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I'll fear not what men say,

I'll labour night and day

To be a pilgrim

Niets van wat mensen zeggen, zal ik vrezen,

Dag en nacht zal ik werken

Om een pelgrim te zijn.

John Bunyan (1628-1688)

In deze lezing behandel ik drie thema's zoals die
naar voor kwamen in mijn gesprekken die ik
voerde met een aantal filosofen, theologen, schrij-
vers, monniken en kluizenaars : leven en dood,

liefde en religie, engagement en mystiek. de
gedachten die ik u wil meegeven, kunnen niet
anders dan summier zijn, voor een uitgebreide
behandeling kan ik u verwijzen naar de bundeling
van deze interviews in mijn boeken: ‘Pelgrim in

het leven. estafette-gesprekken voor een religieuze
zoektocht’. Pelckmans, Kapellen/ dabar-luyten,
heeswijk, 1999 en ‘Pelgrims Onderweg. Spirituele
ervaringen en gesprekken’. Pelckmans/Meinema,
2006.

I. Leven en dood.
Ik behandel in het kort de visie van Raimon
Panikkar, elaine MacInnes en Mary McAleese. Zij
roepen in beelden en verhalen iets op van een
werkelijkheid die voor woorden ongrijpbaar blijft.

Raimon Panikkar is een van de meest prestigieuze
vertegenwoordigers van de interreligieuze dialoog
zoals blijkt uit een markante uitspraak van hem: 'Ik
ben als christen op zoek gegaan, heb mezelf als
hindoe gevonden en keer terug als boeddhist, zon-
der dat ik opgehouden ben christen te zijn.' 
Ik ontmoette deze catalaans-Indische theoloog,
chemicus en filosoof, in zijn huis in tavertet, een
bergdorp in catalonië, in de buurt van Barcelona.
Na een leven van studie -hij doceerde compara-
tieve filosofie aan de universiteiten van Mysore en
Varanasi in Indië en van Santa Barbara in

californië – trok hij zich hier terug. toch blijft hij
een veelgevraagd voordachtgever op internationale
fora. Panikkar werd geboren uit een Indische hin-
doevader en een catalaanse katholieke moeder,
vandaar dat hij zowel oost als West in zijn werk
integreert.

Panikkar gebruikt het beeld van de druppel en de
oceaan om de verwevenheid tussen leven en dood
weer te geven. Gedurende de korte tijd dat een
druppel is opgespat uit de oceaan, verwerft hij een
eigen vorm, maar de kern van de druppel is het
water. het is het water, de oceaan, dat de bestem-
ming van de druppel is. Zo ook met de mens. de
mens  verwerft individualiteit en begrenzing, maar
zijn essentie ligt niet in zijn vorm. Panikkar
gebruikt een oosters beeld waaraan sommigen zich
kunnen storen omdat het beeld lijkt te verwijzen
naar de dood als een opgaan in een ongedifferen-
tieerde eenheid. 

daarom wil ik meteen ook een westers beeld
weergeven dat hetzelfde inzicht wil oproepen. het
beeld is afkomstig uit het tweede visioen van de
Scivias van hildegard von Bingen, de duitse abdis,
arts en zieneres van de 12e eeuw.
'… het paradijs is een lustoord vol bloeiende
groene kruiden en bloemen; heerlijke geuren stij-
gen er op; het is een plaats uitverkoren voor de
vreugde der gelukzaligen, waar de dorstige aarde
de hoogste vruchtbaarheid ontvangt en een zeer
grote kracht, zoals de ziel die aan het lichaam
meedeelt. het is er altijd licht. (…) daarom, aan-
hoort mij en verstaat mij, gij, die in uw hart zegt:
'Wat is dit? en waarom dit alles?' (…) Zeg mij nu
eens, mens, wat meent gij, dat gij waart, toen gij
nog niet uit ziel en lichaam bestond? Gij weet niet
eens, hoe gij geschapen zijt, gij weet niet eens hoe
gij in een lichaam woont en ervan bevrijd wordt.
(Uit: Monumenta christiana, tweede reeks,
Geschriften uit de middeleeuwen en uit de nieuwe
tijd. deel 3, hildegard von Bingen. het Spectrum,
MdcccclVI, p. 5,6)
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of je nu terecht komt in een oceaan, of in een
paradijselijk lustoord, in beide gevallen gaat het
om een beeld dat verwijst naar een transcendente
werkelijkheid. toch mag een beeld niet letterlijk
genomen worden, het dient enkel om iets over te
brengen wat niet onder woorden gebracht kan wor-
den. een beeld kan je niet uitleggen, het moet uit
zichzelf spreken. Als je eenmaal de betekenis hebt
gevat, mag je het beeld vergeten. een oosters
spreekwoord luidt: 'Als je de vis gevangen hebt,
mag je de fuik weggooien.'

