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Tot en met de blog over ‘Geestelijke oefeningen ’zijn de biblio-
grafietjes geschreven in de periode 2011-’12. Die daarna zijn 
geschreven rond 2013. Een paar van de vertoonde boeken-
plaatjes heb ik niet gelezen maar speelden wel een directe of 
indirecte positieve rol in mijn lezen. Uiteraard heb ik veel en 
veel meer gelezen dan ik hier genoemd heb. Ik denk dat deze 
collectie op haar hoogtepunt (2016) ongeveer 40 meter omvat-
te. Helaas was 1/3 daarvan ‘religieuze veelschrijverij’. Mischien 
zelfs wel reli-porno...; lekkermakerij zonder een verbinding met 
de echte complexe/contigente dagelijkse werkelijkheid.

Daarnaast had ik in 2016 ongeveer 6 meter psychologie en psy-
chotherapie. Dan moet je aan alles rondom Rene Diekstra, flink 
wat rondom Freud en veel communicatie denken. Op dit mo-
ment verzamel ik alles op het gebied van hechting/attachment. 
2 meter hiervan heb ik inmiddels weggedaan.

Weinig aandacht heb ik gegeven aan mijn collectie op het ge-
bied van de religieuze ervaring. Daar reken ik ook een beetje 
de practische theologie bij. Die zal op een aantal sleutelwerken 
na de verhuizing niet overleven(2018).

Tenslotte ik heb ik nog een niet onaardige verzameling filosofie 
waarvan Kierkegaard, de ‘existentiele’ filosofie en de levens-
kunst de hoofdmoot vormen. De grondvragen rondom de antro-
pologie hebben mij ook altijd geboeid. En ja natuurlijk vrijwel al-
les van Thomas Merton

Toelichting
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Hoe lees ik?
“Daarom geachte lezer, wil ik niet als een schrijver tot u spre-
ken, niet als een verteller, niet als een filosoof en ook niet al-
leen als een vriend: ik wil in zekere zin tot u trachten te spreken 
als uw eigen zelf. Wie zal zeggen wat dit betekent? Ikzelf weet 
het niet. Doch als ge wilt luisteren, zullen er dingen gezegd wor-
den die wellicht niet geschreven staan in dit boek. En dit is niet 
aan mij toe te schrijven, maar aan de Ene die leeft en spreekt in 
ons beiden”

Slot van het voorwoord van Thomas Merton  bij de Japanse ver-
taling van De Louteringsberg; 1966

Ik lees eigenlijk alleen boeken die dit bij mij doen. Aan de hand 
van de spirituele schrijver komt hopelijk mijn eigen levensver-
haal tot leven. Verleden, heden en toekomst worden in het le-
zen herschapen en leefbaar. Als ik met alles in mijn verhaal kan 
leven en verder kan is het goed. Als het mij ruimte en vitaliteit 
geeft; mij met de Eeuwige, die er allang was, is en zal zijn, ver-
bindt.. Als het mij hoop geeft temidden van de wanhoop; leven 
temidden van de dood.. Ja, ik lees als een wanhopige. Ik zoek 

taal/woorden/beelden/verhalen die mij tot leven wekken. Mijn 
andere held Bob Dylan beschreef dat prachtig in het lied ‘Red 
River Shore‘:

Now I heard of a guy who lived a long time ago
A man full of sorrow and strife
That if someone around him died and was dead
He knew how to bring 'em on back to life
Well I don't know what kind of language he used
Or if they do that kind of thing anymore
Sometimes I think nobody ever saw me here at all
Except the girl from the red river shore

Mijn Spirituele 
Bibliografie
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De meeste mensen worden ‘in zonden geboren en ontvangen’? 
Ik ben geboren ‘in wanhoop en angst’. Zat het in mijn genen of 
in mijn ouders/gezin? Doet er niet toe… Mijn bestemming was 
hel...

Ik zie nog de Chinese voorstellin-
gen daarvan in de bekende Christe-
lijke Enceclopedie uit die tijd. Ik 
groeide op (met mijn karakter/in-
borst) in de serieuze bevindelijke ge-
reformeerde bond van de Hervorm-
de kerk. Mijn eerste ‘redding’ vond ik in de gulle preken van do-
minee Kool. Ik heb een herinnering (of fantasie) dat ik als jong 
kind bij hem in de kerk zat en dat ik ‘welkom was in de hemel/
bij God’ dankzij zijn ‘genadige prediking’. Ik ben toen in mijn en-
thousiasme gaan staan bij het zingen. Tegen mijn moeder zei ik 
dat ik wel altijd in de kerk wilde blijven. Dat kon niet volgens 
haar: we moesten de wereld in.. 

Later zocht ik ‘een genadig God’ in de boeken van Karl Barth, 
Kohlbrugge en Miskotte. Maar het beklijfde niet in mijn diepere 
‘innerlijk’.

Wat ik in die tijd heb meegekregen was de radikale genade….; 
‘om niet’. Alleen omdat ik dat wel eerst ‘moest geloven’ ging ik 
wel steeds weer de mist/het moeras in.

Nu is het nog steeds aanwezig in mijn spi-
ritualiteit maar dan wel als een radicale al-
les omvattende en doordringende genade 
aanzegging. Deze ‘literatuur’ hoort er nog 
steeds bij. Ik zoek het gelukkig niet meer 
in mijn geloof.. Het is goed!!!  In die zin zie 
ik mijzelf nog steeds als radicaal ortho-
dox.

1 Kind en pubertijd  
(1952-1968)
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Maar de depressies en angsten bleven; gingen niet weg. Toen 
kwam ik een klein boekje tegen over geloof en geestelijke / psy-
chische gezondheid (Opdat zij gezond zijn in het geloof;1963).

