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Samenkomst 2 

Ruimte scheppen: de onwetenden onderrichten 

 

 
Inleiding 

Ruimte scheppen – de onwetenden onderrichten 

Op https://www.youtube.com/watch?v=bMUEdmlLJS8 vind je een filmpje waarin Peter 

Malfliet, de woordvoerder van de bisschop van Gent, spreekt over de onwetenden 

onderrichten. Het kader van waaruit hij over dit geestelijke werk van barmhartigheid spreekt, 

is dat van de katholieke traditie. Hij heeft het concreet over het onderrichten in het geloof. 

Maar wanneer je dit kader uit zijn spreken weg filtert, blijft de volgende meer algemeen 

menselijke tekst over:  

 

 

De onwetenden onderrichten: dat start op het moment dat ik geraakt word. Dan kan er iets 

wakker worden in mij. Je kunt je alleen voorbereiden op het doorgeven van iets door er zelf 

van te leren. Er wordt, zo leerde Walter Benjamin mij, alleen echt iets doorgegeven als het 

eigen leren als het ware vanzelf overgaat in onderricht. Het is wederkerig. Het is in beide 

richtingen. Je kunt het alleen maar doorgeven als je er zelf van leert, als je dus altijd zelf de 

positie van de ‘onwetende’ inneemt. De zelfgenoegzame leraar kan niets doorgeven. Er wordt 

alleen echt iets doorgegeven vanuit het eigen leren, vanuit iets dat je geraakt heeft. Dat wil je 

voortvertellen, dat wil je doorgeven. 
 

 

 

De wederkerigheid van het leren verwijst naar één facet van dit eerste geestelijke werk van 

barmhartigheid. We kunnen via associatie nog andere facetten van dit werk opnoemen: de 

vraag naar wat onwetendheid eigenlijk is, bijvoorbeeld; of de idee van de zelfkennis als eerste 

stap naar/van barmhartigheid en spirituele groei, bijvoorbeeld;  of nog: de vraag naar wat 

goede leermeesters zijn en aan welke voorwaarden goed leermeersterschap moet 

beantwoorden; of, tot slot, de vraag naar wat ‘leven als lerende’ is en inhoudt. 

 

 

Individuele oefening 

Meditatief mindmappen 

Op de volgende bladzijde vind je een mindmap rond verschillende facetten van ‘de 

onwetenden onderrichten’. Bij elk facet vind je eerst een bevraging naar je eigen ervaringen 

rond dit facet, en vervolgens een verwijzing naar meer inhoudelijke input.  

Kies één facet uit waarrond jij je gedachten wil laten gaan. Ga eerst naar je eigen beleving. 

Laat die beleving vervolgens verdiept, verrijkt, bevraagd, aangevuld, … worden door de input. 

Wanneer er nog andere facetten zijn die je aanspreken, kan je dezelfde oefening opnieuw 

maken. 

  

http://www.degrondmelodie.be/
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Onwetendheid 
Hoe ervaar je jezelf op dat vlak?  

Waar vind je jezelf wetend, waar niet wetend? 

Ben je liefst wetend of onwetend? 

Is er een verschil tussen onwetend en niet-wetend? 

Hoe ervaar je de wereld van vandaag? 

Welke onwetendheid stel je vast? 

…  
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Zelfkennis 
Ken ik mezelf? Hoe wel of niet? 

Wat heeft mijn zelfkennis bevorderd, belemmerd, doen groeien, 

mogelijk gemaakt; …? 

Hoe wil ik nog groeien? 

Wat is de waarde van zelfkennis? 

… 
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Een goede leermeester 
Wat zijn mijn ervaringen met leermeesters en opvoeding? 

Hoe ben ik opgevoed?  

Welke leermeesters heb ik gehad? 

Welke leermeesters had ik verlangd? 

Wat is een ‘goede’ leermeester of opvoeder? 

Wanneer kan men leren? 

Welke opvoeder of leermeester ben ik zelf (geweest)? 

… 
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Leren en leven 
Hoe kijk je naar het verband tussen leren en leven? 

Welke lerende ben jij? 

Wat is het belang van leren in jouw leven? 

… 
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Input: Onwetendheid 

 

 

Vele vormen van onwetendheid 

Onwetenden onderrichten werd vroeger vaak begrepen als ‘onderwijzen’. Het was een van 

de werken van barmhartigheid waaraan de Kerk steeds veel aandacht schonk. Denk maar 

aan de zogeheten kloosterscholen in de middeleeuwen of  het geduldige doorgedreven 

studiewerk van monniken op teksten uit de oudheid. Of denk aan de vele congregaties en 

orden die zich geroepen voelden om mensen in armoede, vrouwen en meisjes te 

onderrichten. Vandaag is het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai uitgegroeid tot hét symbool 

van het recht op onderwijs voor meisjes. In 2012 werd ze aangevallen door de taliban toen ze 

met de bus van school naar huis reed en raakt ze levensgevaarlijk gewond. Ze overleefde het 

en zette haar strijd onverminderd voort. Twee jaar later kreeg ze daarvoor de Nobelprijs voor 

de Vrede. 

 

In kerkelijke kringen werd ‘onwetend’ vroeger ook vaak begrepen als ‘wie op jet vlak van 

geloof of moraal, of ruimer, op het vlak van geloof en zeden onwetend zijn’. 

 

Daarnaast onderkennen we nog andere vormen van onwetendheid en ongeletterdheid. Zoals 

de onwetendheid van menig journalist als die over zingeving of geloof moet berichten. Vaak 

generen ze zich niet om ondeskundig verslag uit te brengen over religieuze aangelegenheden 

of ethische kwesties zonder dat ze zich verdiept hebben in het hoe, wat en waarom.  

