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Inleiding
Ik weet niet of er een bindend referendum aan vooraf is gegaan, maar hoe dan ook: de Haagse Dominicus-
gemeenschap wijdt 3 vieringen aan ‘toenemend populisme’. De vraag is daarbij hoe we dit maatschappelijk
verschijnsel kunnen verstaan en moeten waarderen. We zoeken een antwoord door ons te bezinnen op 3 
aspecten van het populisme. Vandaag gaat het over de dynamiek tussen heimwee en verlangen; op 1 
september verkennen we de spanning tussen eigen en vreemde identiteit, op 20 oktober verdiepen we ons
in de kloof tussen rijk en arm, tussen tevreden en ontevreden. 

Thierry Baudet (ik nam mij heilig voor ziens naam niet te noemen, maar Gods wegen zijn wonderbaar, ik 
ontkom er niet aan) – Thierry Baudet dus zou ervan gaan glimmen van genoegen: christelijke vieringen 
gewijd aan ‘populisme’, aan ongenoegen over de teloorgang van vastigheid en over de dreiging die ons 
wacht, diepe angst voor zelfverlies, groeiende onvrede over materiële en immateriële ongelijkheid… Hij zou
wel weten waartoe een viering van een geloofsgemeenschap tussen heimwee en verlangen zou moeten 
leiden:  terug naar de christelijke bronnen “van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld
ooit heeft gekend”! En wees gerust, bezweert hij daarbij: uit die christelijke bronnen kun je volgens hem 
best putten zonder de metafysische waanwereld van het Godsgeloof. Naar zijn inzicht hoeven we te 
midden van verwarring en twijfel, van leegte en gemis niet luid te roepen tot een verborgen ‘Gij’: “Heer, 
ontferm u over ons! Zendt Gij uw geest, wij worden herschapen, Gij geeft de aarde een nieuw gezicht”. 
Volgens ziener Baudet kunnen we daarentegen onze hoop véél beter vestigen op de Uil van Minerva, de uil 
der wijzen, die te elfder ure zijn vleugels heeft gespreid “en de hele aardkring in beweging gebracht”. 

Populisme gedijt bij ongenoegen, mobiliseert onbehagen in een toestand van chaos. Ter genezing 
van deze kwaal van gans een volk en om orde te scheppen bezweren populisten enerzijds een paradijselijk 
verleden, voeden zij het heimwee naar een boreaal begin, naar een pure onbedorven oorsprong; anderzijds
beloven zij een uitgezuiverde stralende toekomst, wekken zij het verlangen naar een zuiver duizendjarig 
rijk, America Great Again, een geheel gelijke en vrije samenleving, alles in allen… Ik ontwaar in dit 
populisme onmiskenbaar de trekken van een quasi godsdienstige heilsleer, met een Messias, 
apocalyptische visioenen en eindtijdelijke beloften en al, inclusief duiveluitdrijving: ketters op de 
brandstapel, koninklijke hoofden eraf, kapitalisten vermorzeld, Juden raus, weg met al die immigranten, de 
politieke en culturele elitekliek ontkracht, geen vaag gendergedoe meer!!!

Om ons te helpen tussen heimwee en verlangen onze positie te bepalen juist als geloofsgemeenschap, 
klinken in deze viering twee wonderlijke verhalen: het verhaal van het verlangen naar genezing in Lukas 17, 
en een het relaas van Ignatius en de ezel uit Het verhaal van de pelgrim (een soort autobiografie van 
Ignatius van Loyola). 

Bij deze twee verhalen én bij ons thema past het, dat wij in deze viering, zoals ook midden in ons 
onvolmaakte leven, in alle leegte en gemis hoopvol blijven wachten, putten uit de bron van de levende die 
ons ziet, het oor lenen aan het ongehoorde, onze voeten laten gaan waar liefde is. Onze positie zoekend 
ten overstaan van populistische verlokkingen blijven we als gelovige gemeenschap roepen en zoeken naar 
de Beminde, opdat in onze wonderlijke en chaotische werkelijkheid hier en nu de deur voor ons geopend 
wordt, zoals in de 13e eeuw de Soefimysticus Rumi vertelde dat dat kan geschieden: 

Iemand ging naar de deur van de Beminde 
en klopte aan. 