Een overdenking van Han Fortmann die bij 
mij insloeg als een bom: mijn psychische 
gesteld kon mijn geloofsbeleving ernstig 
corrumperen en de angst voor de hel ver-
sterken: dat maakte ik mee! Godsdienst 
hoorde heilzaam te zijn. ook in psychohy-
giënische zin(hanfortman). En de katholie-
ke psychiater Anna Terruwe met haar be-
vestigingsleer: 'Jij mag zijn wie je nu bent 
en worden wie nog niet bent. Maar dan wel op jouw tijd en wij-
ze', was de tweede gelovige benaderingswijze die mij  raakte.

De meer wetenschappelijke verdieping 
hiervan vond ik in de studie: 'Als ziende 
de Onzienlijke' van Han Fortmann waarin 
hij zich verzetten tegen de projectietheorie 
als oorsprong van de godservaring en een 

pleidooi hield voor de symboolervaring als helende/integreren-
de ervaring die hij als norm stelde. Christelijk hoort in de psychi-
sche zin gezond te maken en kan dat ook. Vrij maken van neu-
rosen en bevrijden tot de kunst van het liefhebben. Ik vind het 
nog steeds een inspirerend boek. Overigens 'desparate' veel ge-
lezen over die relatie tussen religie en psychische gezondheid 
in die tijd.

Dit heeft mijn een basiscriterium voor christelijke spiritualiteit 
aangereikt: ze dient een bron te zijn van (emotionele) gezond-
heid / heelmaking. In ieder geval niet minder! Maar dat zal niet 
altijd vanzelf gaan. Dat vraagt kritisch onderscheid! Mijn rol als 
geestelijk begeleider zie ik dan ook voor een groot deel hierin 
gelegen: wat doet deze spiritualiteit met deze persoon.

Natuurlijk vond ik dit criterium later terug bij Henri Nouwen, An-
slem Grun en bij Thomas Merton (en vele anderen).

2 Studententijd 
(1970-1982)

http://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/han-fortmann1.jpg
http://riniealtena.files.wordpress.com/2011/07/han-fortmann1.jpg
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Ik was al een keer ‘bezocht’. Maar ik durfde nog geen ‘beslis-
sing’ te nemen. Mij was de ‘brugillustratie’ (plaatje is van +/- 
1935) uitgelegd en ik hoefde 
alleen nog maar Jezus in 
mijn hart te vragen en ik was 
‘gered’ van de zekere hel. ‘

Volgend jaar misschien’; zei 
ik. Volgens mij was ik zo 
bang voor de hel dat ik zelf 
initiatief heb genomen om op een Johanneskring te gaan; een 
soort Alpha Cursus ‘avant la lettré’. Ik wilde mij voor mijn vol-
wassen wording bekeren. Niet dat ik niet geloofde.. Integen-
deel; maar zeker was ik niet. Het moet het najaar van 1972 zijn 
geweest. Ik kwam met heel mijn hebben en houden bij de stu-
dent evangelisatie beweging De Navigators terecht(nee toen 
nog geen studentenvereniging). Youth For Christ was er leuk 
bij. Ik ging elke dag ‘stille tijd’ houden, kwam op een bijbelkring, 
ging memoriseren en deed elke week intensief bijbelstudie.

In die jaren doorliep je een soort scholingsprogramma waarin je 
begon als bekeerling (1 jaar) en vervolgens een toewijdingsbe-

slissing nam om discipel te worden. Na een jaar werd je dan, bij 
‘vertoond goed gedrag’, discipel maker. Je werd dan kringleider 
en ging ‘s avonds (ik was serieus en ging wel 2x per week) op 
bezoek bij nieuwe studenten. Er waren ‘open avonden’ met 
zang en een serieuze preek. Er was gescheiden meiden- en jon-
genswerk. Ik was heel serieus; deed alles om mijn ziel en die 
van anderen te redden. Probeerde zelfs mijn broer te bekeren 
want hij was mij zeer lief…. Alle conferenties en werk- en trai-
ningskampen deed ik mee. Met mijn reformatorische achter-
grond was ik denk ik een ‘modeldiscipel’. Maar het was wel 
heel hard werken; niets voor niets….

In de zin van de geestelijke weg bij Bernardus van Clairveaux 
was ik begonnen als ‘slaaf die bang is voor zijn meester’. Alleen 
was er bij de Navigators niet zoveel perspectief op de weg daar-
na (je vertrok natuurlijk ook aan het eind van je studie en niet 
iedereen had die problemen die ik had).

Het werkte niet.. Kwam zelfs in een soort angstpsychose te-
recht en zocht hulp.. Vond die nog het meest in een theologie 
die niet zo bij de evangelische/fundamentalistische radicaliteit 
paste. Intensief pastoraal contact met Rinus Baljeu (een van de 
leiders) hielp mij om zonder al te veel angst naar buiten de 
groep te stappen. Ik kreeg zelfs publiekelijk zijn zegen 
mee(1978). Ik ben hem daar nog dankbaar voor.

Intermezzo

Mijn ‘bekering’ 
tot Navigator (‘72-’78)
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Ik heb er een levenslange vriendschap aan overgehouden en 
mijn vrouw eigenlijk ook wel een beetje… En de spiritualiteit?

Die was typisch Amerikaans toen en was gestructureerd als 
een legeropleiding (de stichter was een marine officier: Dawson 
Trotman). Als je de geschiedenis leest van de ontwikkeling in 
Nederland zie je helaas niets terug van de kritiek op het vaak 
‘disciplinaire’ leiderschap van o.a. Gert Doornenbal. Nee, open-
lijke zelfkritiek was er niet; wel omgekeerd. Het was een ‘ty-
pisch’ radicale jeugdbeweging. Geestelijke volwassenwording / 
autonomie werd niet gestimuleerd.

Rinus Baljeu in Utrecht was daar wel anders in en nog steeds. 
Deze week kreeg ik een artikel onder ogen hoe hij tegenwoor-
dig de bijbel leest; nou dat kon toen nog niet. Maar ik vind het 
mooi Geen ondergeschikte, maar medeschepper; ‘Hoe ik de bij-
bel lees’. Die titel gebruikte het Navigatorblad Raster niet. Toch 
iets te spannend?

