’ (Cicero) 
en daardoor lange tijd niet te vatten zijn – heeft zich voltrokken vanuit mijn 
intuïtie van en geloof in de belofte die Jezus uitsprak in de Bergrede (en die 
ik liefst citeer in de vertaling van André Chouraqui):

En marche, les persécutés à cause de la justice! 
Oui, le royaume des ciels est à eux! 
En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, 
En mentant vous accusent de tout crime, à cause de moi. 
Jubilez, exultez! Votre salaire est grand aux ciels! 

Carel Willink, De prediker (zelfportret),  
olie op doek, 1937, Centraal Museum, Utrecht.
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Oui, ainsi ont-ils persécutés les inspirés d’avant vous. 
En marche, les humiliés du souffle! Oui, le royaume des ciels est à eux! 
En marche les endeuillés! Oui, ils seront réconfortés! 
En marche, les humbles! Oui, ils hériteront la terre! 
En marche, les matriciels! Oui, ils seront matriciés! (Mt. 5,3-12)

Deze visie op God als een entiteit die goed is voor zijn schepselen, hen met 
warmte en steun omringt zoals alleen een baarmoeder, een matrix, dat doet, 
spreekt mij aan. Het is merkwaardig hoe ik in mijn fel op zorgverlening geori-
enteerde bestaan keer op keer ‘zalig’ ben terecht gekomen. Dat ‘mechanisme’ 
is echter geen vanzelfsprekendheid! We moeten God, dat mystieke kompas op 
onze route als bijstandsverlener, constant zoeken, en soms menen we Hem/
Haar te zien, te begrijpen wat Hij van ons verlangt, tot in het volgende uur 
blijkt dat wij op een dwaalspoor zitten en dat ons niet de verwachte beloning 
wacht, maar dat we hard in de verdrukking en de pijn terecht komen.

Het heeft mij veel tijd en leergeld gekost om daar enigszins uit wijs te 
raken. Om te beseffen dat de God die zijn kinderen liefheeft, ook vaak harde 
levenslessen in de aanbieding heeft. Dat God zijn meest geliefde kinderen 
graag blijkt te ‘kastijden”, pour la pédagogie, zoals een tekst in het Tweede 
Testament het stelt (Hebr. 12,6-7). Toch is er een happy end; wie na de  zoektocht 
en dit streven naar een rijkelijke stoffering van het innerlijke hart overeind 
blijft, zal een ‘samenhangend innerlijk’ als schat te beurt vallen. Een eenvoud 
van hart; un coeur meurtri, a contrite heart, een vermorzeld hart. Dat ‘gebro-
ken’ menselijke aspect heeft evenwel nooit alleen nadelen.

“En marche, les coeurs purs! Oui, ils verront Elohîm!” God, begrepen als 
de Heer van het heelal, de bewaker van de troost en het comfort van de wel-
menende mens die bereid en in staat is zich tot voorbij het eigen welbevinden 
in te zetten voor wie struikelt, die God heb ik altijd willen ontmoeten. Zonder 
dat ik er me in concepten van bewust was, was ik een gefascineerde en 
 gedreven Godzoeker geworden. En bijna onmerkbaar is Hij mijn aanwezige 
gezel geworden. Die innerlijke voeling met de persoonlijke kracht die  
alles doorzindert, wil ik keer op keer beschrijven. En Jezus beschouwde ik 
gaandeweg als de mens die ons wil(de) leren élke andere nabij te zijn, zonder 
ons te laten stoppen door wat ik mag benoemen: ‘het vertrouwde monster van  
de vervreemding’.

Ontmoetingsbekwaamheid: dé zalving tegen de vervreemding
Zoals een Greta Thunberg, die midden in de stormen van grote onzekerheid, 
vernedering en stress het hoofd helder wist te houden door urenlang haar hond 
Moses te aaien, vond ik op het levenspad troost in genegenheid, kameraadschap, 
vriendschap, dialoog, ontmoeting en in wat de dichters zingen over de erotische 
liefde. Daarnaast leerde ik de batterijtjes op te laden door solitaire wandelingen 
in de natuur te maken. Vandaag ontdekt heel Vlaanderen en Nederland deze 
uitweg uit de eenzaamheid, de verveling en de doodsdreiging vanwege het virus 
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op massale schaal. In coronatijd valt het mij bovendien op dat de meeste mensen 
veel opener zijn geworden voor een warme begroeting of een gesprek. Wat lots-
verbondenheid en existentiële dreiging teweeg kunnen brengen!