Een stem vroeg: "Wie is daar?" 
Hij antwoordde: "Ik." 
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De stem zei: "Er is geen plaats voor Mij en U." 
De deur werd gesloten. 

Na een jaar van eenzaamheid en gemis 
keerde hij terug en klopte aan. 

Een stem van binnen vroeg: "Wie is daar?" 
De man zei: "U." 

De deur ging voor hem open.

Lezing: In uw midden (Lk 17:11-24)

Lezing: 

Zoeken naar de juiste weg 
midden tussen verloren verleden en verlangde toekomst door…

Een episode uit ‘Het Verhaal van de Pelgrim’, 
van Ignatius van Loyola

Toen zijn zware verwonding min of meer genezen was verliet Ignatius Loyola en trok als pelgrim op een 
muilezel via Naverrete naar Montserrat.  

Onderweg overkwam hem iets, waarvan het goed is dat het wordt opgeschreven, zodat men begrijpt hoe 
onze Heer omging met deze ziel die weliswaar blind was, maar er toch sterk naar verlangde Hem te dienen 
in al wat ze ervan wist, en die zo besloten had grote boetvaardigheden te verrichten, nog niet zozeer met 
het oog op genoegdoening voor haar zonden, als wel met de bedoeling om God welgevallig te zijn en te 
behagen. (….) 
Wanneer hem een bepaalde boete te binnen schoot die de heiligen verricht hadden, dan nam hij zich voor 
hetzelfde te presteren en zelfs méér. In die gedachten lag heel zijn troost, en hij lette helemaal niet op iets 
innerlijks. Wat nederigheid was wist hij niet, noch wat liefde was of geduld, evenmin wat onderscheiding 
was waarvan deze deugden regel en maat kregen. Zijn bedoeling was enkel die grote uiterlijke werken te 
presteren, omdat de heiligen ze voor de eer van God net zo gedaan hadden. Op een andere, meer 
bijzondere omstandigheid lette hij niet. 

Toen hij dan zijn weg vervolgde, werd hij ingehaald door een Moor op een muildier. Al pratend reden ze 
samen verder en kwamen zo over onze Meesteres (Maria) te spreken. De Moor zei dat het hem wel juist 
leek dat de Maagd zonder man ontvangen had, maar dat van dat baren en toch maagd blijven, dat kon hij 
niet geloven; en hij voerde daar de natuurlijke redenen voor aan die bij hem opkwamen. Wat voor 
argumenten de pelgrim toen ook aanvoerde, het lukte hem niet die mening te weerleggen. 

Vervolgens was de Moor met zo'n haast vooruit gereden, dat hij hem uit het zicht verloren had, maar met 
zijn gedachten bleef hij nog bij hetgeen er met de Moor was voorgevallen. Daarbij ontstonden er in zijn ziel 
bewegingen, die hem van de ene kant ontevreden deden zijn over zichzelf omdat hij de indruk had dat hij 
zijn plicht niet gedaan had, en die van de andere kant verontwaardiging in hem opwekten jegens de Moor 
omdat hij de indruk had er verkeerd aan gedaan te hebben een moor toe te laten zulke dingen over onze 
Meesteres te zeggen en dat het eigenlijk zijn plicht geweest was voor haar eer op te komen. Zo groeide in 
hem het verlangen op zoek te gaan naar de Moor en hem met zijn dolk te lijf te gaan om wat hij gezegd 
had. Ofschoon hij hevig tegen dat verlangen vocht, bleef hij ten slotte toch in twijfel, zonder precies te 
weten wat nu zijn plicht was. 

Nu had de Moor, toen hij verder gereden was, gezegd dat hij op weg was naar een plaats wat verderop in 
dezelfde richting, vlak aan de hoofdweg, maar dat de hoofdweg er niet doorheen liep. 