En ik? In ieder geval ben ik heel serieus gebleven; maar dat 
was ik al…. En de evangelische boeken uit die tijd heb ik, op 
een paar na, allemaal weggedaan.
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Door onze huwelijksgelofte (eentje van Herman Berkhof) waar-
in wij ook onze verbintenis ook wilden richten op de samenle-
ving raakten wij betrokken bij de vredesbewe-
ging en een basisgemeente (Zondagavondvie-
ringen in Noordwijk).Emerging churches ‘avant 
la lettre’. Deze politieke betrokken was al te vin-
den bij Henri Nouwen maar was veel sterker 
aanwezig bij Dorothee Sölle. Haar ‘Politiek 
Avondgebed’ was een voorbeeld voor de vie-
ring van ons basisgroepje. We hadden het over 
bevrijdingstheologie, feministische theologie en 
de onderdrukking in Zuid-Amerika. Hervormd Nederland werd 
gespeld en we bezochten Dresden achter het IJzeren Gordijn. 
Met mijn evangelische achtergrond was deze beweging niet ge-
heel vanzelfsprekend maar het gezin waar ik uit kwam en de 
vrouw die ik getrouwd had  hadden daar een flinke invloed op.

Maar ‘De Heenreis’, het boek waarin Sölle naar evenwicht 
zocht tussen spiritualiteit en actie, heb ik vele malen gelezen. 

Tegelijkertijd volgde ik een Leerhuis in 
Noordwijk waardoor ik de bijbel wel heel an-
ders ging lezen.

Deze ontwikkeling heeft bij mij een onver-
woestbare verbinding tussen spiritualiteit en 
de samenleving in zijn karakter van ‘wanorde’. 
God wilde deze wereld omgekeerd. Deze 
groei kreeg zijn ‘afronding’ jaren later in het 

boek ‘Mystiek en Verzet’.

3A Jong volwassen 
en 
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Mijn onrust bleef… Zocht en kreeg hulp maar zocht het toch 
ook weer in lezen. En zo kwam ik in de negentiger jaren bij Hen-
ri Nouwen terecht.

Ik denk dat ik bijna alles wat van hem uit-
kwam heb gelezen. In het begin zijn boek-
jes over gebed en later met een wat brede-
re blik op spiritualiteiten. De mengeling van 
de wijsheid van de woestijnvaders, de pas-
torale wijze van omgaan met pijnlijke emo-
ties en de zoektocht naar een leefbare spiri-
tualiteit langs de weg van gebed, stilte en 
eenzaamheid las en herlas ik. Ze gaven me 

hoop op die vrede te vinden die ik zocht. Gelezen en herlezen 
heb ik ‘Leven met een visioen’, ‘Binnen geroepen’ (geschreven 
ten tijde van een van zijn meest ernstige emotionele crises) en 
natuurlijk zijn absolute meesterwerk ‘Eindelijk thuis’.

Maar net als bij hemzelf werkte de ‘genezing maar kort en had 
hij steeds een nieuw boek nodig… Hij vond geen rust maar was 
heel oprecht en open over zijn innerlijke onrustige leven. Dat de-
len van hem deed mij heel goed. Dat deze emoties geen vreem-

deling waren in een spiritueel leven. Maar pas na zijn dood 
kwam ik er achter dat hij voor die pijn… die open wonde geen 
defintieve oplossing vond. Zijn kwetsbare persoonlijkheid en 
zijn verborgen homosexualiteit brachten hem steeds weer uit 
balans en maakten hem erg eenzaam. Voor mij kreeg deze in-
breng in mijn eigen spiritualiteit pas zijn wezenlijke inbreng door 
de m.i. prachtige spirituele biografie van Michael O’Laughlin ‘ 
Gods beminde’.

De radicale afdaling in je eigen leven/je eigen bi-
ografie; de geleidelijke aanvaarding van je ‘ge-
liefd kind zijn’ en het leven daaruit is de incarna-
tie van Christus in ons(pag.148 e.v.). De eigen 
struggle fot life die er toe deed. De intimiteit tus-
sen onze eigen biografie en het leven van Chris-
tus (naar woord vooraf Jurjen Beumer). Maar 
dat las ik pas in 2006. Nu maak ik daar in mijn 
eigen spiritualiteit van: ‘Hoe meer wij incarneren in ons eigen 
lichaam/leven/concrete werkelijkheid hoe meer wij in Christus 
incarneren’. Dat ‘Christus in ons’ neem ik nu universeel en (bij-
na) letterlijk… In ieder geval heel serieus. Voor mezelf en ande-
ren. Een schat in de akker die aan het licht wil komen.

3B Jong volwassen en 
Henri Nouwen (1982 e.v.)
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Het begon natuurlijk met Han Fortmann maar toen kwam er 
een hele stroom aan schrijvers op de grensvlakken van psycho-
logie, religie en therapie (wat ben ik blij dat ik nooit wat weggooi 
als het om boeken gaat). 

Het begon (’81)met de psychoanalyticus An-
toon Vergote en zijn boek ‘Bekentenis en be-
geerte in de religie’. Toen kwamen Berger en 
weer later Weima. Van protestantse huize 
was het Roscam Abbing met zijn boek Psy-
chologie van de religie. Steeds boden zij mij 
inzichten in de interactie tussen die twee in 
relatie tot pathologie en eventuele genezing. 

Deze lezing monde uit uit in het grondig lezen van de boeken 
van en rondom dr. W. Zijlstra de man van de Klinisch Pastorale 
Vorming. In het bijzonder zijn boek ‘Op zoek naar een nieuwe 
horizon'(’89). Hier boeide mijn de zoektocht naar de tussen het 
‘onbewuste’ en de neurotische ondertonen/polariteiten in de 
pastorale attitude.

Maar de kern werd in die jaren gevormd door het boek van dr. 
J. Firet: ‘Het agogische moment in het pastorale optreden’; ik 

vond het fantastisch! Ik denk dat ik het drie 
keer heb gelezen(’83).