 

Daarnaast ontwaren we vandaag een nieuwe vorm van onwetendheid die we omschrijven 

als ‘gereduceerd weten’. Het weten over de mens – of wat men denkt te moeten weten – 

wordt gereduceerd of versmald tot het strikt empirisch verifieerbare en toetsbare meten. 

Daarbij putten deskundigen op zoek naar verklaringen voor bepaalde menselijke handelingen 

of houdingen niet langer uit de psychoanalyse, maar duiden ze dat vanuit de 

neurowetenschap of genetica. Meten is weten. Als je een vaststelling niet kunt meten, kan ze 

niet juist zijn en bijgevolg niet betrouwbaar. Deze aandacht voor een versmald of herleid 

mensbeeld houdt risico’s in. We erkennen dat het leidt tot een aanzienlijke verruiming van onze 

kennis, evenwel louter op één enkel vlak. Er zijn immers ook vormen van transempirisch weten 

die niet herleid kunnen worden tot meten, zoals inzicht in bepaalde menselijke ervaringen. 

Roger Burggraeve 

In: De onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse werken van barmhartigheid, Tielt (Lannoo), 

2017, p. 32-34. 

 

 

Verblinding 

‘Verblinding’ is de derde en heel belangrijke factor in ons verhaal. Het boeddhisme beschouwt 

verblinding als het centrale vergif. Het is ook het meest nefaste vergif. Als we verblind zijn, lijken 

we te denken en we geloven het ook. We verkeren in de waan dat we onze grote hersenen 

gebruiken voor waar ze goed in zijn. Helaas. 

 Ik heb me laten vertellen dat er in New York mensen rondlopen die het benauwd krijgen 

als het mooi weer is. Zodra de hemel blauw is en het zonnetje lekker schijnt, weten ze niet waar 

kruipen. Waarom? Omdat het zonnetje ook zo lekker scheen op 9/11. New Yorkers die op die 

fameuze dag op straat liepen en de aanslag zagen, waren vanzelfsprekend emotioneel 

verpletterd. Je zou voor minder. Hun konijn (beschrijving van de werking van het reptielenbrein 

– R.V.) maakte van deze desastreuze gebeurtenis een ‘foto’ en een van de opvallende 

gegevens op die foto is de blauwe hemel. Gevolg: er bestaan New Yorkers met een trauma 

voor blauwe hemel. Dat helpt hen natuurlijk absoluut niet verder. Een vriend van me heeft eens 

het lijk van zijn bovenbuurvrouw gevonden, die zich doodgeschoten had. Haar appartement 

was net gepoetst. Nog altijd ‘ziet’ mijn vriend een lijk op de grond liggen als hij de geur van 

een gepoetste vloer ruikt. 
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 Het zijn twee sprekende en radicale voorbeelden, maar het is met ons allemaal op elk 

moment zo gesteld. Als we iemand ontmoeten met neusgaten die ons een tikkeltje doen 

denken aan de neusgaten van een pestkop uit de kleuterklas, halen we de foto ‘gevaarlijke 

mens’ boven. Als we bij iemand de geur snuiven van een parfum van een oud lief voor wie de 

vlam eigenlijk nog niet gedoofd is, komt de foto ‘liefde op het eerste gezicht’ weer boven. Of 

als we een stressreductietraining volgen in een ziekenhuis waar we ooit minder aangenaam 

behandeld werden, luidt het meteen: ‘Hier kunnen ze me niet helpen, stomme cursus’. Of we 

zien dat er in een zengroep kimono’s worden gedragen en dat de mensen er buigen voor een 

altaar en we denken: ah neen, toch geen religie zeker! 

 Denken we op een dergelijk moment helder over wat er echt te zien of te doen is? 

Neen. Er zit een konijn met een megafoon in ons hoofd en dat brult luid genoeg om ons ervan 

te overtuigen dat zijn simplismen de realiteit weerspiegelen. En als goede collaborateurs 

vinden de grote hersenen bewijsmateriaal te over voor ongeveer elke stelling van onze 

konijnenführer. De vloeiende werkelijkheid wordt herleid tot een reeks conclusies, dogma’s en 

trauma’s over de wereld, het verleden, de toekomst, het heden, de mensen en onszelf. We 

denken dat we denken. 

 Dat is wat in het boeddhisme ‘onwetendheid’ wordt genoemd: de verblinding die ons 

dommer maakt dan we zijn op het moment dat we bezet worden door onze konijnenreacties. 

En zo leiden we een leven dat we vaak als diep onbevredigend ervaren. 

 

Het lijkt wel hopeloos. In realiteit is de situatie verre van hopeloos. De stem van het konijn is echt 

niet meer dan een stem, een inschatting van de situatie. Ja, ze kan ontzettend verleidelijk 

klinken, zo verleidelijk dat je denkt dat je er niet aan kunt weerstaan. Soms klinkt ze zo luid en 

levensbedreigend dat je ervan overtuigd bent dat je wel moet gehoorzamen. Soms is ze zo 

klaar en duidelijk dat je ze onmogelijk kunt negeren. Maar is dat allemaal wel waar? De 

humanistische filosoof Ludo Abicht noemt dat in zin lezingen vaak de ‘zenboeddhistische 

vraag’: is dat wel waar? Ik ben deze uitspraak eigenlijk nog nooit als zodanig tegengekomen 

in het zenboeddhisme, maar Abicht heeft een punt. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat dit 

de vraag is waarmee je op je meditatiekussen gaat zitten en die je in een zenleven 

voortdurend vergezelt. Hoe onweerstaanbaar is die onweerstaanbare stem echt? Hoe 

verplichtend is dat ‘moeten’ echt? Wat zijn we hier eigenlijk aan het gehoorzamen? 

