
OVERIGENS

Zoals in oude boeken zit er veel wijsheid verscholen in onze kloosters, ook al 
lijken ze meer en meer op rusthuizen, of zijn ze er zelfs in geïntegreerd. De be-
woners sleten hun leven vaak in verre oorden en hebben die link meegebracht 
naar de plek waar ze nu van hun verdiende rust genieten. Velen onder hen 
blijven met een heldere geest kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Maat-
schappelijk komen ze echter zelden nog aan bod. Ze delen het lot van vele 
ouderen in onze samenleving: de karavaan trekt verder zonder nog naar hen 
om te kijken. Jammer, want ze hebben nog zoveel zinvolle dingen te vertellen. 

In deze Overigens laten we eerst Eric Bladt aan het 
woord. Hij is witte pater en arabist en was ruim vijftig 
jaar actief in de moslimlanden Algerije en Tunesië. In Tizi 
Ouzou (Algerije) ontsnapte hij aan de aanslag die het 
leven kostte aan de recent zalig verklaarde witte pater 
Charles Deckers. Eric Bladt was die dag niet thuis. Hij 
ziet met lede ogen aan hoe velen vandaag verloren lo-
pen in onze multiculturele, multireligieuze en multiraciale 
wereld, en hoe zij het moeilijk hebben met geloof, gods-
dienst of God. 

‘Als ik gewild had …’ (Koran 48,5)

Een gedachte die ik lees in Nostra Aetate, het conciliedocument over de gods-
diensten, heeft mij allang op een piste gezet die mij – althans nu – voldoening 
schenkt. ‘Van de verschillende godsdiensten verwachten de mensen het ant-
woord op de verborgen raadsels van het menselijk bestaan die het menselijk 
hart diep dooreenschudden. Wat is de mens? Wat is de zin en het doel van 
het leven? Wat is het goede en wat is zonde? Wat is de oorsprong en het doel 
van het lijden? Wat is de weg om het ware geluk te vinden? Wat is de dood, 
het oordeel en de vergoeding na de dood? En ten slotte, wat is het laatste en 
onuitsprekelijke mysterie dat ons menselijk bestaan omhelst, waar wij onze 
oorsprong vinden en waartoe wij gericht zijn?’ (Nostra Aetate, 1)

Vele godsdiensten, sekten, filosofen, zelfs ongelovigen, andersgelovigen, mar-
xisten … stellen zich dezelfde vragen. Er zijn tegenwoordig veel ‘zoekende 
mensen’ zoals dat heet. Als christen wil ik de anderen eerbiedigen. Maar ik 



verwacht dan van hen dat zij ook mijn christelijk geloof eerbiedigen. Ik lees in 
de Koran : ‘God is enig.’ Een geweldige uitspraak. Ze betekent voor mij dat 
alle verschillen de vrucht zijn van mensengeschiedenis. ‘God is enig’, maar de 
geschiedenis van ‘opzoekingen’ is zo uiteenlopend.

God: Vader, Zoon en Geest

Als christen belijd ik dat God Liefde is. Als Vader is Hij oorsprong, als Zoon is 
Hij mens en de openbaring van het goddelijke. Als Geest komt Hij ons bestaan 
bezielen, richting geven, om te worden waartoe we geroepen zijn: ‘geschapen 
naar Gods beeld.’ Ik lees in de Koran: ‘Als Ik gewild had, maakte Ik van u allen 
één enkele natie’ (48,5), en nog: ‘In uw verscheidenheid en verschil, moet de 
barmhartigheid van uw God heersen.’ 

Een pater franciscaan, van Marokkaanse oorsprong en dus als moslim gebo-
ren, in de loop van zijn leven ‘verleid door Jezus van Nazareth’, gaf mij na een 
conferentie in Parijs een tekst uit de islamitische traditie (Ahadith Qudsiyya), 
een gebed dat hij samen bad met zijn familie die hij alleen in Europa kon 
ontmoeten:
 
‘Mijn God, geef mij U te beminnen,
en te beminnen allen die met hun liefde mij dichter bij U brengen.
Mijn God, alles waar ik van hou en dat Gij mij geeft,
maak er voor mij een kracht van om te beminnen waar Gij van houdt.
Mijn God, als Gij van mij ontneemt waar ik van hou,
maak er een leegte van om te beminnen waar Gij van houdt.’