Wat Panikkar verder zei over de verhouding tussen
leven en dood? hij wees mij op het feit dat je je
leven 'al slapend' kan doorbrengen, als een slaaf of
gewoon lui. dan ben je 'levend' al gestorven. en
dat is jammer want 'Je leeft omdat je bent uitgeno-
digd om aan het feestmaal van het leven aan te zit-
ten. en je geniet ervan, zolang het duurt. Natuurlijk
komen er wel moeilijkheden, maar daardoor word
je ook uitgedaagd jezelf te verwezenlijken (…)
Maar een structuur waarin we alles uit handen kun-
nen geven, vinden we comfortabeler. In ons leeft
dan de sterke neiging om lui te worden. het oude
volk van de Israëlieten wilde eigenlijk bij de farao
blijven in plaats van een lange tocht door de
woestijn te moeten maken. dat geldt nu evenzeer.
Iedereen heeft zijn salaris en dat is de moderne
vorm van slavernij. Je werkt acht uren per dag, vijf
dagen per week en op het einde van de maand krijg
je geld. Je stelt geen vragen meer. en als je iets doet
waar je niet achter kunt staan, of wat je niet prettig
vindt, dan leidt die spanning tot een maagzweer op
je vijfenveertigste of tot een echtscheiding na vijf
jaar huwelijk omdat je zenuwen het niet meer
aankunnen en dan neem je medicijnen.'

Panikkar speekt niet in de geijkte termen over
leven en dood. de dood noemt hij het slapende, het
luie leven. Wat hij 'leven' noemt, is de uitdaging om
jezelf te worden. 'christus waarschuwde tegen
hypocrisie, we moeten het 'wees jezelf' ernstig
nemen. 
ten eerste hebben we daar tijd voor nodig. de
moderne maatschappij steelt onze tijd met het
excuus dat we het weekend wel vrij zullen hebben.
Als je naar de zogenaamde derde Wereld gaat, zie
je dat de mensen alle tijd hebben. Maar als je ze in
het stramien van het salaris stopt, dan is tijd ineens
geld.
ten tweede zijn we ons niet meer bewust van de
waardigheid van de mens. Wie iemand anders tart,

verstoort zichzelf. Als u mijn leven ruïneert, bent u
ook geruïneerd. Alles houdt verband met elkaar,
van de sterren tot God, het lichaam en de ziel. Als
je dat inziet, ontdek je dat je niet de eigenaar van je
eigen leven bent.'

Elaine MacInnes werd de eerste vrouwelijke
rooms-katholieke zenmeester van de Sanbo
Kyodan school in Japan samen met de bekende
jezuïet pater lasalle. de katholieke kerk in Manila
vroeg haar om een meditatiecentrum te openen in
de Filippijnen. toen ze terugkeerde naar europa,
werd ze directeur van een gevangenis in oxford en
werkte ze de praktijk van de meditatie voor gevan-
genen verder uit. Voor haar baanbrekend werk werd
ze geridderd als officier in de orde van canada. In
2005 werd er een film over haar leven en werk uit-
gebracht onder de titel: 'the Fires that burn. the
life and work of Sister elanie MacInnes.'

Als ik haar vraag naar haar visie op het stervens-
proces, antwoordt ze: 'het is hét proces, niet? Kijk,
toen ik tien jaar oud was, liet ik per ongeluk een
thermometer op de grond vallen. Ik had dus twee
bolletjes kwik om mee te spelen. een gevaarlijk
spel, want kwik is erg giftig, maar dat wist ik toen
nog niet. Ik vond het fascinerend te zien hoe sterk
deze bolletjes kwik tot elkaar aangetrokken wer-
den. Ik nam ze tussen mijn vingers en keek hoe
dicht ze bij elkaar konden komen alvorens te
versmelten. 