Omdat hij moe geworden was van dat zoeken wat nu het beste was, en omdat hij maar niet tot een vast 
besluit had kunnen komen, nam hij zich ten slotte het volgende voor. Bij de splitsing van de weg zou hij de 
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ezel de vrije teugel geven. Zou deze dan de weg van het dorp inslaan, dan zou hij op zoek gaan naar de 
Moor en deze met zijn dolk te lijf gaan. Als de ezel niet naar het dorp zou afslaan, maar de hoofdweg zou 
aanhouden, zou hij hem met rust laten. Precies volgens plan bracht hij het ten uitvoer, en hoewel het dorp 
toch maar op dertig à veertig passen afstand lag en de weg er naartoe heel breed was en erg goed, wilde 
onze Heer toch dat de ezel de hoofdweg aanhield en de dorpsweg liet liggen. 

Overweging
In 1491 wordt in Azpeitia in Spanje Iñigo geboren, als dertiende kind uit het Baskische adellijk geslacht van 
de Loyola’s. Later, in Rome, verandert hij zijn naam in Ignatius.
Hij groeit op in een wereld van spelen, vrouwen en gewapende duels. Ongeveer 12 jaar van zijn jeugd 
brengt hij door als page aan het hof van de schatmeester van de koning van Spanje. Als hij 25 jaar is, wordt 
hij gardeofficier bij de lijfwacht van de onderkoning van Navarra. Hij is een edelman in hart en nieren, een 
echte Spaanse hildalgo. Maar hij geniet geen goede reputatie: evenals zijn broers komt hij meermalen in 
aanraking met justitie. Vanuit zijn herkomst leeft hij in een wereld van heldendaden, ridderromans en 
stoere trots – en in die lijn verwacht hij dat de toekomst hem brengt wat hem toekomt: eer, status, een 
heldenleven, roem. 
Maar op 19 mei 1521 raakt hij bij de verdediging van Navarra tegen de Fransen zwaar gewond. Zo valt, als 
hij 30 jaar oud is,  heel zijn toekomstdroom in duigen. Maandenlang moet hij het bed houden, zijn been 
wordt meermalen geopereerd. Als oorlogsinvalide moet hij vanuit zijn verleden zoeken naar een nieuwe 
weg voor zijn oude droom. Die lijkt hij te vinden in de lectuur van een bloemlezing van de levens van 
heiligen en een ‘Leven van Jezus’ die hem op zijn ziekbed worden aangereikt. De lezing daarvan geeft de 
aanzet voor een radicale verandering van zijn leven. Hij breekt voorgoed met zijn milieu en zijn familie, 
verlaat het ouderlijk slot en wil alleen nog ‘soldaat van Christus’ zijn. Zijn hoofd zit vol idealen van 
heldendaden die hij om de liefde Gods zou presteren, vol gedachten en beelden die hij ontleent aan de 
hem bekende beroemde ridderromans. Hij stelt zich voor al datgene te doen wat een Franciscus of 
Dominicus gedaan hadden – en nog méér: eerst als pelgrim naar de Madonna van Montserrat en dan 
blootvoets naar Jerusalem om het Heilig Land weer van Christus te winnen. 

