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Eén	  raam	  

Laat	  ik	  het	  volgende	  eens	  onder	  woorden	  
proberen	  te	  brengen.	  Stel	  je	  voor	  dat	  jij	  in	  het	  
bezit	  bent	  van	  alle	  mogelijke	  goederen	  die	  het	  
geluk	  je	  hee:	  toebedeeld.	  En	  dat	  je	  ook	  nog	  
eens	  een	  goede	  smaak	  hebt,	  en	  geniaal	  bent	  in	  
het	  gebruik	  van	  al	  die	  goederen,	  vindingrijk	  om	  
er	  plezier	  aan	  te	  beleven,	  zo	  dat	  je	  kunt	  zeggen	  
dat	  je	  hele	  leven	  is	  vormgegeven	  met	  een	  
poë>sche	  betovering.	  En	  iedereen	  die	  uit	  verre	  
streken	  bij	  je	  op	  bezoek	  komt,	  zelfs	  de	  reizigers	  
die	  naar	  je	  toe	  komen	  vanuit	  de	  landen	  die	  
grenzen	  aan	  het	  rijk	  van	  de	  fantasie,	  zijn	  het	  er	  
allemaal,	  allemaal	  over	  eens	  dat	  ze	  je	  geest	  
bewonderen	  en	  zijn	  s>l	  van	  verwondering	  over	  
het	  geluk	  dat	  je	  beschoren	  is.	  
	   Waaraan	  ontbreekt	  het	  je	  dan	  nog?	  Je	  denkt	  
misschien	  dat	  ik	  zal	  zeggen:	  wat	  je	  ontbreekt	  is	  
iemand	  die	  jouw	  geluk	  met	  je	  kan	  delen.	  
Helemaal	  niet,	  ook	  dat	  wordt	  je	  gegund,	  want	  
de	  wensen	  zijn	  in	  mijn	  hand	  op	  alle	  manieren	  
kneedbaar.	  Je	  hebt	  dus	  een	  geliefde,	  in	  het	  bezit	  
van	  alle	  lie:alligheden	  die	  je	  maar	  bedenken	  
kunt.	  Ze	  is	  mooi	  als	  die	  roos	  uit	  het	  Hooglied,	  
nog	  mooier,	  bloeiender	  dan	  de	  overdaad	  van	  
het	  Oosten,	  bescheidener	  dan	  welke	  Noordse	  
vrouwelijkheid	  ook,	  onderhoudender	  dan	  een	  
Sheherezade	  (in	  Duizend	  en	  één	  nacht),	  en	  dat	  is	  
ze	  in	  meer	  dan	  1001	  nachten.	  
	   Waar	  ontbreekt	  het	  je	  dan	  nog	  aan?	  
Misschien	  denk	  je	  dat	  ik	  erover	  spreken	  wil	  dat	  	  

alles	  zo	  onzeker	  is,	  dat	  het	  geluk	  kwetsbaar	  is	  en	  
vaak	  nogal	  wisselend,	  dus	  dat	  je	  de	  zekerheid	  
mist	  dat	  het	  blij:.	  Alweer	  mis,	  ook	  die	  wordt	  je	  
geschonken.	  Maar	  wat	  mis	  je	  dan?	  Misschien	  
denk	  je	  nu	  dat	  ik	  zal	  zeggen:	  ja,	  maar	  de	  dood	  is	  
zo	  –	  onzeker,	  liever	  gezegd,	  al>jd	  zeker,	  en	  dat	  
werkt	  verwarrend.	  Ook	  dat	  niet,	  want	  ook	  deze	  
wens	  wordt	  vervuld.	  Er	  wordt	  je	  zeven>g	  jaar	  
geschonken,	  zeven>g	  heel	  zekere	  jaren	  –	  dus	  
wat	  ontbreekt	  je	  nu	  nog?	  
	   Wat	  je	  dan	  niet	  hebt,	  is	  Gods	  voorzienigheid	  
en	  zijn	  besturing,	  om	  je	  over	  te	  verwonderen.	  Je	  
bent	  dan	  immers	  de	  smid	  van	  je	  eigen	  geluk,	  je	  
eigen	  voorzienigheid.	  
	   Kijk,	  in	  het	  paleis	  van	  deze	  wensende	  
jongeling	  mist	  één	  bepaald	  raam.	  Het	  uitzicht	  
uit	  alle	  andere	  ramen	  is	  betoverend	  –	  maar	  dit	  
raam	  waarvan	  hij	  terecht	  begrijpt	  (want	  laten	  
we	  ons	  dat	  dichterlijk	  maar	  op	  deze	  manier	  
voorstellen)	  dat	  hij	  het	  niet	  zelf	  kan	  aanbrengen	  
–	  het	  uitzicht	  vanuit	  dit	  raam	  is:	  op	  God,	  op	  
Gods	  voorzienigheid.	  Maar	  wat	  gebeurt	  er	  
wanneer	  we	  dit	  hele	  verhaal	  omkeren,	  dan	  was	  
je	  er	  toch	  beter	  aan	  toe:	  in	  plaats	  van	  dat	  
enorme	  paleis	  met	  drieëntwin>g	  ramen	  zou	  je	  
helemaal	  geen	  paleis	  beziSen.	  Je	  zou	  maar	  één	  
kamertje	  hebben,	  met	  maar	  één	  raam	  erin,	  en	  
zelfs	  dat	  zou	  nog	  niet	  helemaal	  klaar	  zijn	  –	  maar	  
het	  zou	  het	  raam	  zijn	  waardoor	  je	  zicht	  had	  op	  
God.	  (Pap.	  VIII	  1	  A	  678)
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