Ik ben opgegroeid in een ‘warm nest’ en daarbij groeide het onomstotelijke 
besef dat je, ongeacht de onopgeklaarde stukken in de verhalen en houdingen 
van mensen met wie je omgaat, er wel degelijk heerlijke, vriendelijke, steun-
verschaffende momenten en deugddoende nabijheid mogelijk zijn. Die levens-
ervaring doet ook bidden. Tijdens het gebed voel ik mij één en verbonden – in 
conversatie, mag ik wel zeggen – met ‘de Vader van het Zijn’. Het is een erva-
ring van heelheid. Het vreemde is dan even volkomen uitgebannen!

Mijn credo is dat je jezelf kunt wapenen tegen pijnlijke, bedreigende en 
beangstigende vormen van vreemdheid, door ernaar te streven mensen van 
allerlei slag in een soort verheffende verhouding nabij te zijn. Hoe zou ik mijn 
roeping benoemen? Misschien als volgt: gedraag je als een diamant, geslepen 
met talloze facetten, dermate wendbaar dat je erin slaagt je ‘edelstenen hart’ 
naar elk vreemd wezen en zijn heel eigen vraag te richten. En dit op zulke 
manier dat het contact voor beiden doenbaar, vaak deugddoend en zelfs heil-
zaam wordt. En is er iemand die bruskeert, dan volstaat het met een gerust 
gemoed de tactiek toe te passen die Jezus voorhield aan zijn apostelen: “Schud 
het stof van je voeten en ga er weg.”

Ouwe zeekapitein
Mijn bestaan is in het negenenvijftigste jaar zeker niet zorgeloos. (Maar mis-
schien heeft de mens ook zijn zorgen nodig?) Ik geniet van een sober, intens 
sociaal bestaan met veel stille momenten. Ik leef als was ik een oude zeeka-
pitein die is thuisgekomen na vele reizen, vele avonturen, vele ontmoetingen. 

Installatie op het Pad van het Vreemde in Ellezelles. © foto: Yves Verfaillie.
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Menswetenschappers beweren dat dit een weg is naar duurzaam geluk: met 
jezelf door een odyssee gaan, door de hete zandhel van het lijden, en met Gods 
hulp, zo voeg ik er aan toe, er doorheen komen. Dan ‘landen’, tevredenheid 
en vrede vinden. “Heureux ceux, qui comme Ulysse…”

De paradox is dat ik dit geslaagde levenspad maar heb kunnen bewande-
len, niet alleen door een ongewone openheid voor het vreemde, maar ook 
door geregeld heel bewust mijn soevereiniteit, sereniteit, integriteit en waar-
digheid te bewaken. Dit zijn zaken die velen, in een wereld behept met 
heftig arbeidsethos, al te vaak lijken op te offeren. Om aan die lokroep van 
de wereld te kunnen weerstaan, zijn ongetwijfeld vele ingeboren talenten en 
eigenschappen nodig. Zoals strijdbaarheid, standvastigheid, waakzaamheid 
en emotionele intelligentie. De ingeboren ziel is aldus de ultieme speler in 
het schouwtoneel, een die als ‘een aap uit de mouw’ komt. Mijn weg en  
het bereikte succes blijken dan toch niet mijn persoonlijke verdienste te zijn. 
De bron waaruit wij komen en die ons blijvend voedt, wij kiezen haar niet, 
wij bouwen haar niet zelf.

Stef Hublou Solfrian (°1962) studeerde geschiedenis, was leraar, bezinningsbegeleider, ambtenaar en tuinman,  
en schrijft als freelancer voor kranten en tijdschriften. Natuurcontact en dierenvriendschap typeren hem ten voeten uit. 
Onlangs ontving hij de nationale onderscheiding van Ridder in de Kroonorde “voor bewezen diensten als veelzijdig 
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