Jezus, de mens van de ontmoetingen

Vijftig jaar leven en werken in de Maghreblanden hebben mij de gelegen-
heid gegeven om sommige ontmoetingen te beleven waarvoor ik alleen de 
handen kon openen, want de schoonheid ervan werd mij zomaar gegeven. 
Op het einde van een bezoek bij een familie in een volkswijk van Tunis, zei de 
huismoeder me: ‘Wacht een ogenblikje. Ik breng u enkele galettes.’ Zij kwam 
inderdaad terug met drie galettes die ze zelf maakt voor de hele familie en 
zei: ‘Kijk, wanneer ge die galettes deelt met de zusters (ik vertrok eigenlijk 
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voor de eucharistie), eet ik diezelfde galettes hier met mijn 
kinderen. Ik heb gezien op tv dat christenen brood eten als ze 
bidden. Wanneer ge dit brood zult delen met de zusters, eet ik 
hetzelfde brood hier met mijn kinderen.’ Zo’n gebeuren noem 
ik God. Zij: een moslimmoeder, Tunesische vrouw; ik: Belg, 
Vlaming, christen en op de koop toe missionaris van Afrika. 
Een spirituele eenheid. Hoe is het mogelijk?

In een andere familie werd een avondwake georganiseerd op de binnenkoer 
van een woning. De oudste jongen ging een examen afleggen om over te 
stappen naar het middelbaar onderwijs. Ik zag mij omringd door de kinderen, 
de mannen, de vrouwen van de buurt en … de zangers van de moskee. Tot in 
de nacht hoorde ik de Koran zingen en de 99 schoonste namen van Allah. Op 
een bepaald ogenblik zag ik de moeder snuffelen in een kastlade, schijnbaar 
op zoek naar iets. Na enkele minuten kwam ze naar mij toe en duwde mij 
een stuk papier in de hand waarop een tekst stond geschreven met potlood 
en in het Arabisch. Ik opende op een discrete manier het papier, en tot mijn 
verbazing las ik de tekst van mijn Onze Vader. Nog iets dat ik zomaar kon 
ontvangen. 
Dat is mijn geloof: dat in zo’n gebeuren God bezig is met mensen. Wanneer ik 
spreek over God, godsdienst, of geloof, dan spreek ik eigenlijk over het leven, 
over de mens, over de samenleving.

Ontdoping

Sinds ik in België terug ben, lees ik over ontdoping. Het klinkt voor mij wat 
onzinnig. Die mensen zijn nooit christen geweest. Zij hebben nooit een stap 
gezet in het Rijk van God. Weten die mensen wat kerk betekent? Kerk is geen 
pingpongclub, waar men zich inschrijft en op een dag weggaat. Kerk is ge-
meenschap van mensen, die samen door Jezus, met Hem en door Hem, God 
willen danken en loven. Geloof heeft te maken met zingeving, kleur en inhoud 
geven aan het leven. Jezus Christus is de centrale figuur van deze ervaring, 
niet de kerk. En daar ligt juist mijn keuze. Het lukt of het mislukt, maar misluk-
king is nooit een einde. Ik denk nu toevallig aan een moslim-mysticus, aan wie 
men vroeg: ‘Wat betekent het voor u als een moslim zijn godsdienst verlaat 
om christen te worden?‘ Zijn antwoord was verbluffend: ‘Hij verlaat de schoot 
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van God om in de schoot van God terug te keren.’ In eenzelfde redenering 
denk ik aan die Afrikaanse jezuïet die op een dag neerschreef: ‘De westerse 
missionarissen hebben ons de kerk gepredikt, maar niet Jezus Christus.‘ 
Ik heb medelijden met mensen die godsdienst geen plaats meer weten te ge-
ven in hun leven.

