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Zij die te snel hun schuilplaats verlaten zullen niets navertellen. Zij
die stil kunnen zitten overleven, met hun geest in een
denkbeeldige wereld. Iemand die op de vlucht is heeft de ander
nodig die een deur opent. En zelden eindigt dit in een huiselijke
kamer. Zij dolen in de meest onzichtbare plaatsen, waar geen
daglicht komt.

Ik ben bevangen door ruimtes waar mensen zich alleen hebben
moeten verschuilen: koude kelders, kuilen, bossen en zolders.
Plekken die niet gemaakt zijn om lang te verblijven maar toch een
schuilplaats werden voor velen.

Deze zones, ver van knusse huiskamers, betekende voor
vervolgden soms even een gevoel veiligheid. Terwijl ze in
werkelijkheid naar de periferie van het bestaan waren gedreven.
“Thuis” kan een kortstondige realiteit zijn voor ons allemaal. De
beangstigende wereld die we dan weigeren te zien is dan even
“ver weg” van ons. En in ons hoofden tekenen we een thuis uit
voor mensen; appartementen, gebouwen, plekken om tijdelijk te
schuilen, terwijl we weten dat het nutteloos is op het moment van
diepe nood.

De onmogelijkheid van de mens om een thuis te vinden is niet
alleen het gevolg van oorlog. De ervaring van de huidige onrust,
van mensen die leven in de beklemmende ruimtes van
woonblokken, is niet iets uit het verleden. We leven in
onwetendheid en iedere dag stellen de berichten over de
pandemie ons geloof, gezond verstand en gevoel van veiligheid op
de proef.

Tijdens deze pandemie proberen sommige een plek te creëren
van elkaar toebehoren om ongestoord te leven. Terwijl anderen
achtervolgd worden door de geest van eenzaamheid en
onbehagen. Deze verschillen zijn vooral zichtbaar als je, in deze
tijd, de kans hebt om de dichtbevolkte stad en de dagelijkse sleur
van een volgepropt appartement achter je te laten. Uiteraard
komt dit alles nergens in de buurt van een jarenlang opgesloten
leven in angst.

Maar COVID-19 ontwrichtte mij en de muren van mijn
appartement werden beklemmend. Tijdens de lockdown verbleef
ik in mijn “thuis” ; de veiligheid die continu werd bevraagd. Voor
Joodse kinderen die verborgen waren in tijdens de oorlog was dit
“thuis” een schuurtje, een zijkamertje, een holle boom, of zelfs
een gat in de grond waar een baby ter wereld kwam.

Het daglicht mochten ze niet zien omdat het hun jonge levens nog
korter kon maken. Mijn moeder Mirjam werd als klein meisje
verborgen door vissers in het plaatsje Mangaļsala. Hun vreemde
huis werd haar eigen thuis. En na de oorlog was haar moeder’s
huis in de stad een plek die haar totaal vervreemde.

Het verhaal van Yamo die tijdens de oorlog in een kuil waarin
aardappelen bewaard worden ter wereld kwam schokte mij (zijn
naam betekend letterlijk gat in de grond in het Russisch). Onze
aarde als thuis voor ons allen. . . .

Voor sommigen blijft een verloren thuis een spirituele herinnering.
Het thuis van een gelovige bestaat niet op de aardbodem zelf. We
verlangen dus het onmogelijke in deze tijd. Het tijdperk van
prachtige huizen die getuigen van daadkracht en status. Huizen
die verbloemen wat afkeurenswaardig, vuil en verborgen is. Ons
verleden heeft littekens en ons heden is nog niet genezen, ze zijn
met elkaar verstrengeld. Een schuilplaats als thuis, een woud als
thuis een geloof als een thuis.

Diāna Dimza – Dimme

links: “Engel met wintermuts”
onder:”Arriving”

In de Abdij hangen diverse werken
van Diana Dimza- DImme .

Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Schep mij ruimte.
vrij naar psalm 4

Yamo

Voor meer info over de verhalen achter
de vele schuilplaatsen kunt u terecht op
de website van Zana Lipkes Memorials