Tom Hannes 

In: Zen of het konijn in ons brein, Gent (Witsand uitgevers), 2009, p. 43-45. 
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Input: Zelfkennis als eerste stap naar/van barmhartigheid en spirituele groei 

 

 

Zelfkennis, spirituele groei en barmhartigheid 

De spiritualiteit die de moraliserende theologie van de nieuwe tijd ons heeft aangeboden, 

komt van boven af. Ze stelt ons hoge idealen voor ogen zoals zelfverloochening, 

zelfbeheersing, permanente vriendelijkheid, onbaatzuchtige liefde, het vrij-zijn van driften en 

het beheersen van de seksualiteit. Deze spiritualiteit van boven af heeft voor jonge mensen zin 

zoverre een positieve betekenis, dat ze hen uitdaagt en hun krachten meet. Ze spoort hen aan 

boven zichzelf uit te groeien en een doel na te streven. Maar ze kan ook tot gevolg hebben 

dat we geen rekening meer houden met onze eigen realiteit. We identificeren ons zodanig 

met deze idealen dat we onze eigen zwakheden en grenzen verdringen omdat ze niet 

beantwoorden aan het ideaal. Dat leidt tot gespletenheid en gespletenheid maakt ziek? 

Omdat we niet kunnen toegeven dat we niet beantwoorden aan het ideaal, projecteren we 

ons onvermogen op de anderen. We worden hard tegenover anderen. 

 De woestijnvaders leren ons een spiritualiteit van onder uit. Ze wijzen erop dat we bij 

onszelf, bij onze eigen passies moeten beginnen. Bij de woestijnvaders vinden we een heel 

andere vorm van vroomheid. Zij hechten vooral waarde aan eerlijkheid en echtheid. Deze 

eigenschappen leiden tot een liefdevol begrip voor mensen die niet dezelfde weg gaan. 

 Jonge mensen moeten niet te vroeg beginnen met mediteren of met het beoefenen 

van de mystiek. Ze moeten zich eerst verdiepen in hun eigen realiteit. Ze moeten de 

confrontatie met hun passies aangaan. Pas daarna kunnen ze innerlijk op weg gaan. 

Tegenwoordig laten veel mensen zich te vroeg meeslepen door spirituele wegen. Ze denken 

dat ze die wegen kunnen gaan zonder eerst de moeizame weg van de zelfkennis afgelegd te 

hebben en hun eigen schaduwzijden ontmoet te hebben. De monniken waarschuwen ons 

voor een spiritualiteit die uitsluitend op de hemel gericht is. Het zou ons wel eens kunnen 

vergaan als Icarus die vleugels van was maakte n neerstortte toen hij te dicht bij de zon kwam. 

De vleugels die we maken vóór we geconfronteerd zijn met onze eigen realiteit, zijn maar 

wassen vleugels. Ze hebben geen draagkracht. De Amerikanen noemen de weg van deze 

spirituele overvliegers spiritual bypassing, spirituele binnenweg. Het gevaar is groot dat we 

meditatie gebruiken om problemen te omzeilen die we eigenlijk zouden moeten oplossen 

onder meer in verband met onze verdrongen seksualiteit, met onze onderdrukte agressie en 

met onze angsten. Wanneer jonge mensen al te vrome gedachten uitspreken, tracht ik altijd 

de andere pool met hen te bekijken: het concrete dagelijkse leven, het werk, de school, de 

studie. Ik wijs hun vrome gedachten en wegen niet af en drijf er niet de spot mee. Dat recht 

heb ik niet, want in hun vroomheid schuilen veel echte verlangens. Maar het is belangrijk dat 

hun vroomheid ‘geaard’ wordt, dat ze geïntegreerd wordt in hun dagelijks leven en hun werk. 

Anselm Grün 

In: De hemel begint in jezelf. De wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag,  

Averbode/Kampen (Altiora/Ten Have), 2006, p. 16-21. 

 

 

De derde stap: compassie voor u zelf 

Wijlen rabbijn Albert Friedlander benadrukte tegenover mij het belang van het bijbelse gebod 

‘Heb je naaste lief als jezelf’. Ik had me altijd geconcentreerd op het eerste deel van die zin, 

maar Albert leerde mij dat je niet van anderen kunt houden als je niet van jezelf houdt (en 

jezelf niet kent, R.V.). Hij groeide op in nazi-Duitsland en was als kind verbijsterd en bang 

geweest door de kwaadaardige antisemitische propaganda die hem van alle kanten 

bestookte. Op een nacht, toen hij ongeveer acht jaar was, bleef hij doelbewust wakker liggen 

en stelde een lijst op van al zijn goede eigenschappen. Hij hield zich ferm voor dat hij níet was 

wat de nazi’s zeiden: hij had talenten en bijzondere emotionele en intellectuele gaven, die hij 

één voor één voor zichzelf opsomde. Uiteindelijk zwoer hij dat hij, als hij het nazisme overleefde, 

http://www.degrondmelodie.be/
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die kwaliteiten zou inzetten voor een betere wereld. Voor een kind in zulke omstandigheden 

was dat een uitzonderlijk inzicht. Albert was een van de vriendelijkste mensen die ik ooit heb 

ontmoet. Hij was bijna overdreven zachtaardig, en hij heeft waarschijnlijk wel duizenden 

mensen hulp en advies gegeven. Maar hij zei altijd dat hij niets goeds had kunnen uitrichten 

als hij op dat verschrikkelijke moment in de geschiedenis niet had geleerd van zichzelf te 

houden. 