Aan het begin van deze ridderlijke pelgrimstocht speelt zich de gebeurtenis af die we zojuist vernamen. De 
soldaat en de pelgrim strijden met elkaar om voorrang, en bezorgen Ignatius grote verwarring en diepe 
twijfel. Welke wegwijzer te volgen: die van zijn verloren verleden of die van zijn onbekende toekomst? Op 
welke weg zou echt worden wie hij kon zijn? In deze situatie van leegte en gemis, van niet-weten en 
dwalen, besluit Ignatius zich over te geven, zich te verlaten op wat zich hier en nu, op het moment zelf, op 
de plaats zelf, aandient.  
Deze gebeurtenis is uit de mond van Ignatius door zijn gezellen opgetekend in “Het verhaal van de 
Pelgrim”, niet als een sterk staaltje maar als een voorbeeld van hoe Ignatius heeft moeten leren leven niet 
van wat hem, volgens zijn heimwee en verlangen, toekomt maar wat hem in de wanorde van het dagelijks 
leven toevalt – en daarop vertrouwen als op Gods wenken en werken  Daarvoor heeft hij een lange weg 
moeten gaan, een lang en ingrijpend omvormingsproces moeten doormaken. De tocht naar Jerusalem blijkt
onuitvoerbaar, een heleboel plannen en ideeën gaan de mist in. Een jaar lang wankelt hij in Manresa tussen
licht en donker, en meermaals wenst hij zich uit het donkere raam van zijn verblijf te gooien. Zijn 
pelgrimstocht doet hem zwerven door Italië, Spanje, Frankrijk, Vlaanderen en Engeland. Op deze tocht leert
hij gaandeweg op de bewegingen van zijn innerlijk te letten, “de onderscheiding der geesten”, zoals hij dat 
in zijn Geestelijke Oefeningen noemt. In Parijs ten slotte, in en rond de universiteit, vindt hij een groep 
vrienden, gezellen, die onder zijn leiding het gezelschap van Jezus vormen, de Societas Jesu.  Zo wordt de 
hildago eerst soldaat van Christus, dan pelgrim, dan socius, Gezel van Jezus. Zo vindt Ignatius zijn 
oorsprong, dragende grond en bestemming: niet in heimwee naar een alles bepalend verleden, noch in 
verlangen naar een heldere toekomst, maar midden tussen het verlaten verleden en de verlangde 
toekomst doorgaand, midden in het dagelijks leven…. Ontvankelijk voor wat hem toevalt, levend van wat 
komt…
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Hetzelfde perspectief biedt ons mijns inziens het verhaal van de 10 huidvraatlijders uit het Lukasevangelie. 
Er is sprake van een tocht van Jezus naar Jeruzalem in Judea (die overigens niet bepaald goed afloopt). Die 
tocht voert ‘door het midden’, tussen 2 minder hoog aangeschreven landstreken door – Samaria en Galilea.
En in  “zomaar” een dorp, bij toeval, treffen hem een aantal melaatsen. Die roepen vol verlangen om 
genezing, bevrijding uit hun noodlottige verleden en heden, opheffing uit de wanorde. Negen zien genezen 
en wel blijkbaar een stralende toekomst voor zich: ‘Yes, hebbes!”. Alles uiterlijk eindelijk in orde, dus: go, 
go, go. Een echter keert terug naar dat ‘midden’, volgt zijn innerlijke beweging naar wie dààr te vinden is, 
en kan puttend uit zijn eigen diepste bron verder trekken” – in goed geloof, vol vertrouwen: “ga, je geloof 
heeft je gered… En de toelichting, de wijze les die Jezus de Schriftgeleerden hierbij voorhoudt is: uw 
oorsprong, uw dragende grond, uw bestemming, uw toekomst is híer, nu – niet ver weg elders, maar: hier, 
midden onder ons, nu…..

Roep dus uit je diepte, ook al ben je doodop. Open je oor voor het ongehoorde, wees bedacht op wat je 
ziet, ontvang en deel wat je gegeven wordt, laat los je angst en word vrij, je hoeft de grootste liefde, de 
Beminde, niet ver te zoeken…. 

Hoe kunnen we ons juist als geloofsgemeenschap positie innemen ten overstaan van het hedendaags en 
aloude populisme? Ik stel voor: in verbondenheid en met enige blijmoedige argwaan. In verbondenheid, 
want wij hebben geen ander leven dan in onvolmaaktheid en onbehagen tussen heimwee en verlangen. 
Maar ook met argwaan, want zoals de geschiedenis van de kerk, en de revoluties van de moderne tijd, van 
fascisme, nazisme, communisme, kapitalisme laten zien, draagt het populisme het gevaar in zich van 
heiligverklaring en zelfs vergoddelijking van verleden, heden en toekomst. Maar onze positie is tegelijk 
gekleurd door blijmoedigheid: in het christelijk geloof kunnen wij het af zonder ‘heilig’ verleden, ‘heilig’ 
heden, ‘heilige’ toekomst, en zonder ‘heilige’ vader. Voor hoop in donkere dagen komen wij zonder Uil van 
Minerva, in wanorde hebben we desnoods genoeg aan een ezel. En last but not least: wij kunnen in 
onvolmaaktheid leven zonder afgoden. Wij delen immers blijmoedig het inzicht van de wereldberoemde 
Australische dichter Leslie Allen Murray “De ware god geeft zijn vlees en bloed / afgoden eisen het jouwe”.