Ik zie het stervensproces als de ultieme eenwor-
ding, het uiteindelijke moment van het
samenkomen van twee bolletjes kwik. het is een
spiritueel, menselijk en religieus proces. Ik ben een
grote aanhanger van het proces op zich. Ik denk dat
ik zolang zal leven als nodig is. Ik voel het als
ongepast aan om dat moment eerder te bereiken als
voorzien. Ik vrees dat ik dan in een ‘onverwerkte
toestand’ zou terechtkomen. Ik denk namelijk dat
tranformatie nodig is. Als die transformatie bereikt
is, zal mijn leven op een natuurlijke manier eindi-
gen. Ik wil mijn leven niet verlengen, noch ver-
korten. de dood boezemt velen angst in hoewel
ikzelf dat gevoel niet echt ken. Waarom dat zo is,
weet ik niet. Als ik mensen verschrikkelijk zie lij-
den, kan ik begrip opbrengen voor de beslissing
hun leven te beëindigen maar zelf zou ik het anders
wensen. Ik zou bidden dat ik van het sterven een
éénwordingsproces zou kunnen maken. 
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Maar ik ga u een verhaal vertellen om duidelijk te
maken wat ik bedoel. 
er was eens een popje van zout dat heel haar leven
op het droge had gewoond. op een dag besloot zij
de wijde wereld in te trekken. Ze zag hoge bergen,
grote vlakten en uiteindelijk kwam ze bij een gol-
vende massa. het popje bleef aan de rand van die
op en neer deinende hoop staan en vroeg: ‘Wat ben
je?’ dit nieuwe wezen antwoordde: ‘Ik ben de zee’.
het popje vroeg ‘Wat is de zee?’ het golvende
geheel repliceerde:’ Raak me aan en dan zal je het
weten.’ dus stak het popje aarzelend haar teen in
het water en voelde onmiddellijk een nieuwe, wat
vreemde emotie. de zee leek haar ‘kenbaar’ te
worden.
toen ze haar voet terugtrok, zag ze dat haar teen
was verdwenen. ‘Wat heb je met mij gedaan?’
schreeuwde ze. ‘Je hebt iets van jezelf gegeven om
te kunnen begrijpen’, antwoordde de zee.
het popje dacht hierover na en besloot dat, als ze
de zee écht wilde leren kennen, zij meer van
zichzelf zou moeten geven. de volgende keer stak
ze dus haar hele voet in de zee. eigenaardig genoeg
vond ze het niet erg dat deze helemaal in de zee
verdween. Zij waagde zich dus verder en verder in
het water, terwijl ze meer en meer van zichzelf ver-
loor en tegelijkertijd de zee dieper en dieper
begreep. toen een golf het laatste restje van het
popje van zout overspoelde, riep ze uit: ‘Nu weet ik
wat de zee is: het is ik!’

Mary McAleese werd geboren in een katholiek
gezin in het Noord-Ierse Belfast. Ze was de eerste
vrouwelijke vice-rector én de eerste katholiek die
tot de top van de universitaire hiërarchie opklom.
hoewel ze uit Noord-Ierland kwam en niet politiek
actief was, werd ze in het najaar van 1977 met een
verrassende meerderheid tot president van de
Republiek Ierland verkozen. In 2004 werd haar
ambtstermijn verlengd. er dienden zich geen
tegenkandidaten aan op de vervaldag. 

de ontmoeting met McAleese maakt een bijzon-
dere indruk. Vanaf het moment dat we met een
opnameploeg uit het vliegtuig stapten en naar het
centrum van Belfast reden, voelden we dat er iets
niet klopte. We zagen hele buurten, huizen, straten,
telefoonpalen beschilderd met de engelse vlag van
de unionisten, wat hier betekent 'katholieken
ongewenst'. levensgrote muurschilderingen van
grimmige, jonge, vechtende mensen met een aure-
ool van prikkeldraad rond zich. de ontvangst in

haar woning in Rostrevor aan de oever van
carlingford lough staat in schril contrast met het
geweld dat je hier onderhuids voelt. haar huis
'Kairos' is een oase van rust en vriendelijkheid. We
worden onthaald met ochtendkoffie en broodjes.
de sfeer van gastvrijheid en hartelijkheid doet
bijna vermoeden dat we oude kennissen zijn. 