 Eric BLADT

Jonge wijn en oude zakken

In deze tweede bijdrage laat dominicaan Marcel Braekers ons delen in de 
spirituele rijkdom van een honderdjarige medebroeder. Een recept voor een 
lang en gelukkig leven waar velen vandaag hun voordeel mee kunnen doen. 

Een medebroeder werd honderd jaar en leeft de laatste jaren in een mooi 
verzorgingstehuis. We wilden hem in de bloemetjes zetten, eerst met een dank-
viering en vervolgens met een feestelijke maaltijd. Ik vroeg hem welke lezingen 
hij graag voor zijn viering verkoos, maar, bescheiden als hij is, wenste hij ge-
woon de lezingen van de dag te nemen. Alles moest zo eenvoudig en gewoon 
mogelijk verlopen. Het toeval wilde echter dat de lezing van die dag ging over 
jonge wijn en oude zakken. Giet je de nog gistende wijn in een oude zak, dan 
zal die barsten. Wat Jezus bedoelde is wel duidelijk: zijn boodschap paste 
niet in de oude structuur van het jodendom. De nieuwe wijn die Hij bracht, 
moest op een andere manier beluisterd en gerealiseerd worden. Ik ken mijn 
medebroeder vrij goed en kan zijn humor en levenslust erg waarderen. De 
situatie was zo grappig dat ik ervoor koos om bij dit evangelie mijn homilie 
uit te spreken.



Mijn medebroeder woonde en werkte meer dan zestig jaar in Japan en was 
er op zijn manier predikbroeder. Hij had zich gespecialiseerd in teken- en 
schilderkunst en was zich later gaan specialiseren in het maken van glasra-
men. Via de kunst deed hij aan verkondiging, en dat in een land dat niet zo 
bezig is met de christelijke boodschap. Mijn medebroeder is wel honderd 
jaar, maar helemaal geen oude zak. Lang voor cultuurcritici beweerden dat 
godsdienst minder theologie is geworden, maar eerder de richting van kunst 
uitgaat, was hij hiervan overtuigd en maakte hij van die idee zijn levenswerk. 
Zijn levenskeuze was daarom heel hedendaags. In de voorbije tijd heb ik al 
veel over zijn levensweg zitten mijmeren. Wat maakt het toch dat sommige 
mensen altijd fris en gevat kunnen omgaan met het leven? En is het niet zo dat 
veel religieuzen wel oud zijn, maar dikwijls meer hedendaags, meer open en 
relativerend dan hun leeftijdgenoten in het leven staan?

Psalm 92 verwoordt het mooi: ‘zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blij-
ven krachtig en fris.’ (NBV) Er wordt zoveel geschreven over ouder worden. Er 
worden allerlei trainingsprogramma’s aangereikt om lichaam en geest fris te 
houden. Maar er wordt zo weinig geschreven over het belang van spirituele 
worteling. Hoe belangrijk is het niet dat een mens altijd die innerlijke vluchtheu-
vel heeft? ‘Daar is God altijd groenend en bloeiend aanwezig’, schreef Meister 
Eckhart. Onderzoeken tonen aan dat oudere gelovigen langer fit en gezond 
blijven, omdat ze regelmatig naar de kerk gaan en dus meer bewegen. Dat is 
natuurlijk een waarheid als een koe. Waar die onderzoeken geen aandacht 
aan geven is de kracht van de geest over het lichaam en hoe een geïntegreerde 
geest die zich geënt weet op de Bron van het leven, zich steeds kan vernieuwen.

Kunnen oudere religieuzen op die manier niet van grote betekenis zijn voor 
onze samenleving? Tonen met heel zijn persoon hoe belangrijk spiritualiteit 
voor een mens is, zeker als die mens meer en meer in het verlies komt te staan. 
Mijn medebroeder heeft het geluk dat hij heel vroeg de kracht van kunst als 
verkondiging ontdekte en dat hij tot vandaag elke dag meerdere uren achter 
zijn werktafel kan verder werken. Niet iedereen heeft een lichaam gekregen 
dat sterk is om dit te kunnen. En toch vind ik dit leven een getuigenis voor ons 
allemaal: ook in oude zakken mag men best jonge wijn bewaren.

Marcel BRAEKERS
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