 De gulden regel vereist zelfkennis, omdat we onze gevoelens als leidraad moeten 

nemen voor ons gedrag tegenover anderen. Als we streng zijn tegen onszelf, is de kans groot 

dat we ook streng tegen anderen zijn. Daarom moeten we tot een gezondere en 

evenwichtigere kennis van zowel onze sterke als onze zwakke punten komen.  Wanneer we 

deze stap doorlopen, gaan we doen wat rabbijn Friedlander die nacht deed en een lijst 

opstellen van onze goede eigenschappen, talenten en prestaties. We zien tekortkomingen bij 

sommige vrienden, maar dat doet niet af aan onze genegenheid voor hen. En het moet 

evenmin ons gevoel van eigenwaarde aantasten. Denk, zonder uw fouten te ontkennen, aan 

al de mensen die u hebt geholpen, vriendelijke dingen die u hebt gedaan zonder dat het 

iemand opviel, en uw successen thuis en op het werk. Gevoel voor humor is eveneens 

belangrijk: we moeten wrang, maar mild, kunnen glimlachen om onze mislukkingen, net zoals 

wanneer we een vriend of vriendin plagen. 

 Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van onze wandaden en daar 

verantwoordelijkheid voor nemen. Maar we dienen ook te beseffen dat onze woede, angst, 

haat en hebzucht, die aanleiding zijn tot ons slechte gedrag, hun oorsprong vinden in de 

hersenen die we van onze reptielenvoorouders hebben geërfd. Iedereen heeft in meer of 

mindere mate deze primitieve instincten, en het is onze taak om ons denken zo te trainen dat 

ze ons vermogen tot vriendelijkheid niet onder de voet lopen. Het is zinloos onszelf vol 

verbittering te kastijden vanwege onze jaloezie, woede of minachting, want dat zal alleen 

maar tot zelfhaat leiden. We moeten daarentegen proberen rustig, maar standvastig te 

weigeren ons daarmee te identificeren. 

Karen Armstrong 

In: Compassie, Amsterdam (De Bezige Bij), 2011, p. 86-89. 
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Input: Een goede leermeester 

 

 

Je sandalen uitdoen 

Het geestelijk werk van barmhartigheid ‘de onwetenden onderrichten’ houdt in dat je een 

leerproces op gang brengt bij de ander zodat die zelf bepaalde zaken ontdekt, inziet en leert. 

Dat veronderstelt dat je tracht te achterhalen wat de intellectuele, morele of geestelijke noden 

van de ander zijn. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het is vrij makkelijk om iemands lichamelijke 

noden te ontdekken omdat die erg tastbaar zijn. Ook onze eigen noden nemen we doorgaans 

goed waar (ook al interpreteren we die niet altijd even juist). Aandacht hebben voor de 

geestelijke en morele noden van de ander is een ander paar mouwen, want die liggen buiten 

onze eigen beleving. Willen we iemands spirituele noden achterhalen, dan moeten we onze 

bik van richting veranderen. We moeten er als het ware een neus voor krijgen. Het volstaat niet 

de ander te bekijken. We moeten ons echt op zijn golflengte bewegen. Daartoe hebben we 

behoefte aan een bijzonder vorm van waakzaamheid of een gefocuste ingesteldheid die zich 

probeert in te leven in de ander. Je zou dat empathie kunnen noemen, maar dan moeten we 

er  ons wel van bewust zijn dat dit geen gevoel van inleving betekent in de zin van ‘ik begrijp 

je’ of ‘ik weet wat je doormaakt’. Deze waakzaamheid gaat veel dieper. Het betekent dat je 

afstand doet van je eigen, soms snelle inschatting, en aandachtig, geduldig en herhaaldelijk 

tracht uit te vissen wat die ander echt nodig heeft. 

 Die waakzaamheid voor de geestelijke noden van de ander reikt verder dan een 

gevoel van sympathie of meeleven met de ander, omdat je jezelf herkent in de ander en hem 

bijgevolg als zielsverwant beschouwt. Dan bestaat het gevaar dat je die ander gaat 

interpreteren vanuit de manier waarop jij hem aanvoelt. Daardoor dreig je de ander te 

herleiden tot jezelf, terwijl de ander zoals hij echt is je blijft ontsnappen. De joodse filosoof 

Levinas waarschuwt vrij scherp: ‘Sympathie doet me meevoelen met de ander als ander-ik 

(alter-ego). Ik herken me in de ander, waardoor ik weer bij mezelf uitkom. Op die manier kan 

sympathie de toegang versperren, tot het geheim van de ander als ander. Hoe nabij ook, de 

ander blijft een vreemdeling. 

Roger Burggraeve 

In: De onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse werken van barmhartigheid, Tielt (Lannoo), 

2017, p. 34-35. 

 

 

Antipathie als hefboom voor respectvol leraarschap, sympathie als hindernis 

Staat antipathie goed leraarschap werkelijk in de weg? Ben je als leraar dan niet in staat om 

goed te doen voor iemand waarvoor je antipathie voelt? 