'of ze niet vreest voor haar leven?' vraag ik haar.
Als professor in de rechten en rector magnifica aan
de Queen's University van Belfast, is haar positie
niet ongevaarlijk. het IRA, de katholieke paramili-
tairen, beschouwde katholieken in overheidsfunc-
ties als verraders. Mary McAleese antwoordt: 'Ik
ben me inderdaad constant bewust van het gevaar
dat ik loop omdat ik het geweld zelf heb meege-
maakt. Ik weet dat het echt is, het is geen mythe,
iets kan me overkomen. Als u me vraagt hoe ik
ermee omga, denk ik aan het antwoord dat een
vriend van me jaren geleden gaf toen hem dezelfde
vraag werd gesteld. Ik was toen nog maar net advo-
caat, hij was een veel oudere katholieke advocaat
en werd aangesteld tot rechter. Iemand vroeg hem:
'Wat gaat u doen om u te beschermen nu u, als
katholiek, rechter bent geworden?' In die tijd wer-
den rechters, en vooral katholieke rechters,
beschouwd als gemakkelijke, gewilde doelwitten
voor het IRA want die hadden een vreselijke hekel
aan katholieken in overheidsfuncties. Ze
beschouwden hen domweg als verraders. toen hij
dus rechter werd, wist hij dat medekatholieken hem
naar het leven zouden staan. Men vroeg hem hoe
hij eraan dacht zich te beschermen, met kogelvrij
glas in zijn huis, of met lijfwachten. Zijn antwoord
luidde dat hij geen heil zag, noch in lijfwachten,
noch in een kogelvrije kooi, maar dat hij zichzelf
maar op één manier kon beschermen: 'Ik probeer
ervoor te zorgen dat mijn ziel altijd in staat van
genade is.' toen we dat als jonge advocaten hoor-
den, moesten wij daar heel cynisch om lachen.
twee weken later was hij dood, vermoord door het
IRA. Ik ben die uitspraak nooit vergeten. en ik heb
geprobeerd, hoewel het vreselijk moeilijk is, om
ook zo te leven. Ik vind het heel pijnlijk te beseffen
hoe broos het leven is maar als ik echt geloof in een
liefhebbende God en in het idee dat ik op een dag
verantwoording zal moeten afleggen over mijn
leven, dan moet ik daar elke dag toe bereid zijn.
door de jaren heen ben ik eraan gewend geraakt
om vierentwintig uur per dag een dialoog met God
gaande te houden. Ik probeer dus mijn ziel constant
in staat van genade te houden.'
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II. Liefde en religie

Aan het slot van elk interview vroeg ik mijn gasten
wat volgens hen de belangrijkste problemen van
deze tijd waren en of religie een oplossing kan
bieden voor deze vraagstukken. er tekenden zich
drie antwoorden af:

1. De gewelddadigheid, agressiviteit en
vijandigheid. deze ingesteldheid gaat hand in hand
met een gebrek aan stilte, een toename van het ego-
centrisme en het egoïsme. 

eén van mijn gasten die een antwoord tracht te for-
muleren op het geweld van de maatschappij, is de
Amerikaanse religieuze Helen Prejean. Zij voert al
jaren strijd tegen de doodstraf en werd wereldwijd
bekend met haar boek 'dead Man Walking', dat
verfilmd werd. dit boek is het relaas van een exe-
cutie die zij meemaakte. Als de terdoodver-
oordeelde op zijn laatste gang van zijn cel naar de
dodenkamer gaat, roept de bewaker 'dead man
walking', wandelende dode man. 

In antwoord op mijn vraag naar welke oplossingen
religie kan bieden, wijst Prejean onmiddellijk naar
het gebruik van de term 'religie'. 'Religie betekent
(ver)binden. Maar dat mag niet gebeuren via regle-
menten, wetten en dogma's. Waar het op aankomt,
is dat mensen met mensen worden verbonden.
Iedereen is mijn broer, mijn zuster. de parabel van
de barmharige Samaritaan gaat over het mededo-
gen voor de naaste. We geloven allemaal wel dat
we goed moeten zijn voor onze naaste, maar als we
moeten uitmaken wie onze naaste is, worden we
meestal erg selectief. Gewoonlijk denken we dat de
naasten mensen zijn zoals wijzelf. Alle religies
sporen ons aan die grens te overschrijden en van
mensen te houden die niét zijn zoals wij.'

haar antwoord op de gewelddadigheid van de
moordenaar is niet de wraak of de straf, maar
'verbinding'. toen Patrick Sonnier, de moordenaar
die zij in zijn laatste levensjaren begeleidde, naar
de elektrische stoel werd gebracht, zei Prejean
tegen hem: 'Kijk naar mijn gezicht vóór de executie
en ik zal het gelaat van christus voor je zijn.'
'het probleem is dat onze maatschappij geweld met
geweld beantwoordt, dat ze de moordenaars aan-
doet wat die hun slachtoffers hebben aangedaan.
op die manier maken we er een maatschappelijke
gedragslijn van en zeggen we dat wie een moorde-

naar vermoordt, niets verkeerds doet. We legiti-
meren de wraak in dit land. Patrick Quigly, een
jongetje van zeven, stelde tijdens deze gebeurtenis-
sen zijn vader de vraag: 'Paps, wie gaat dan hen
weer doden omdat zij hem gedood hebben?' een
kind heeft een scherpere blik voor wat immoreel is
dan wie ook.'