De derde fase van deze leesroute werd ge-
vormd door Rene Diekstra. Ik denk dat ik 
zijn meeste boeken heb. Door hem kwam ik 
in aanraking met de RET en de Cognitieve 
gedragstherapie. Het nuchtere en gedrags-
gericht heeft me in die tijd heel erg aange-
sproken.

Deze theorieën en werkwijzen kon ik overigens in mijn werk als 
trainer heel goed gebruiken. Deze boeken las ik en herlas 
ik(’93) in de hoop verheldering te vinden voor mijn steeds weer 
kerende depressies. Ze waren boeken over levenskunst voor 
dat dat heel populair werd.

De volgende in deze rij was Daniel Goleman 
met zijn benadering van de Emotionele Intelli-
gentie boeide mij mateloos. Vooral het feno-
meen van de emotionele gijzeling’ die ik in mijn 
persoonlijk leven heel erg herkende(’96). Ook 
hier speelde mijn werk als trainer weer een be-
langrijke rol in het lezen. Ik heb veel hiervan ge-
bruikt in mijn werk.

3C Pastorale Psychologie 
(’80-2000)
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Deze leesroutes hebben bij mij de liefde voor de relatie tussen 
psychologie en spiritualiteit levend gehouden. Altijd vond ik wel 
iets wat het spirituele leven kon verhelderen in zijn psychologi-
sche dimensies en kon me ook aanwijzingen geven voor ‘psy-
chisch’ gezondere spiritualiteit. Natuurlijk heb ik veel meer gele-
zen maar deze boeken vormden sleutelmomenten voor verdere 
lezing.

Twee recente boeken die wat mij betreft de zaken prachtig sa-
menvatten zijn die van de Nederlanders Westerhof en Bohl-
meijer die vooral op levenskunst en psychische gezondheid fo-
cussen en de Amerikaan Kenneth Pargament. Beiden in een 
adem uitgelezen. Ik hoop ze nog een keer te bespreken.
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Vanuit mijn geboeid zijn door ‘antropologie’ 
 en de levensloop van de mens kwam ik 
ook in aanraking met de boeken van Her-
man Andriessen.Meerdere boeken over de 
levensloop heb ik staan maar een klein 
werkje raakte mij het meest; ‘Door de dood 
van het leven'(’85). Crises als kans, kruis-
punt, als geboorteplek was de leerschool 
van dit lezen voor mij. Woorden als innerlij-

ke ervaring, verlangen, levensweg en levens-
stroom/beweging en natuurlijk het boek over 
de geestelijke begeleiding zijn voor mij als een 
stemvork gaan werken. Zijn inzicht zijn mijn eer-
ste stappen geworden op de weg van de gees-
telijke begeleiding; dit is het / dit wil ik ook(’96). 
Bijvoorbeeld zijn onderscheid tussen ‘vestigen’ 
 en ‘loslaten’ in de levensweg hielpen mij in de 
ontmoeting met mensen maar ook nu bij het ou-

der worden.

Later de juweeltjes ‘Spiritualiteit en levensloop’ en ‘Staan in het 
einde’. Zijn schrijfstijl raakt mij. De belangrijkste pastor uit mijn 
leven (ds. Kool) was geschoold door hem.

Een andere naam wil ik hierbij ook noe-
men en dat is Hubert J.M. Hermans over 
de twee grondmotieven van ons dagelijk-
se bestaan nml.: Zelf en de 
Ander(’86).Die hij met behulp van zijn 
‘Waarderingsonderzoek‘ in de begelei-
ding deze ambivalentie wist te verhelde-
ren.

Deze twee mensen hebben de basis ge-
legd voor mijn latere interesse van de narratieve benadering in 
de begeleiding van mensen. En fasen in onze levensloop die 
min of meer ‘structureel’ van elkaar te onderscheiden vanuit het 
verschil in uitdaging en opdracht.

Intermezzo

Levensloop en 
menszijn…
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Ik had al heel lang twee boekjes over Mer-
ton bij mijn bed liggen. Eentje van Harrie 
J.M. Nouwen ‘Bidden om het leven'(’83) en 
een korte levensbeschrijving van ‘Thomas 
Merton’ van James Forest. In ’89 had ik 
‘Zaadkorrels van contempatie’ (vertaling 
van New Seeds of Contemplation) al ge-
kocht. Vooral de laatste had ik al meerdere 
keren herlezen. Wat mij raakte was de 

zoektocht naar contemplatie en zijn beschrijving van het ‘ware 
en valse zelf’ en zijn ‘onderscheidende’ kijk op contemplatie. Hij 
bevrijdde mij van veel kramperigheid. Zijn ‘tot 
mijn mijn ware zelf’ spreken bevrijdde mij van een 
‘onpersoonlijke’ spiritualiteit. Toen ik vervolgens in 
’96/’97 vervolgens er achter kwam dat er en 
‘Vrienden van‘ club bestond was het hek van de 
dam. Zij hadden een eigen handel in de Engelsta-
lige boeken van Merton (Amazon was toen nog 
niet erg bekend..).  Een heel nieuwe wereld ging voor me open. 
In zijn schrijven over contemplatie, vrede maar ook over Zen 
bracht alles van wat ik gelezen in een vorm van alles omvor-

mende stroomversnelling. Maar dat niet alleen; 
zijn visie op de Zen, Boeddhisme en de interreli-
gieuze dialoog opende voor mij heel nieuwe 
perspectieven! De spiritualiteit zoals ik die nu 
beleef heb ik geheel aan hem te danken; niet 
meer en niet minder!