Voorbeden
Bron van het licht waarin wij leven. Wij zoeken U daar waar menslievendheid is. Soms mogen mensen zich 
daarin koesteren – wij ook, en we vieren dat. Ook hier. Maar wij lopen aan tegen situaties waarin die 
menslievendheid niet ervaren wordt, hoe nodig ze ook is.  Ook daar zoeken wij naar U – want U zou er zijn. 
Wij bidden vandaag speciaal voor hen die klem zitten tussen heimwee en verlangen, gevangen in een 
schijnbaar onvermijdelijk hier-en-nu.  

Wij bidden voor ontheemden, met heimwee naar hun leven ooit, in een misschien ver land van herkomst. 
Een land, een huis, een “heim”  dat ze moesten verlaten. Vaak zal het wel gaan maar soms steekt heimwee 
de kop op, en breekt het verlangen uit: “dat ooit een land van licht zal zijn; ….. een huis van vrede”. Syrische
vluchtelingen worden - naar wij hoorden - nu door Turkije teruggetransporteerd naar de streken die zij 
ontvluchtten. Zullen zij daar nu wel een huis van vrede vinden? Zullen de Rohingya’s die naar Bangla Desh 
gevlucht waren maar nu weer terug moeten naar Myanmar, daar nu werkelijk een bestaan kunnen 
opbouwen?  

Wij bidden voor hen die in vreemde maatschappijen hun heil of in elk geval betere omstandigheden 
kwamen zoeken maar daar niet kunnen integreren. Wij bidden ook voor hen die daadwerkelijk de last 
moeten dragen die migratie met zich mee kan brengen voor de bewoners van het land van bestemming. 

Wij bidden voor hen die zien, of merken, dat de aarde minder herbergzaam wordt – geen plaats meer biedt
aan dieren, planten, mensen. De bomen gaan dood, de insecten verdwijnen, de grond droogt uit. Hoe 
kunnen die alle een voor allen leefbare aarde tegemoetzien - verwachten? U, bron van het leven, heeft 
mensen geroepen om het aanschijn der aarde te vernieuwen.
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Wij kunnen al dat leed niet keren. Wij kunnen meeleven en proberen dat ook. Mogen wij met die allen zijn, 
in gedachten en als het – soms - kan: in daden.  Mogen wij woorden als naastenliefde en solidariteit als 
richtsnoer vasthouden en volgen.
We bidden ook voor onszelf: gevangen als we soms zijn in vermoeidheid of lauwheid. Dat wij daarvan 
bevrijd en verlost worden. Dat wij elkaar daarin steunen.

Wij bidden voor allen ook in ons midden, die hoopten en hopen op betere omstandigheden. Voor 
vereenzaamden, voor mensen met een verslechterende gezondheid. Voor hen die ooit ervaren zekerheden
zien verdampen. Voor wie de wereld onherbergzamer wordt. Voor de persoonlijke noden die we 
vanmorgen hebben neergelegd in het intentieboek.
….

Moge duurzame vrede komen op aarde.

Afsluiting
Aan het eind van deze viering gekomen verstaan we hopelijk de woorden van de Soefimysticus Rumi over

De blinde vlekken van de wereldse mens
Hoop is de dove die regelmatig hoort dat wij sterven,

maar nooit gehoord heeft van zijn eigen dood
of stilstaat bij zijn eigen einde.

Hebzucht is de blinde die de fouten van anderen haarscherp ziet
en ze van straat tot straat rondbazuint,

zijn blinde ogen nemen echter van zijn eigen fouten niets waar.
De naakte is bang dat hem zijn kleed wordt afgerukt,

maar hoe kun je iemand die naakt is zijn kleed afnemen?
De wereldse mens is behoeftig en dodelijk beangst,

hij bezit niets, toch is hij bang voor dieven.
Naakt kwam hij en naakt gaat hij heen,

maar aldoor is hij doodsbenauwd voor dieven.
Wanneer de dood komt,

is het gejammer niet van de lucht,
terwijl hij zelf in de lach schiet om zijn angst.

Op dat moment weet de rijke dat hij geen goud bezit
en ziet de scherpzinnige

dat zijn talent hem niet toebehoort.
(Rumi, 13e eeuw)
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