'de fout die ik gemaakt heb, is dat ik in het begin
het contact met de nabestaanden van de slachtoffers
heb vermeden omdat ik niet wist hoe met hen om te
gaan. later besefte ik dat zij eveneens aan hun lot
werden overgelaten. toen hebben we zelfhulp-
groepen opgericht om dat isolement te doorbreken.
heroïsch vond ik de houding van lloyd leBlanc,
de vader van de vermoorde tiener. hij vergeeft me
omdat ik in het begin geen contact met hem zocht;
hij nodigt me uit om met hem te komen bidden in
zijn kerkje. Ik was totaal verrast door zijn gebed.
hij bad voor zijn vermoorde zoon, zijn vrouw, zijn
andere dochter, zijn kleinkinderen en voor dat
andere slachtoffergezin. en toen bad hij ook voor
de moeder van de moordenaar en voor de moorde-
naar zelf! Ik stond verstomd. hij had besloten de
lange weg van vergeving en verzoening in te slaan
en zei: 'Misschien lijkt vergeving op zwakheid,
alsof je iemands misdaad goedpraat maar in feite
zal vergeven nooit gemakkelijk zijn: elke dag
opnieuw moet ik ervoor bidden, ze opnieuw vero-
veren en afdwingen.' 

2. De dreiging van het gebruik van atoomwapens

werd naar voor geschoven door de Japanse mon-
niken Oshida en Okumura. Zij hebben aan de lijve
ondervonden wat nu nog de gevolgen zijn van het
gebruik van atoomwapens op hiroshima en
Nagasaki. op hun specifieke bijdrage kom ik later
terug.

de joodse Bijbelvertaler André Chouraqui, die in
Frankrijk rechten studeerde, overleefde het nazi-
regime. toen hij naar Israël verhuisde, werd hij
onderburgemeester van Jeruzalem en persoonlijk
adviseur van minister-president david Ben
Goerion. hij voerde verschillende vredesmissies
uit en bereidde het omstreden bezoek voor van de
egyptische president Sadat aan Jeruzalem in 1977.
Bekendheid geniet hij vooral met zijn indruk-
wekkende vertaling van het oude en Nieuwe
testament. ook zijn vertaling van de Koran trok
internationale belangstelling. het geheel van zijn
werk werd bekroond door de Académie française. 
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Als ik hem vraag naar het gewelddadige conflict
tussen Israël en de Palestijnen waarvoor er geen
oplossing in zicht komt, antwoordt hij mij: 'Weet u
waarom het conflict tussen de joden en de
Arabieren zolang duurt? omdat er andere belangen
mee gemoeid zijn: het integrisme en de wapenhan-
del bijvoorbeeld. de wapenhandel is goed voor
drieduizend miljard dollar! het spreekt voor zich
dat wapenhandelaars, die in de meeste gevallen
staatsoverheden zijn, daar goed bij varen. de span-
ningen worden kunstmatig in stand gehouden door
dictators in Iran en Syrië. We zullen moeten kiezen
tussen vernietiging door atoombommen of de
vrede waarvan ik droom. Ja, dat is inderdaad een
utopie. Maar vanaf mijn geboorte heb ik al tien-
tallen utopieën gezien die zich uiteindelijk toch
wisten te realiseren. overleven in het hitlertijdperk
in totale machteloosheid was zo'n utopie. hitlers
bedoeling was het joodse volk uit te roeien, van
onze kernverzetsgroep van drieëndertig in
Frankrijk bleven er slechts vier over! Maar we
overleefden en de utopie werd waarheid! Nadien
werden er andere utopieën gerealiseerd: radio, tv,
telefoon, de reis naar de maan! Wat men voor een
droom van krankzinningen hield, werd waarheid.'