Ik ga hier niet alles uileggen maar een paar per-
spectieven wil ik wel noemen, de meesten heb 
ik uit een dagboek van teksten van hem:

God als de liefdevolle ‘Hidden ground of Being’

Christus die misschien dichter bij jou is dan bij 
mij (18 nov./HGL156)

4 en toen kwam 
Thomas Merton... ’83-?
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of je het nou begrijpt of niet, dat Hij in jou aanwezig is, dat Hij 
leeft in. Hij woont in jou… (25 nov./HGL158)

God als ‘Point Vierge’; zijn zuivere onaantastbare heerlijkheid in 
ons (4mei/CGB159)

‘Hier is een onuitsprekelijk geheim: het paradijs is overal om 
ons heen en wij begrijpen het niet. Het is wijdopen en wij zien 
het niet. (29 apr./CGB132)

Die manier van schrijven/denken/kijken raakte mij heel diep. In 
het hoofdstuk over Thomas Merton zie je daar de voorbeelden 
en vruchten van.
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Met de ontmoeting met Victor van Heusden (1987?) begon voor 
mij een vorm van eerste ‘conceptuele’ integratie. 
Ik had inmiddels door dat de ‘beoefening’ van 
spiritualiteit een geweldige bijdrage kon zijn in 
het ‘overleven’ van al mijn demonen. Vooral het 
boekje van Anselm Grun over ‘Het omgaan met 
de boze’ was daar een levendig voorbeeld 
van.Ik heb het denk ik wel 5 keer gelezen. 

Ik las in die tijd ook het boek van Waaijman en 
Steggink ‘Spiritualiteit en Mystiek’ met daarin 
een heel overzichtelijk ‘structureel’ model van de spiritualiteit. 
Mijn inmiddels al wel weer jarenlange leeservaring en zijn be-
hoefte aan een cursus christelijke spiritualiteit voor een woon-
groep op de Lindenhorst leidde tot het ontwikkeling van een 
leergang van 5 avonden. Vijf sleutelwoord stonden daarin cen-
traal: God, jezelf, de ander, de wereld en de in-oefening. Een 
avond lang hadden we het dan over dat ene woord en de in-
vloed daarvan op je persoonlijke spiritualiteit. Vooral over wat 
‘werkte en wat niet’ en wat een bijdrage kon zijn aan de ontwik-

keling van een ‘gezonde en volwassen’ spiritualiteit. Al mijn stu-
die kon ik erin kwijt. Voor mij een groot feest van delen.

De samenwerking met Victor en de woongroepen op de Linden-
horst en allerlei mensen om hem heen mondde uit in de oprich-
ting van de Spil (ik was slechts een van de waterdragers…). Ik 
kwam in de denktank terecht en werkte mee aan verschillende 
retraites. Daarin kwam een tweede boek van Grun bovendrijven 
wat de kern van de spiritualiteit van de Spil ging verwoorden: 
Spiritualiteit van beneden.

Een boekje wat ik nog steeds met zeer veel ple-
zier lezen kan. In plaats van de weg naar boven 
wees dit boekje een weg naar beneden; naar je-
zelf, naar je wonden en angsten. Naar de voe-
ten in de aarde… In deze ontwikkelingen kwa-
men/vielen er allerlei ervaringen en leesbronnen 
samen. Vooral ook de vele (pastoraal) psycholo-
gische werken die ik van mijn studietijd af aan 

het lezen was. En uiteraard veel boeken van Nouwen. Mijn 
evangelische/Navigator theologie liet ik toen wel definitief ach-
ter me.

De elementen die ik aan deze lees/leeftijd overhield waren het 
aardse, vooral ook in de genietende zin, en het in gesprek gaan 
met je schaduw; de demonen…

5 En toen kwam De 
Spil (1987-2000)
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In 1999 kwam ik geen stap verder meer. De steeds terugkeren-
de ‘depressies’ en angsten en een ernstige vorm van uitputting 
maakten dat ik voor het eerst van mijn leven naar de psychiater 
ging. Ik wilde nu wel eens een diagnose van een expert (Piet 
van Roest). Ik had wel vaker onderzoek gedaan naar mijn de-
pressies maar vooral de ‘fysiologie’ daarvan maakte geen deel 
uit van de klachten. Maar wat was het dan wel? Na twee ge-
sprekken kwamen we tot een verassende conclusie: het alles 
was een gevolg van een diep verankerde angst en wanhoop. 
Dat was de wortel van…

Vijf jaar ben ik intensief (in het begin wekelijks) in therapie ge-
weest en gebruik ik nog steeds medicijnen. Ben in 2002 voor 
40% in de WAO terecht gekomen. De therapie ‘raakte’ werkelijk 
mijn diepste belevingen. Wel duurde het een hele tijd voordat 
we het juiste medicijn gevonden hadden. Maar ik had het ge-
voel dat ik eindelijk de gifbron te pakken had!

In diezelfde tijd ging ik naar Kentucky, het klooster van Thomas 
Merton, voor de jaarlijkse conferentie van het ITMS. Ik vond 
daar een fantastisch vertaald gedicht van een Sufi door Tho-

mas Merton: ‘Desolation is the place to be‘(zie het hoofdstuk 
over Thomas Merton).

Eerder was ik al gestuit op de boodschap aan de heilige Silou-
an: ‘Houd uw geest in de hel en wanhoop niet‘.

Van Ton Lathouwers las ik het meesterwerkje 
‘ Meer dan een mens kan doen’ waarin hij de 
wanhoop van hemzelf en van zijn Zenmees-
ter beschreef en als antwoord de koan 
‘kreeg’: ‘Wat doe je als niet werkt?’. En: ‘als 
je geen plek heb om je staande te houden.. 
Ga daar dan staan, precies daar waar geen 
plek is (31)’.

Deze ervaringen brachten mij tot de conclusie dat mijn angst en 
wanhoop een wezenlijk onderdeel hoorde uit te maken van mijn 
spiritualiteit. Dit was de cel van mij, de vurige oven. Een gevolg 
daarvan was mijn eigen ervaring toen ik in de ergste angsten 
van mijn leven ‘afdaalde’ en in prachtige catacomben ‘beland-
de’. Later las ik de tekst van psalm 139: ‘bedde ik mij in de 
hel… Gij zijt daar’. Mijn ‘niet redding’ was mijn redding... Angst 
en wanhoop als onderdeel van de omvorming… In plaats van 
verzet… Weglopen van… hoefde niet meer. Ik ben niet meer 
bang voor mijn angst.