 Antipathie – een gevoel van irritatie dat de ander bij je oproept – kan verschillende 

oorzaken hebben. Soms kun je louter op uiterlijke kenmerken afknappen: klederdracht, stijl of 

zelfs lichaamsgeur. Andere keren ontstaat antipathie voor een individu (of een groep) als 

gevolg van een negatieve ervaring. Daarnaast fungeert de ander niet zelden als spiegel en 

ook in die hoedanigheid kan die ander antipathie opwekken: de zaken waar je je bij anderen 

aan stoort, zijn vaak je eigen schaduwkanten die je liever niet opnieuw was tegengekomen. 

Anderzijds erger je je soms aan eigenschappen van de ander die je (onbewust) eigenlijk 

benijdt. Antipathie wordt  niet zelden opgewekt wanneer je professionaliteit in vraag wordt 

gesteld. 

 Antipathie is een emotie. Ze overvalt je, tegen wil en dank. Het ervaren van antipathie 

is dus onvermijdelijk. Toch betekent dit niet noodzakelijk dat goed onderwijs onmogelijk wordt. 

Emoties als antipathie mogen dan wel onvermijdelijk en on(be)dwingbaar zijn, je vrijheid ligt in 

de manier waarop je kiest ermee om te gaan. Dat je antipathie voelt, hoeft niet noodzakelijk 

te betekenen dat je ernaar handelt. Ethische verantwoordelijkheid is het kompas dat je helpt 

de juiste reactie te kiezen, ondanks wat je soms voelt. Het is niet altijd makkelijk om onze 
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gevoelens te overstijgen en vanuit onze verantwoordelijkheid eerder dan vanuit onze 

emotionaliteit te handelen. 

 Zo benaderd, hoeft antipathie niet uitsluitend een negatieve ervaring te zijn die je koste 

wat kost wilt vermijden – wat toch niet kan. Tegen gevoelens van antipathie aanlopen, houdt 

je net scherp. Ze schudden je wakker en herinneren je aan je menselijkheid enerzijds, en aan 

het anders-zijn van de ander anderzijds. Immers, doordat je je stoort aan dat anders-zijn van 

de ander, word je je er bewust van. De irritatie die de ander bij je oproept, herinnert je eraan 

dat jij de ander niet bent. Dit is een cruciaal besef voor leraren en een voorwaarde voor 

voldoende goed leraarschap. 

 Net als antipathie, is ook sympathie een emotie die ons overvalt. Ze is even onlogisch 

en ongegrond als antipathie, alleen hebben we het er over het algemeen minder moeilijk 

mee, omdat sympathie een positieve emotie is. Toch stelt sympathie ons evenzeer als 

antipathie voor onze verantwoordelijkheid. Bij gebrek daaraan immers dreigt ook sympathie 

uit te monden in partijdigheid. 

 In die zin kunnen zowel gevoelens van antipathie als sympathie de relatie met de ander 

in de weg staan, zoals ze ook beide die relatie kunnen bevorderen. Maar hoe gek het 

misschien ook klinkt: antipathie kan misschien net iets meer de relatie bevorderen, precies 

omdat ze een afstand schept tussen een leraar of een leerling, collega of ouder. Meer dan in 

het geval van sympathie nodigt de ergernis die je voelt tegenover die ander je uit om stil te 

staan bij jezelf en je handelen. Meer dan in het geval van sympathie ook, waarschuwt 

antipathie ons voor de vooringenomenheid die lonkt. 

 De positieve gevoelslading die sympathie met zich meebrengt, maakt dit een iets 

verraderlijke emotie dan antipathie. Omdat we ons zo in de ander (willen) herkennen, dreigen 

we de erkenning voor zijn anders-zijn te verliezen. Ook dit is een vorm van vooringenomenheid: 

we vullen de ander in vanuit ons perspectief. Ditmaal weliswaar vanuit positieve vooroordelen, 

maar an sich verschilt die niet van de vooringenomen houding waarin we vanuit antipathie 

kunnen vervallen: we reduceren de ander tot onze versie van hem. 

 In de woorden van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas: ‘Sympathie verhindert 

mij om de ander werkelijk als ander te ontmoeten.’ Levinas  maakt het onderscheid tussen het 

gezicht en het gelaat van de ander. Het gezicht is de fysionomie van de ander, zijn 

gezichtstrekken, zijn plastische vorm, dat wat van hem zichtbaar is. Het is dus datgene wat in 

beeld gebracht kan worden. In het verlengde daarvan ligt ook: de persoonlijkheid van de 

ander, zijn karakter, zijn psychosociale, cultureel-etnische, levensbeschouwelijke  … 

voorkomen. Zo beschouwen wij de ander: dit gezicht maakt de ander te observeren en te 

diagnosticeren. Tegelijk is de ander ook een gelaat. Dat wil zeggen: altijd anders, oneindig 

anders, dan elke vorm van verschijning. Het maakt dat de ander nooit helemaal samenvalt 

met zijn gezicht. Voorbij zijn gezicht schuilt zijn gelaat. Dit gelaat openbaart steeds weer het 

ongrijpbare mysterie van die ander. Hij is steeds opnieuw  verrassend anders, waardoor ik 

telkens weer word uitgedaagd tot nieuwsgierigheid. Je kent de ander nooit helemaal. 

Sympathie berust niet op het gelaat, maar op het gezicht van de ander, namelijk op zijn 

herkenbaarheid. Met Levinas pleiten we hier precies voor de erkenning van de antipathie. 

Vanuit de erkenning van de antipathie kunnen we de ander erkennen in zijn anders-zijn.  