3. Het jachtig ritme van de maatschappij. 
Tessa Bielecki, een religieuze die een commu-
nauteit van karmelieten in de wouden van Nova
Scotia heeft gesticht, vat dit thema als volgt samen:
'het grootste probleem van vandaag is, dat er geen
plaats meer is voor het heilige, het mystieke. We
hebben het leven teruggebracht tot een puur
wereldlijk of materieel niveau. het gevoel voor de
andere dimensie zijn wij helemaal kwijt. op deze
manier verhongeren we, omdat we alleen nog met
materiële dingen bezig zijn.' 

haar eigen, heel specifiek antwoord op de stress in
de huidige maatschappij, is haar leven als karme-
lietes en kluizenares in de bossen van Nova Scotia
in canada. Samen met een medekarmeliet richtte
zij het 'Spiritual life Institute of America' op. Ze
realiseerde een aantal stichtingen in canada, de
Verenigde Staten en Ierland. Sinds 1980 is ze actief
betrokken bij de oost-westconferenties over spiri-
tuele vragen, wereldvrede en het milieu. Ze pu-
bliceerde over de mystici, in het bijzonder over
teresa van Avila. 

Kort na het interview kreeg ik een bericht van
Bielecki dat de communauteit zich moest

terugtrekken uit Nova Scotia, omdat het domein
werd ingepalmd door een houtkapbedrijf. een
nieuw bezinningscentrum werd geopend in bergen
van Sangre de christo in het zuiden van colorado
nabij het kleine bergdorp crestone.

'ons motto is de uitspraak van hosea, 2:14: Ik zal
u in de woestijn leiden en daar zal ik tot uw hart
spreken. het doel van het 'Spiritual life Institute' is
te tonen dat contemplatie een wezenlijk onderdeel
is van het leven. We willen mensen uit alle lagen
van de bevolking de mogelijkheid geven zich terug
te trekken voor een weekend, een week of langer.
Aldous huxley stelde het als volgt: 'contemplatie
is de enige afdoende manier om menselijk gedrag
blijvend te veranderen.' Kijk, praten kan een mens
niet essentieel veranderen. Politieke programma's
kunnen tot op zekere hoogte ideeën wijzigen maar
hun vermogen om sociale verandering tot stand te
brengen is beperkt. enkel contemplatie leidt tot een
radicale ommekeer van hart en ziel, van gedachten
en gevoelens. het gaat zo diep dat je alleen nog
maar kunt handelen ten gunste van de gemeen-
schap.'

'In de moderne maatschappij is het kloosterleven,
en zeker het kluizenaarsbestaan, zo gemargin-
aliseerd dat de maatschappij niet begrijpt welke rol
deze mensen spelen, ze weten zelfs niet meer wat
een monnik of een kluizenaar is. toen ik in habijt
over straat liep, vroeg iemand me: 'doet u soms
mee aan het Shakespeare-festival'? een andere keer
kwam er een politieagent op ons af. het was in
denver, 's avonds laat. hij was ons al voorbijgere-
den, maar hij draaide zich om, stapte uit zijn auto
en zei: 'Zo, zo, mensen, gaan we naar een feestje?'
hij dacht dat we verkleed waren en dat we naar een
of andere gekostumeerde fuif gingen. hier, in Nova
Scotia in canada proberen we te laten zien dat het
kluizenaarsbestaan een eeuwige waarde heeft. het
is een manier om aan te tonen dat afzondering erg
belangrijk is voor ons allemaal. Sommige mensen
zijn beroepskluizenaars, maar wij vinden dat ieder
mens recht heeft op afzondering. 

Pascal, de bekende Franse geleerde uit de zeven-
tiende eeuw die spiritueel en wetenschappelijk erg
begaafd was, zei: 'de oorzaak van elk probleem is
dat we niet elke dag een tijdje alleen kunnen zijn.'
Ik merk dat steeds weer in mijn gesprekken met
mensen. Als ze maar eens af en toe alléén in stilte
durfden toeven en niets doen, zelfs nergens over
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nadenken, dan kwamen ze misschien achter de zin
van het leven. hun problemen worden daardoor
niet opgelost, maar ze zouden er een andere kijk op
krijgen.' 

tot slot nog een bedenking over wat religie, wat
christendom in wezen is. hiervoor verwijs ik naar
Raimon Panikkar die echter geen gemakkelijke
boodschap brengt. hij zegt: 'het christendom is
praktisch dood, de christenheid is stervende en het
christelijk gevoel is in opkomst. het christendom
was een geniaal concept voor de totaliteit van het
menselijk bestaan. er was een christelijke cultuur
met christelijke kathedralen, een christelijke wet-
geving, christelijk recht, christelijke gevangenis-
sen, christelijke inquisitie, christelijke kruistoch-
ten, christelijke oorlogen, met zijn goede en kwade
kanten. het christendom, dat met zijn geniale con-
cept eens europa grootmaakte, is praktisch dood.
het christelijk gevoel daarentegen is in opkomst.
Veel christenen worden er zich meer en meer van
bewust dat de zending van christus helemaal niet
de stichting van een grote organisatie was, dat het
hem niet ging om leiden of regeren, zelfs niet om
sacramenten, maar wel om een levend symbool te
zijn van iets wat vanuit je hart spreekt. en dat er
een wet is die in je hart geschreven staat en niet op
een of ander papieren document. Inderdaad, ik
spreek over de wet van de liefde.' (p. 139)