6 Wat doe je als 
niets werkt? (1999- e.v.)
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Thomas Merton en Ton Lathouwers zetten mij op het spoor van 
de literatuur over Zen en later het Boeddhisme. Ik denk dat ik 
het boekje van Ton wel vier keer gelezen heb. Maar wat raakte 
me nu zo in Zen:

1. De radicale ontmoeting met ‘dat was is’ / ‘is-
ness’

2. Hier-en-nu en deze plek; nergens anders

3. De confrontatie met je ‘cravings’: het willen 
wat je niet ‘hebt’ en het niet willen wat je wel 
‘hebt’; het nooit tevreden zijn…

4.De niet ‘oordelende’ geest; maar daar heb ik 
wel wat moeite mee. Ik wil toch wel ‘onder-
scheid maken’ tussen zin en onzin…

5.Op die plaats ontwaak je aan je ‘ware zelf’ / 
vind je ‘je gezicht van voor je geboorte’

Natuurlijk verbond ik deze ervaringen met mijn christen zijn en 
andere (en vorige) ‘lezingen’. De meditatie oefeningen van 
James Finley en Centeringprayer leerden mij omgaan met
met mijn gedachten gevoelens en emoties(die zoals je weet 
nogal heftig waren). Ik oefende (deed zelfs een training in cente-

ringprayer) en oefende daarin in mijn dagelijks le-
ven. Voor mijn werd dit een vorm van een zich 
steeds weer herhalende afdaling in datgene wat 
zich in,aan en om mij voordeed. Maar dan in de 
‘wetenschap’ van een allesdoordringende Aanwe-
zigheid van God in dat alles. ‘God is hier of Hij/Zij 
is nergens.. God is nu of Hij/Zij is nooit’.

Op den duur kreeg het een karakter van drie ‘fasen/stappen’:

1.Zien/voelen/bewustworden van dat wat ‘is’; 
‘nederdaling’.

2.Het verwelkomen en omarmen van ‘dat wat 
is’. Een gastvrij verwelkomen van dat wat is. 
Alles/God

3.Loslaten; niet vastklampen. Open voor het 
onmogelijke. Liefdevolle verborgen Aanwezig-
heid in alles/allen.

Het is een aandacht die ten volle betrokken is zonder ergens in 
op te gaan. Voor mij betekende dat de paniek van het moment 
niet van mij afschuiven en als een vriend van me begroeten. En 
me niet meer mee laten slepen door mijn emoties. In het ver-
lengde van de jaren daarvoor leerde het mij te blijven ademha-
len en zitten in het verterende vuur van de wanhoop angst en 
machteloosheid; van de gapende afgrond van de vertwijfeling 
zonder …; want … Makkelijk? Verre van!

7A Zen e.d. (1998-2011)
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Schrijvers/denkers waar ik ook veel van leerde waren bijvoor-
beeld Shunryu Suzuku, D.T. Suzuki, Pema Chodron, Mark Ep-
stein, Thich Nhat Hanh en met een christelijke achtergrond Mar-
tin Laird, Thomas Keating en Dumoulin. Ze inspireerden dat 
wat ik al geleerd had. Ze hielden me op koers. Ilse Bulhof ver-
dient hier trouwens een aparte vermelding! De Mindfulness van 
de laatste jaren gaf alles een nieuwe impuls maar niet meer 
dan dat.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/6668198054.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/6668198054.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/90567000657.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/90567000657.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/907707032x5.gif
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/907707032x5.gif
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https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/centering-prayer-inner-awakening-cynthia-bourgeault-paperback-cover-art.jpg?w=100
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/driejongelingen2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/08/driejongelingen2.jpg
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In 2003 was ik eindelijk in de gelegenheid om 
de opleiding tot geestelijk begeleider aan het 
Titus Brandsma Instituut te gaan doen. Ik had 
van mijn werk hiervoor studieverlof gekregen. 
Niet om van baan te veranderen maar om me-
zelf door de molen van een grondige oplei-
ding en beoordeling te laten gaan. Ik vond dat 
ik dit ‘vak’ niet zomaar kon doen. Vier jaar 

lang was ik hier meer dan 20 uur per week 
mee bezig: studeren / oefenen / supervisie / groep 
collega’s.Onder begeleiding van Kees Waaijman, Hein Blom-
mestijn en Frits Mertens. Alles vond zijn plek. Mijn eigen levens-
weg, mijn leesgeschiedenis en mijn hobby kwamen samen in 
een ervaring/praktijk. Hier draaide het allemaal om. In 2007 stu-
deerde ik af en werd ik ‘ingezegend‘.

Ik heb uit die tijd eigenlijk geen specifieke boeken die mij in het 
bijzonder raakten. Het was meer de samenhang van alles die ik 
ben gaan zien.

Merton en Waaijman stonden uiteraard cen-
traal. Maar veel meer ging het om de ‘fijnge-
voeligheid’ voor dat waar het om gaat: die er-
varing/plaats/gebeuren van die godmenselijke 
omvorming; “busy being born & busy being dy-
ing” Bob Dylan). Dat kwam ook tot uitdrukking 
in mijn twee scripties die ik als afronding 
schreef. Een scriptie over de geestelijke bege-
leiding bij Thomas Merton en over ‘Retraite‘ 
n.a.v. mijn stage. Mijn conclusies verwoordde ik in mijn presen-
tatie bij mijn afstuderen.

Wat betekenen deze inzichten nu voor mijn werk als GB-er:

! 1! In mijn stage heb ik  ook nog een paper over ‘Retrai-
te’ geschreven. Gb heeft veel weg van een retraite: een mo-
ment, een plek en een vorm waarin het Aangezicht van God 
wordt gezocht temidden van alles. Jij begeleidt de bewustwor-
ding van de alles dragende, zichzelf onvoorwaardelijk schenken-
de Presentie. ‘Waarlijk de Heer is aan deze plaats en ik heb het 
niet geweten…’.