 Respect opbrengen voor iemand waarvoor je antipathie voelt kan ontzettend moeilijk 

zijn. Het vereist namelijk dat je je antipathie erkent, maar ervoor kiest haar je handelen niet te 

laten bepalen. Antipathie erkennen bij jezelf maakt je milder, ook voor de ander. Je mild 

opstellen tegenover de ander betekent evenwel niet dat je plots gevoelens van sympathie 

ervaart. Het betekent enkel dat je ervoor kiest niet in je antipathie te blijven staan – en dat is al 

heel wat. Soms lukt dat niet en blijven de gevoelens van antipathie in die mate oprispen dat 

het heel moeilijk valt om de ander te respecteren op een minimale wijze. Op dat ogenblik 

betekent het respecteren misschien wel dat je de hulp inroept van een ander. Dat vereist heel 

wat moed. Het vraagt immers niet alleen dat je je eigen antipathie onder ogen durft te zien, 

maar ook dat je ervoor uitkomt dat je ze niet kunt overkomen. Het vereist dus heel veel mildheid 

om dit te doen, maar ook kwetsbaarheid. 

Samengestelde tekst met extracten uit Roger Burggraeve 

In: Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor leraren, Tielt (Lannoo Campus), 2017, p. 20-36. 
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Opvoeden: veerkrachtig voorgaan in het verlenen van betekenis 

Opvoeding en vorming houden in dat volwassenen zich verantwoorden voor wat ze doen en 

zeggen, dat ze aanspreekbaar zijn. En dat veronderstelt dat ze eerst de aanspraken van 

jongeren gehoord hebben. 

 

*** 

Het vraagcomplex van vele jonge tijdgenoten is: ‘Heeft iemand mij gezien in al mijn 

schamelheid, kwetsbaarheid en sterfelijkheid? En vooral: is er iemand die naar me luistert in al 

mijn eenzaamheid en worsteling? Er is heel wat communicatie in de lucht, er zijn tal van 

communicatiemedia, maar waar vind ik een communio, een gemeenschap van menselijke 

betrokkenheid? Is er iemand die mijn hunker en verlangen naar waarachtig leven wil 

beluisteren en me niet onmiddellijk volpropt met goedkoop vulsel?  

 

*** 

Hebben volwassenen nog zin in opvoeding, durven zij nog voorgaan, in kwetsbaarheid en 

bescheidenheid, maar wel met overtuigingskracht en inzicht? Laten zij zich zien in hun 

grootsheid, maar ook in hun schamelheid, kortom in hun gerijpt omgaan met de complexiteit 

van het leven? 

 

*** 

In geestelijke begeleiding is het van belang steeds weer te peilen naar de grond van 

bestendigheid waarop mensen staan in hun omgang met pluraliteit in een plurale cultuur. 

Jonge mensen voorgaan in een cultuur als de onze betekent hen voorgaan in levensoriëntatie, 

hen wijzen op de bakens die houvast bieden in de veelheid van (vaak tegenstrijdige) 

betekenissen. Deze bakens moet men zich persoonlijk eigen maken, ze kunnen niet van de 

ene persoon op de andere overgedragen of opgelegd worden. 

Bert Roebben 

 

 

 

Eckharts filosofische visie op vorming 

Elke mens moet op eigen kracht en volgens eigen inzicht zijn weg gaan en mens worden. Dit 

gebeurt in volstrekte vrijheid, dit is een persoonlijk opdracht, niemand kan dit in mijn plaats 

doen. Ten diepste is het mens-zijn immers getekend door openheid voor de unieke 

ervaringswereld die hem op zijn levensweg kruist, door ‘een verlangen om door iets of iemand 

aangesproken of opgetild te worden’ – dit is voor elke mens anders. Dit bewust voor zichzelf 

waarnemen, vraagt een inspanning, een Sorge, om het met Martin Heidegger uit te drukken: 

‘Zorg – of juister zorgzaamheid – wijst in twee richtingen: allereerst een behoedzaam omgaan 

met zichzelf, waardoor de eigen openheid niet dichtslibt en anderzijds zo bij de dingen zijn en 

ermee omgaan dat hun bestemming mee aan het licht kan komen.’ Vorming is daarom in het 

perspectief van Eckhart allereerst ont-vorming: loskomen van de eigen beelden en 

voorstellingen en radicaal ontvankelijk worden voor wat onverhoeds op de pelgrimsweg van 

het leven op ons toekomt. 

 Dit idee van Eckhart maakt ons nog meer gevoelig voor de precaire positie van de 

leraar: hij ‘moet pedagogisch-didactisch handelen, maar wezenlijk bijdragen tot 

persoonsvorming kan hij (…) niet!’ Dat behoort tot het geheim of de waardigheid van elke 

unieke mens. De leraar kan aansporen tot een verdiept bewustzijn van de eigen 

levensopdracht van de leerling. Maar meer dan dit ‘aansporen’ (in de zin van ‘Zou je je leven 

niet eens op een andere manier bekijken?’ kan hij niet doen. Ook de leraar moet voortdurend 

bereid zijn het eigen beeld van de ander, met name dat van de leerling, los te laten. Uiteindelijk 

moet het kind of de jongere het zelf doen. Bilding ist Selbstbildung. Een mens moet zelf beslissen 

of hij op zijn unieke ervaringswereld ingaat en hoe hij ermee omgaat. Het spreekt voor zich dat 

deze weg van de gewetensvrijheid in algemene vorming des te meer speelt op het vlak van 

de levensbeschouwelijke vorming – waar de opvoedeling inzicht zoekt in het ultimate concern 
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(Paul Tillich), in het uiteindelijkheidsperspectief of de ultieme zijnsgrond, waarin zijn unieke 

verhaal gegrond is. 

