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Aan deze dag is heel wat voorafgegaan. Dit doopfeest kwam tot stand uit de vele blijken van
vriendschap. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden die zich zullen aanbieden, naar wat er
zal volgen - onderweg met elkaar.
Maar wat is een vriend ? Hoe komt vriendschap tot stand ?
Het woord ‘vriend’ stamt van het Germaanse woord ‘freya’. Freya is de godin van de liefde,
de vruchtbaarheid.
Toen ik op de humaniora zat, leerde ik op het speelplein (terwijl mijn broertjes speelden)
Latijnse syntaxissen van buiten. Eén ervan was : ‘Idem velle atque idem nolle, ea vera
amicitia est’ of ‘Hetzelfde te willen en hetzelfde niet te willen, is ware vriendschap’. Daarmee
kon ik het niet eens zijn, dàt kan toch de ware vriendschap niet zijn !
Voor mij houdt vriendschap de ervaring in van warme betrokkenheid. Warmte komt binnen in
de ervaring – warmte voelen we onmiddellijk. Warme betrokkenheid richt zich ergens op.
Richt vriendschap zich dan op iets bijzonders ? Neen. Het wordt zelfs niet op een bepaald
iemand betrokken, maar het is wel zo dat de betrokkenheid het bijzondere in iemand oplicht.
Het bijzondere is het oerbeeld. Iedere mens is drager van dat oerbeeld. Juist door de
vriendschap licht dat oerbeeld op, kan het eenmalig uniek verschijnen.
Ik denk aan het oerbeeld van de tuin.
De tuin is een stukje aarde waaraan de mens gewerkt heeft. Iedere tuin kan een stukje paradijs
zijn, maar de betrokkenheid die daarvoor nodig is, weet ieder die in de tuin gewerkt heeft. Om
dat stukje paradijs te laten ontstaan is er trouwe betrokkenheid nodig.
En wat zijn de elementen van het oerbeeld van de vriendschap ?
Gastvriendschap betekent zowel jouw uitnodiging van iemand tot gast als dat je zelf
uitgenodigd wordt om gast te zijn. Het centrale element is dat met ‘gast’ niemand in het
bijzonder bedoeld wordt, het gaat dus niet om de vriend die je allang kent. Gastvriendschap
houdt principieel in dat iedereen gast kan worden, je hoeft die mens niet vooraf te kennen om
gast te laten zijn. In sommige landen kan een blik al voldoende zijn om ergens als gast op een
feest uitgenodigd te worden. De uitnodiging maakt je tot vriend, en daardoor wordt iets van
het oerbeeld zichtbaar.
Waartoe word je uitgenodigd ?
Je wordt uitgenodigd tot een binnenkomen. Dat kan ruimtelijk zijn, maar dat hoeft niet. En dit
binnen is niet hetzelfde als het private, het privévertrek, de sfeer van intimiteit waar je het
gevoel kan hebben dat de ander daarin diep doorgedrongen is, waardoor je het gevoel krijgt
dat je de ander wil of weer moet uitnodigen. Het gaat om een sacrale, innerlijke ruimte, die
niet met het persoonlijke te maken heeft, maar
met iets bovenpersoonlijks. Het
welkomstwoord “Wees welkom, kom binnen” is iets bovenpersoonlijks, wat mensen met
elkaar verbindt. Ik illustreer dit met een voorbeeld. Eens reisden mensen met een mobilhome
in Teheran. Overal werden ze uitgenodigd, zelfs in het arme, volkse gedeelte van Teheran.
Toen ze omwille van hun zoon (met een beperking) niet bij mensen konden overnachten,
begon de gastvrouw te huilen. Heel de buurt leefde met de vrouw mee, omdat de gastvrijheid
niet kon gehonoreerd worden, zodat iedereen dat kon zien en mee ervan kon genieten. In Iran
neemt de gastvrijheid een heel bijzondere plaats in.
Vriendschap is een wederzijds binnenkomen in een binnenruimte waar een soort zegening
gebeurt. Die ruimte waarbinnen de gastvriendschap rust is de bovenpersoonlijke ruimte.
In gebieden waar nomaden leven, is het mogelijk dat je door hen uitgenodigd wordt. Ze
bieden je een rijke maaltijd aan, ook al is het eten bijna op ! Als westerse ziel is dat moeilijk
aanvaardbaar. Maar gastvrijheid is onder hen een hooggeprezen deugd. Bij het koken wordt er
iets meer gekookt dan nodig. Altijd houdt men er rekening mee dat iemand kan langskomen
die mee zal eten. Daarin spreekt iets uit van het oerbeeld van de vriendschap, namelijk : het
bij voorbaat.
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De vraag stelt zich : hoe laat zich dat vertalen naar onze samenleving, de overvloed waarin
wij leven ?
Pico della Mirandola (1463-1494) vatte als drieëntwintigjarige het plan op tot het organiseren
van een grootse bijeenkomst waarvoor hij mensen van alle gezindheden zou uitnodigen voor
een open debat over ‘de waarheid’. Ter voorbereiding schreef hij op basis van zijn studies
300x3 stellingen (de ‘Conclusiones’), die vooraf verspreid werden. Paus Innocentius VII
kreeg ze in handen en in samenwerking met de Vaticaanse rechtbank verbood hij de
conferentie, de uitnodiging tot gesprek met de ander.
Hoe zit het bij onszelf ? Hoe zit het met mijn eigen gastvriendschap ? Kan iedereen bij mij
binnenkomen ? Kan ik het spanningsveld tussen ik en de ander (de vreemde) wel aan ? En
waarom zou ik daarvoor moeite doen ? Kan deze spanning vruchtbaar zijn ? Kan ik delen ?