III. Engagement en mystiek

de vraag waarmee contemplatieven steeds te
maken krijgen is of inzet niet beter is dan contem-
platie. Is engagement niet beter dan mystieke ver-
voering? er zijn zoveel noden die gelenigd moeten
worden, is het dan wel verantwoord om zich terug
te trekken in een klooster, of om zijn tijd in stille
contemplatie of meditatie door te brengen?

Ik legde deze vraag voor aan Augustin Ichiro

Okumura, Japanse karmeliet. hij wordt  samen met
Vincent Shigeto oshida beschouwd als een voor-
loper van de interreligieuze dialoog tussen christe-
nen en boeddhisten. doordat zij zowel priester als
Japanner zijn, bekleden zij een unieke positie. Zij
vallen op door de originele en authentieke manier
waarop zij in Japan het christendom gestalte geven. 

okumura kwam als student rechten en duitse lite-
ratuur aan de universiteit van tokyo in aanraking
met het christendom dat hij absurd vond. het zen-

boeddhisme sprak hem wel aan en hij ging in de
leer bij een zenmeester. hij stelde zich ten doel het
christendom te 'ontmaskeren'. hij maakte een
proefschrift over de absurditeit van de figuur van
christus die tegelijkertijd God èn mens wordt
genoemd. toen eindelijk, na bijna drie jaar, zijn
proefschrift op papier stond, was hij fier op
zichzelf. het bevatte krachtige argumenten om
publiekelijk het christendom in Japan voorgoed te
kelderen, zo dacht hij. toen gebeurde er  iets
onverwachts. hij vertelt mij: 'Na een verschrikke-
lijke duisternis die bijna drie jaar duurde, leek een
intens licht mijn hersenen te verbranden alsof ik
werd getroffen door de bliksem. onmiddellijk werd
het mij duidelijk dat niet de Bijbel vervormd was,
maar mijn eigen geest! Mijn felle weerstand tegen
de 'menswording' die ik voor het fundament van het
christendom hield, evenals mijn verlangen om de
Bijbel te ontmythologiseren, werden veranderd in
een onverzadigbare dorst naar het èchte beeld van
christus. Ik was overmand geworden door christus
zelf in de strijd. In mijn ogen werd het zenboed-
dhisme nu de 'andere religie'.

opmerkelijk is ook dat zijn zenmeester, Nakagawa,
zijn ervaring begreep en hem zelfs aanmoedigde
om christen te worden.

Als karmeliet brengt deze monnik verschillende
uren per dag door in de kapel. op mijn vraag of
mystiek in tegenstelling staat tot engagement,
antwoordt hij mij: 'In de mystieke weg is er
vooreerst de weg van de uitzuivering, dan de ver-
lichting en tenslotte de eenwording. In het hart van
deze verlichting staat de 'zelfrealisatie': het ik
wordt het 'echte ik'. het doel bestaat erin helemaal
zichzelf te worden door zich volledig los te laten.
dat is niet negatief bedoeld, maar positief. de term
'satori', die verlichting betekent, zou beter vertaald
worden met 'wedergeboorte': verrijzenis van
christus in jezelf. 'Nirvana' betekent vernietiging,
niet te begrijpen als het verlies van zichzelf maar
eerder als een realisatie van zichzelf.

ons 'valse ik' bestaat uit begeerte, verwarring,
ijdelheid, trots en dit alles veroorzaakt al de ellende
op de wereld. ons 'echte ik' bestaat uit het beeld
van God, dat in iedere mens aanwezig is. dit beeld
van God, of het Boeddhaschap wat een identiek
concept is, is geplant in het hart van de mens en
gaat nooit verloren, zelfs niet als hij zich in de diep-
ste ellende bevindt. het komt erop aan het ik te
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bevrijden. Boeddha Sakyamuni heeft zes jaar
onafgebroken gemediteerd, toen plots het inzicht
kwam. Paulus, in de christelijke mystiek for-
muleert het identiek: ‘Ik leef niet meer, maar
christus leeft in mij.'

de vraag of we nu moeten kiezen tussen mystiek of
engagement, is geen goede vraag. 'oost en West,
Boeddhisme en christendom zijn complementair.
In het Westen is men te actief, in het oosten te
passief. Zoals dag en nacht, zoals man en vrouw
elkaar nodig hebben om een eenheid te vormen, zo
ook hebben Boeddhisme en christendom elkaar
nodig.' 