! 2! En dat dat (scheppings)gebeuren afwisselend het ka-
rakter heeft van vormvinding en loslaten. Ik meen voor mezelf 
iets ontdekt te hebben van de twee benen waarop de geestelij-
ke begeleiding hoort te staan. Je bent en vroedvrouw en ster-

7B Geestelijke 
begeleiding 2003-’07
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vensbegeleider. En dat de wanhoop wel eens een moment van 
sterven en geboren worden zou kunnen zijn.

! 3! En dat dat waar we naar toe op weg zijn niet in woor-
den & concepten zoals ‘ik’ /zelf uit te drukken is; het is zelfs iets 
wat voor ons oog ‘onzichtbaar is’. (‘Gij zult u geen gesneden 
beeld van uzelf maken’) Iets wat God allang was en zal zijn: on-
gelooflijke schoonheid en onvoorstelbare ‘crazy’ liefde. Een on-
eindig voortgaand gebeuren van worden en ontworden… Zijn: 
Ik ben, maar dan nadrukkelijk als een werkwoord…

           “busy being born & busy being dying”

Een dagelijkse eucharistie; van sterven en opstanding: Pasen. 
Christusgeboorte.

Tot God alles in allen is.

Of is God dat niet allang maar zien wij het niet?

Rinie Altena; 25 mei 2007
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Dit was de derde ‘poot’ gedurende deze jaren: 
de ‘geestelijke oefeningen’. Natuurlijk was ik 
ook hier al veel langer mee bezig. Meditatie en 
gebed boeiden mij. Hoe doe je dat?

Dingen als lichaamshouding, ademhaling e.d. 
kende ik niet vanuit mijn eigen traditie; was 
zelfs ‘gevaarlijk en Oosters’. Mijn ‘stille tijd‘ die 
ik had(= 1973-78) geleerd bij een evangelische studenten bewe-
ging was vooral gevuld met ‘scrupules’. De boeken van Henri 
Nouwen zetten mij op een ander spoor: stilte/woestijn als heilza-
me aanwezigheid. Vanaf 1985 werd ik door het boek van Kees 

Waaijman op het spoor gezet van ‘de geeste-
lijke oefening’. Later kwamen daar de prachti-
ge boeken van Han de Wit bij: ‘Contemplatie-
ve psychologie’ en‘De verborgen bloei’. Twee 
meesterwerken! Van hem heb ik de indeling 
van ‘oefeningen’ gericht op denken, voelen, 
lichaam en handelen. Daarnaast was ik vanaf 
1987 betrokken bij het ontstaan en de realise-
ring van de Spil; een retraitecentrum. Daar 

vroegen wij ons natuurlijk bijna dagelijks af ‘wat werkt’? Welke 
‘(werk)vormen’ dragen bij aan de ‘inhoud’?

Mijn ‘crash’, mijn ervaringen met Merton en het boek van Ton 
Lathouwers waren mijn eerste echte ervaringen met wat mijn 
oefening was: “Ga daar dan staan, presies daar waar geen plek 
is”. Zonder mij vast te klampen aan iets wat zou werken.

Precies daar

En een andere keer klaagt Abe ten einde raad: 
‘Ik vind helemaal nergens meer een plek om 
me nog staande te houden!’ ‘Ga daar dan 
staan, precies daar waar geen plek is om te 
staan’, is het commentaar van Hisamatsu. 
(Meer dan een mens kan doen; 31)

Mijn studie van het fenomeen retraite zette eigenlijk al mijn 
‘praktische’ ervaringen op een rij (samen met mijn lezingen 
over spiritualiteit uit 1987). Allerlei ‘praktijken’ kregen een diepte 
die het daarvoor niet kende. Zij waren allemaal hulpmiddel om 
mensen bij zichzelf, God en de echte dagelijkse werkelijkheid te 
brengen. Zonder daarbij vanuit vooringenomen verwachtingen 
bezig te zijn. Radicale ontvankelijkheid/dialoog; vergelijkbaar 
met Job. Een paar die mij het meeste aanspreken zijn:

De Lectio Divina/ de geestelijke lezing. Een wijze van lezen 
waarbij de tekst en de eigen werkelijkheid echt met elkaar in ge-

7C Geestelijke oefening 
2001-2011 …
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sprek zijn. Een gevecht zonder regels den alleen 
dat het einde een zegen moet zijn. Ten diepste 
kan dat bijna elke tekst zijn die over ‘leven en 
menszijn’ gaat. Poezie en literatuur horen daar ok 
bij!

De Retraite. Ook dit kan in vele vormen gegoten 
worden maar is een activiteit waarin de persoon zich ‘terugtrekt’ 
in tijd en plaats om werkelijk met een Godsontmoeting bezig te 
zijn. Dat kan zelfs in de vorm van een 5 minuten eenzaamheid 
zijn die geopend wordt met een kruisteken.

Gebed en meditatie.Hiervan kent de christelijke 
traditie ongelooflijk veel vormen’ elk met hun ei-
gen accenten en perspectieven. Mij spreekt na-
tuurlijk het woordloze gebed in de vorm van cen-
teringprayer het meeste aan (is dat leeftijd?). 
Hoe dichter bij God, mezelf deze wereld (en zen) 
hoe meer het mij lief is. Ten diepste heeft dat bij 

mij het karakter van ‘Hier ben ik, met al mijn shit’; bij/in U.

De spirituele (auto)biografie. Je eigen levens-
weg en levensverhaal als vindplaats van God. 
Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan vind 
ik het boek van O’Laughlin over Henri Nouwen. 
Je eigen levensverhaal als epifani van Christus 
in mij. Het opschrijven, verwoorden samen met 
een geestelijk begeleider/groep kan een bevrij-
dende werking hebben in de zin van dat er in 
mijn verhaal wel eens veel meer God zou kunnen zijn dan ik 
dacht… Ik denk hierbij ook aan het werk van Herman Andries-
sen over levensloop en spiritualiteit.

