
De handen van een slapend kind 
zijn geopend. Zijn handen hangen 
los langs het lichaam. De trekken van 
zijn gelaat, enkele minuten geleden 
nog zo expressief, zijn helemaal ont-
spannen. Heel zijn wezen is overge-
geven. ‘In de armen van Morpheus’, 
zeggen we dan. Om in te slapen, 
moet je inderdaad accepteren dat je 
eigen persoon niet meer de wereld 
moet dragen. Je moet hem neerleg-

gen, overlaten aan andere mensen, 
diegenen voor wie de ochtendgloed 
een nieuwe dag aankondigt. Aan-
gezien de zon opgaat aan de an-
dere kant van de wereld als ze hier 
ondergaat, mag ik aannemen dat ik 
rond ben met mijn plichten en lasten. 
De vreugde ontluikt op dit moment 
elders, het zweet van de arbeid pa-
relt op andere gezichten. De wekker 
gaat af voor de papa’s, de studenten, 
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de politieagenten, de huisvrouwen en 
de tuiniers aan de andere kant van 
de wereld. Ik, die vandaag mijn deel 
van het leed heb gehad, moet nu al-
leen maar slapen. Om te rusten, moet 
je dus jezelf ‘afzetten’ zoals men een 
koning ‘afzet’: ontslag nemen voor 
een tijd, zijn functies neerleggen, 
idem voor de greep die je denkt te 
hebben op de dingen.

‘Elke dag heeft genoeg aan zijn ei-
gen leed’, herinnert Jezus ons. Welnu, 
om te vermijden dat we de last van 
deze dag verplaatsen naar de vol-
gende, moeten we opnieuw leren 
een dag af te ronden. Dat is des te 
moeilijker in een wereld die niet meer 
evolueert volgens een symbolische 
tijd. We hebben het verleerd onze tijd 
te verliezen, de dag op zijn beloop te 
laten, omdat we de kosmische dimen-
sie ervan kwijt zijn: de dag gaat niet 
meer over in de nacht, aangezien de 
winkels 24 uur op 24 open zijn; de 
nacht kan geen einde meer maken 
aan de dag als mijn oplichtend com-
puterscherm, met zijn onbeperkte ver-
bindingsmogelijkheden, het daglicht 
imiteert en me ermee verblindt. Tot ik, 

moe van de slaap, omval. Maar om-
vallen van de slaap is niet hetzelfde 
als de dag afsluiten: het is te moe zijn 
om hem nog verder te rekken.

Een dag afsluiten betekent, of je nu 
gelovig bent of niet, de zorgen die 
ons een hele dag hebben bezigge-
houden, overgeven aan wat ons over-
stijgt (aan God, aan het leven, aan 
de hoop die ieder mens drijft); een 
tijd ingaan die alleen nog aanwezig-
heid is, om ‘adieu’ te zeggen aan de 
voorbije dag. ‘A dieu’, ja, omdat we 
ze achter ons laten, de problemen 
waarvan alleen de toekomst ons kan 
vertellen of ze wel zo ernstig waren 
als we dachten. ‘Adieu’ ook omdat 
deze dag niet meer terug zal komen: 
als de beproeving er morgen nog is, 
dan zal ik ze in een ander daglicht 
zien, dan zal ik beter uitgerust zijn 
om ze het hoofd te bieden, een dagje 
ouder ook, dat wil zeggen, dichter bij 
de wijsheid die eigen is aan ervaren 
mensen.

Martin STEFFENS
Uit ‘La vie en bleu’

(vertaling : Guido Caerts) 
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