'Meditatie is niets waard als die meditatie niet leidt
tot actie. Meditatie kan je vergelijken met de wor-
tels van een boom die zich in de aarde, in de stilte
bevinden. Je ziet ze niet, maar ze zijn wel funda-
menteel, want zonder wortels valt een boom op. de
wortels staan voor meditatie, voor stilte, de boom
die groeit staat voor actie. de twee zijn nodig. de
zenmeester hakuin benadrukt bijvoorbeeld dat de
meditatie niet stopt als je van je kussen opstaat,
maar dat de contemplatieve houding in je dagelijks
leven moet doorwerken. het rationalisme van het
Westen snijdt dikwijls de mystiek de pas af. het
activisme ontneemt de mens de tijd voor stilte en
dan verliest men het evenwicht.' 

Willigis Jäger is benedictijnermonnik en priester.
Vijftien jaar lang maakte hij talrijke reizen voor de
katholieke ontwikkelingsorganisaties ‘Missio en
Misereor’. In Japan werd hij zenmeester, maar in
zijn onderwijs staan christelijke mystiek en zen
naast elkaar. Willigis Jäger is een hedendaags mys-
ticus die in zijn meditatiecentra in Benediktushof
in holzkirchen en Sonnenhof in het Zwarte Woud
seminaries geeft, zowel voor managers en lei-
dinggevenden als voor gewone, zoekende mensen.

op mijn vraag of mystiek geen vlucht is uit de
werkelijkheid, antwoordt hij: 'dat kwam en komt
voor. Maar het zich terugtrekken op een hoge berg
en van daaruit neerkijken op de boze wereld, is
geen mystiek maar pseudo mystiek. erich
Neumann noemt dit verschijnsel een vlucht terug
naar de moederschoot. echte mystiek is op de
wereld gericht, creatief en sociaal en weer naar
buiten tredend. Als ik werkelijk een oerervaring
van de naamloze werkelijkheid heb, word ik ook
creatief. dat uit zich in het dagelijks leven: in het

gezin, in een politieke partij, in het bedrijf, in een
samenleving. Je kan zelfs als politicus mysticus
zijn. het bekendste voorbeeld hiervan is dag
hammerskjöld, de eerste secretaris-generaal van de
Verenigde Naties. het doel van mystiek is zich te
bewijzen in het dagelijkse leven. het mysterie
vindt plaats in het centraal Station.'

tot slot wil ik nog enkele bedenkingen over mijn
pelgrimstochten en mijn contacten met mijn gasten
formuleren:
Ik heb hen ervaren als mensen die tegen de
heersende opvattingen en consumptiegeest in durf-
den gaan. Ze zijn tegendraads in een veranderende
wereld. door hen kwam het in mij op dat je op élk
moment je leven kunt veranderen, en de 'goede 
strijd' aangaan tegen de demonen van deze tijd:
consumptie, prestatie en concurrentie die de
mensen herleiden tot een 'verhandelbaar goed'.
door hun wijsheid van jaren zijn deze mensen in
tegenspraak met de jonge, flitsende vedetten die
ons meer en meer mediakanalen presenteren. deze
pelgrims formuleren geen modieuze uitspraken,
maar bedachtzame woorden om eeuwen mee door
te komen. 
tijdens deze tochten begonnen mij soortgelijke,
wezenlijke trekken op te vallen bij hen. de liefde
die ze ondervonden hadden als kind, evenals hun
contact met de natuur, de band met anderen, de
stilte in hun leven en hun gegrepenheid door wat
voorbij het zichtbare ligt, door gene zijde. ook de
strijd, de ommekeer, het donkere dal dat noodzake-
lijk is om weer te kunnen klimmen is deel van hun
leven. 

Spiritualiteit leidt naar diepere lagen, naar een
wereld waar onverzoenlijke tegenstellingen ver-
zoend worden. hiervoor is waarschijnlijk een her-
beleving van de oorspronkelijke intuïties van het
christendom nodig want daarzonder hotsen we
zomaar wat rond in de gedomesticeerde, tamme
versie van het christendom, wat geen christendom
meer is.
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