Bert Roebben 

In: Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming, Leuven 

(Acco), 2015, p. 149-150. 

 

 

Een begeleidingsrelatie dient te evolueren naarmate een begeleide persoon vooruitgang 

maakt. Bij de aanvang moet er vooral lang geluisterd worden, zodat de begeleide zich rustig 

kan uitspreken. Zo ontstaat er een band van intimiteit en wederzijds vertrouwen die een zekere 

affectieve warmte veronderstelt. Dat is de eerste vrucht van de gesprekken, die gestalte geeft 

aan de nood om zich begrepen te voelen, zich zonder vooroordeel aanvaard te weten en 

zelfs een beetje voor zich te laten zorgen. Maar ook al is die affectieve band van vitaal belang, 

toch kan de begeleiding pas ten volle vrucht dragen als de begeleider ook een zekere kracht 

en stevigheid doorgeeft. Er moet een zekere afstand blijven die ruimte schept voor persoonlijke 

vrijheid. Dat is het geheim van elke echte liefde. 

André Louf 

In: De genade kan meer. Spiritualiteit van de geestelijke begeleiding, Tielt (Lannoo), 2003, p. 

105. 

 

 

Moet ik een leraar hebben? 

Het verlangen om iets te leren maakt de leraar. Of het nu een verlangen is  naar appeltaart 

of een spiritueel verlangen, het is het verlangen van de leerling die de leraar tot leraar maakt 

en niet een instituut of een transmissie of een andere autoriteit. 

 

In hun brief in het Boeddhistisch Dagblad schrijven de vipassana-leraren over een ethische 

code voor leraren. Dat is zonder twijfel van groot belang. Maar als we de leerling alleen als 

slachtoffer zien, lopen we het risico de leerling alweer te infantiliseren. Waarom geen 

gedragscode voor leerlingen? Code is hier zeker een verkeerd woord, misschien beter 

aanwijzingen of richtlijnen of waarschuwingen gebruiken. Hoe kunnen we de leerling helpen 

om, zeker in heel kwetsbare ogenblikken, weerbaar te blijven? 

 

Daarom zou ik wat we hier besproken hebben, willen samenvatten in vier algemene 

aandachtspunten voor de leerling. 

 

1. Wees je bewust dat religie/spiritualiteit een bijzonder kwetsbare materie is. 

2. Het is het verlangen van de leerling dat de leraar maakt en niet omgekeerd. 

3. Overschat de leraar niet, maar laat je ook niet tegenhouden om te leren van iemand die 

niet perfect is. 

4. Hou ten allen tijde de verantwoordelijkheid voor je eigen autonomie en integriteit. 

Edel Maex 

In: Pleidooi voor het gewone, Tielt (Lannoo), 2017, p. 47-49.  
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Input: Leren en leven 

 

 

Leren 

Mijn grootste rijkdom 

is leerling te zijn van het leven. 

Voor niets ter wereld wil ik dit vermogen ruilen. 

 

Mijn eerste vraag is nooit hoeveel iemandweet of bezit. 

Mijn eerste vraag is of hij in een toestand van leren is. 

Want leren is open zijn voor het bekende en voor het onbekende. 

 

Het is elk ogenblik rijker worden. 

Elk ogenblik scheppen. 

Leren is volledig leven. 

 

Leren is liefde, 

onverdoofde aandacht, 

aandacht voor pijn. 

voor geluk, voor angst, 

aandacht voor begrijpen, 

voor het ontdekken van de levenswetten. 

 

Leren is luisterend leven 

luisterend spreken en handelen. 

Het is volledig betrokken zijn bij de wereld. 

Mijn liefste bezit is niet wat ik leer, 

maar dat ik leer. 

Want zonder dit vermogen is alle kennis leeg en koud. 

René Kres 

Geciteerd op: https://www.leiepoortdeinze.be/dossierh/247-project-leiepoort-2020.  

 

 

 

De egel en de vos – twee manieren van weten en leven 

Een egel heeft een belangrijke reflex: bij naderend onraad stekels opzetten en roerloos blijven 

liggen. De vos leeft in dezelfde wereld als de egel, maar vertoont een ander gedrag: hij snuffelt 

graag rond, proeft van alles wat hij tegenkomt, en blijft zijn leven lang de wereld ontdekken. 

Hij bouwt dan ook heel wat ervaring op, maar beschouwt zijn kennis nooit als ‘af’. Zijn 

ontdekkingstochten eindigen soms bij lekkere kippen. Maar lang niet altijd. Soms moet hij 

vluchten en komt hij er met de kleerscheuren af. Een oude vos vertoont vaak enkele littekens. 

 

De vos en de egel staan symbool voor een bepaalde manier van leren, weten (geloven) en 

leven. Wie dat doet als een egel staat verdedigend in het leven: hij heeft enkele (religieuze) 

overtuigingen, die hij als ‘de waarheid’ beschouwt. Wordt een afwijkende mening 

geformuleerd, dan rolt hij zich op en laat zijn gevaarlijke stekels zien. De wereld is zijn vijand en 

de waarheid is alleen te vinden bij hemzelf, in zijn eigen innerlijk, binnen de groep van de egels 

en in de geschriften die in deze groep als maatgevend gelden. Een vos heeft geen 

onveranderlijke opinies. Iets nieuws intrigeert hem en prikkelt zijn nieuwsgierigheid. Hij rolt zich 

niet op, maar probeert op een slimme manier in de wereld te bewegen. 