Kan ik datgene delen waarvan ik weinig heb, namelijk ‘tijd’ ? Kan ik tijd vrijhouden voor de
ander, tijd die ik dan niet alleen aan mezelf besteed ? Het gaat om een stukje tijd dat met mij
meereist, de hele dag door. Als iemand langskomt en onze blikken kruisen elkaar, ben ik dan
innerlijk bereid voor iets dat niet gepland was maar zich kan voordoen ?
Iedere vreemde is potentieel een vriend.
Onderweg zijn. Wat maakt dat iemand onderweg is ? Ben ik wel onderweg ? Onderweg zijn is
niet een beetje rondzwerven, het is ook niet met een doel voor ogen een rechte lijn volgen
naar het bereiken van dat doel. Kijken we naar de nomaden, dan zien we één van de uiterst
georganiseerde culturen die onze wereld bevolken. Tot in de kleinste details is alles
georganiseerd. Zo hangen in de yurt een hele rij tassen in de juiste volgorde naargelang de
inhoud ervan.
Onderweg zijn ontstaat in de spanning tussen dat wat je vooruitplant en dat wat kan
geïmproviseerd worden – het ontstaat op het moment zelf. Dit is één van de voorwaarden om
je op weg te begeven. Als je onderweg bent, ben je steeds tussen twee duidelijke punten :
vertrek – ertussen – aankomst. Je laat de aankomst achter je als je je naar een volgend punt
begeeft, het punt van aankomst dat zich zal aangeven.
De woorden die jullie op een briefje in het mandje legden zijn voor onderweg, het zijn
‘woorden van vertrek’ die een nieuw soort verhaal zullen worden. Gaandeweg maken de
woorden zich los uit de textuur en onderweg komen er nog losse woorden bij in het mandje,
woorden die al onderweg zijn om de contouren van een nieuw verhaal te vormen, die bij
aankomst weer kan meegenomen worden tot er zich een nieuwe tekst weeft.
De woorden in het mandje komen uit de tekst “Tot het uiterste. De toekomst van het
manicheïsme” die met de uitnodiging voor deze dag meegestuurd werd.
Aan de oorsprong van het bestaan van de mens hebben twee principes gewerkt om dit bestaan
tot stand te brengen. Twee principes ! Dat is een gedachte die moeilijk te denken is. Deze
gedachte brengt een spanning teweeg. De schepping kan toch maar één zijn en niet twee ! ?
Hoe kan dat nu ?
Het duidelijkst vind je dit element van de twee principes terug in het historische manicheïsme,
groots door de uitgestrektheid in de ruimte en de tijd. Mani brengt een mens- en wereldbeeld
waarin er twee principes aan het werk zijn : het principe van het licht en het principe van het
donker. Dit zijn werkende principes met scheppingskracht. Ze liggen aan de oorsprong van
alles wat leven heeft gekregen. De spanning wordt voelbaar als we dit gegeven verlaten en het
laten overgaan in de dualiteit van goed en kwaad. Want dan wordt het een ander verhaal. Dan
komen de vele vragen op waaraan haast geen einde komt – vooral rond het kwade, want dat is
de uitzondering, het goede is als een vanzelfsprekendheid. In het manicheïsme zijn goed en
kwaad beide een mysterie. Het goede behelst een nog veel intenser mysterie dan het kwade.
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Het manicheïsme heeft het scheppingswerk dat met spanning te maken heeft het duidelijkst
aan de orde gesteld. Concreet betekent dit dat je het in de spanning moet kunnen uithouden
opdat de schepping zou kunnen verdergaan.
Dit moge dan het antwoord zijn op de vraag : kan de wereld nog vooruitgaan ? Door
oplossingen op problemen te geven, gaat de wereld niet vooruit. Wel kan de wereld
vooruitgaan door zich als mens in de spanning te plaatsen tussen goed en kwaad. Maar alleen
als mens kan je dat niet volhouden. Het weten van elkaar schept de mogelijkheid om met
elkaar onderweg te zijn naar het punt van spanning in de eigen ervaring, het toelaten van de
spanning in je ervaring.
In Sekem (Egypte) ontmoeten moslims en christenen elkaar in de samenwerking.
Hoe kijken moslims naar Christus ? Als je deze vraag daar stelt, voel je de spanning stijgen.
Hierop kan je op verschillende manieren reageren. Je kan proberen de spanning te
neutraliseren, maar dan stap je uit de spanning. Onderga je de spanning, dan wordt die
spanning druk. Gebruik je de spanning als machtsmiddel dan zal het ene standpunt het van het
andere proberen te halen, zal de ene veldslag de andere oproepen en dit alles meestal dan nog
in het teken van de tolerantie en de verdraagzaamheid. Maar kan je er in binnenkomen dat elk
het bij het rechte eind kan hebben, dan kom je binnen in de spanningsverhouding, daar neem
je deel aan de spanning, daar valt de macht weg en neem je verantwoordelijkheid.
In het manicheïsme gaat het om de spanning tussen licht en donker uit te houden. Dat geeft de
mogelijkheid dat er een derde element verschijnt. Dit is geen hegeliaanse dialectiek, de ene
wint het niet van de andere. Maar de twee krijgen hun terechte plaats en kunnen als drieheid
tevoorschijn treden. Er wordt iets mogelijk gemaakt dat nog niet eerder mogelijk gemaakt
werd !
Ik denk aan de gastvriendschap van Abraham : het verschijnen van de drie in één ! Abraham
krijgt drie personen te gast om een maal te delen. Ze verschijnen de ene keer als één en de
andere keer als drie. Hij weet niet wie ze zijn, maar ze worden zijn vrienden !
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