 

Kort samengevat: een vos leert en heeft een open geest; een egel weet en heeft een gesloten 

geest. Eigenlijk heeft de egel een mooi leventje: hij heeft enkele zekerheden en dat is best 

comfortabel. De vos is daarentegen steeds onderweg, steeds zoekend en heeft geen pasklare 
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antwoorden op levensvragen. De zekerheden van de eigen lijken hem te broos om zijn leven 

op te bouwen. 

 

Het gebeurt wel eens – biologen zullen het tegenspreken – dat een egel zijn verzekerd en veilig 

bestaan beu wordt. Dat zijn momenten van bevrijding en van nieuw leven.  Mensen kunnen 

dan geen vrede meer nemen met de traditionele waarheden en vastomlijnde beelden. Ze 

krijgen het gevoel dat ze daar niets meer mee kunnen aanvatten. Die oude waarheden geven 

geen dynamiek meer aan hun leven. Dan gaan mensen op zoek. Ze komen dan eerlijk en 

weerloos open in het leven te staan, zonder zich te beroepen op een of ander fundament of 

zekerheid. Zo leven kan ontluisterend zijn. Maar tegelijkertijd is het ook bevrijdend. Want als we 

de moed kunnen opbrengen om ons te ontdoen van vastgeroeste ideeën, dan worden we 

terug naar de essentie gebracht. Of, zoals Cornelis Verhoeven schrijft: ‘Ik prijs me gelukkig niet 

in het fanatisme van de duidelijkheid opgevoed te zijn. (…) Duidelijkheid staat op een heel 

ander lijstje dan de werkelijkheid.’ 

Uittreksels uit Johan Vanpée, Nadenken over geloof: magda? 

in Don Bosco Vlaanderen 108 (2004) mei/juni, p. 6-7. 

 

 

 

Leren als reiservaring 

Wie reist, verplaatst zich in tijd en ruimte. Wie leert, doet dat ook: men onderneemt een 

mentale leerroute en gaat op weg naar nieuwe inzichten. Een goed leerproces is bovendien 

ook avontuurlijk, net zoals een goede reis. Je krijgt onderweg de smaak te pakken om nieuwe 

horizonten te verkennen en je persoon te verrijken. Maar doet de reis ook iets met jou wat niet 

te voorzien was? Verandert ze je levensinstelling, je voorkennis, je verworvenheden? Werpt ze 

een nieuw licht op wie je bent? 

 Reizen kan je doen als een toerist: consumerend, gulzig en je verslikkend in het aanbod. 

Je kan het ook doen als een pelgrim: contemplatief, in verwondering en de ervaringen rustig 

verterend. In een postmoderne cultuur als de onze wordt reizen vaak vanuit het eerste concept 

bedacht en beleefd: een reis ‘onderneem’ je, je ‘doet’ een aantal plekken aan, je zorgt dat 

je ‘verzekerd’ bent, enzovoort. Misschien kan het ook moeilijk anders, gezien het jachtige ritme 

van onze tijd, aldus de cultuurfilosoof Zygmunt Bauman. Reizen is aan onze consumptiecultuur 

onderhevig: ook op reis vallen mensen vaak ten prooi aan prestatiedrift en supermarktgedrag. 

 De ware uitdaging van reizen bestaat echter in het open en receptief zijn voor wat 

onderweg op je afkomt en je levensverhaal herschikt. Wie echt reist, heeft oog voor de 

verschillen, voor wat verschil maakt en tot dan toe niet in het eigen referentiekader 

thuishoorde. Hij laat zich aanspreken door mensen en toestanden die anders zijn. Reizen als 

een pelgrim veronderstelt de bereidheid en de bekwaamheid om onderweg van perspectief 

te wisselen. Wie echt reist, is at home on the road: hij is thuis onderweg, hij voelt zich juist in zijn 

element wanneer hij de elementen van natuur en cultuur moet trotseren en opnieuw 

herschikken, met het oog op de eigen levensweg. De weerbarstigheden onderweg, dichtbij 

de elementen, helpen precies om zich voortdurend bewust te zijn van dit transformatieproces. 

Wie nooit blaren aan de voeten heeft gehad van het stappen of stramme kuiten van het 

fietsen, wie met andere woorden de elementen niet aan de lijve ondervonden heeft, welnu, 

die heeft misschien nooit echt gereisd. 

 Er zijn mensen die zichzelf nalopen op reis, louter op zoek zijn naar zichzelf. Ze zijn vol 

van zichzelf. Voor hen is reizen een kwestie van zelfherkenning in de vreemde. Er zijn ook 

mensen die leef zijn van zichzelf en zich voorbijlopen op reis. Hen ontgaat alles, tenzij datgene 

wat onmiddellijke herkenning oproept. Reizen als een pelgrim echter is wat anders dan zichzelf 

voorbij- of nalopen. Het is een kunst: het veronderstelt een stilstaan, een volgehouden 

aandacht voor de kleine verhalen van anderen, verhalen die precies het grote verhaal van 

mezelf (volstrekte binnenkant) en van de commercie (volstrekte buitenkant) weten te 

ontkrachten. Dit stilstaan is goed verenigbaar met onderweg zijn. Het komt erop aan de 

ervaringen te laten spreken, niet bij het oude vertrouwde te blijven, maar naar buiten te gaan, 
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uit zichzelf te breken, zich te laten aanspreken door het andere en in beweging te komen: 

mentaal en fysiek. 

Bert Roebben 

In: Godsdienstpedagogiek van de hoop. Grondlijnen voor religieuze vorming, Leuven (Acco), 

2007, p. 107-108 of in Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor 

levensbeschouwelijke vorming, Leuven (Acco), 2015, p. 34-36. 
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