Het geestelijke gesprek; de collatio. Hierbij 
denk ik in de eerste plaats een het gesprek met 
een ‘gewijde/opgeleidde‘ geestelijk begeleider/pas-
tor. Dit is een hele ‘eigenaardige’ discipline waarbij 
niet de problemen/neurosen/psyche/ervaringen 
centraal staan maar de alles dragende, overstij-
gende, doordringende liefdevolle werkelijkheid van 

God. Het godmenselijke  betrekkingsgebeuren. Deze focus 
doet zich ook voor in geestelijke vriendschappen. Dit vraagt 
een heilig luisteren en een volledig oprechte dialogische werke-
lijkheid.

Pelgrimage / Wandelen
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De zeven werken van barmhartigheid / Compassie

Stilte

De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola

Vasten

En niet te vergeten: Muziek & Theater & Kunst en Natuur / 
plaats / ruimte
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‘What the heck  you talking about?’

Hoe het begon.

Ik ben op gegroeid in een reformatorisch Her-
vormd gezin. ‘God’ was vanzelfsprekend. 
Ging al snel twee keer mee naar de kerk(Rijs-
sen). De beelden van ‘god’ in mijn hoofd wa-
ren in het begin bijzonder onaangenaam: ik 
ging per definitie naar de hel en als ik al in 
hem ‘geloofde’ ging ik met een ingebeelde he-
mel naar de hel.. Het ‘godsbeeld’ wat daar bij past zou mijn va-
der kunnen zijn…. Die werd namelijk ook helemaal ‘nerveus’ 
van mij.

Wel was er in mijn jeugd ‘de prediking van de 
ruime genade’ door ds. Kool(’60-’66). Zijn pre-
ken schiepen letterlijk en figuurlijk ruimte voor 
mijn ziel. Die diensten gingen er bij mij wel in!! 
Later in mijn studententijd had ik in de pastora-
le zin heel veel aan hem te danken (alles?). Ik 
deed mijn belijdenis bij hem(Utrecht’74).

Na mijn ‘bekering’ ging ik op zoek naar een ge-
nadig god. Las Luther, Miskotte, Karl Barth en 
Kohlbrugge. Van Barth leerde ik dat ‘de gena-
de triomfeert over het oordel’; ik kwam dan mis-
schien toch nog wel de hemel in…. H.F. Kohl-
brugge is ook in mijn boekenkast gebleven. 
Van hem heb ik geleerd dat ‘geloven’ geen 
werk was… Het gaat alleen om de genade.. 

Nu zou ik zeggen dat God (zoals hij/zij nu in 
mijn hoofd rondhangt) mijn geloof in Hem/Haar 
helemaal niet zo belangrijk vindt! Eigenlijk zijn 
deze drie theologen nog steeds aanwezig in 
mijn beeld van God; zelfs na Merton en na 
Zen. Ik zie er nu zelfs heel veel overeenstem-
ming in!

De eerste beeldenstorm

Maar goed zover was het nog lang niet met 
‘god’. Na ons trouwen(1980) in Noordwijk kwa-
men we in een Midden-orthodoxe kerk terecht 
met een zeer actief Leerhuis onder leiding van 
de toenmalige hoofdredacteur van Hervormd 
Nederland; Bert van Duijn. Andere leeswijzen 
van de bijbel (Joods / Feministisch / Bevrijdend 
en daarmee ook een andere ‘inzet’ van ‘God’ 

kwamen in beeld. Kuitert en Wiersinga(ging me bijna te ver 

‘God’
‘Nooit heb ik niets met U’
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toen!) zetten alles toch wel een beetje op zijn kop. Naast de al 
wat langere ontdekking van de ‘demonische, ziekmakende 
godsbeelden’. Vooral de moederlijke beelden van God spraken 
en spreken mij nog steeds aan(Han Fortmann had het daar al 
over). Daarnaast zoals ik al eerder zei de bevrijdingstheologie 
van o.a. Solle. Erbarmen bleek in het grondwoord iets met de 
baarmoeder van doen hebben(= onze trouwpreek).De betrok-
kenheid van God op deze wereld kwam aan het licht… Gods 
bestuur en almacht kreeg definitief de klop door de geboorte 
van een zwaar gehandicapt kindje bij vrien-
den en de ‘bijna dood’ van onze zoon Ruben. 
God hand daarin zien als oorzaak en/of red-
der konden we niet meer geloven. God doen, 
zouden ze nu zeggen, was toen de moraal. 
Zo zijn we toen op bezoek achter het IJzeren 
Gordijn geweest in Dresden en liepen we mee 
met de vredesbeweging. Hoewel ik in die tijd 
veel stille tijd hield was het bezig zijn met god 
meer ‘over’ god en dan hier beneden dan dat er sprake was 
van… (studieus en verhelderend over de beelden in mijn kop 
en van de beelden in de groepen om mij heen)

Tweede transformatie

Henri Nouwen begon ermee, Thomas Merton ‘deed’ het Anselm 
Grun bevestigde het alleen maar. Vooral de titel: ‘Hidden 
Ground of Love’ bleef bij mij hangen. Ik kreeg ineens een heel 

ander ‘beeld’ van God aangereikt. Niet een 
van ‘Boven’, ‘Buiten’ en ‘Tegenover’ maar ‘the 
inner ground of being‘; een ‘Deus intimior inti-
mi meo’. Niet dat ik het transcendente gods-
beeld kwijtraakte maar het werd uitgebreid 
met Presentie en Intimiteit. Alles doordringen-
de, dragende, van binnenuit scheppende lief-
devolle werkelijkheid waar we alleen maar sta-
melend over/mee praten(in psalmen?). In bevestigende, ontken-
nende en overtreffende beelden. Een pan-en-theisme. Merton 
verwoord dit godsbeeld in zijn ‘boodschap van een contempla-
tief‘. Eindelijk was het geen praten meer ‘over’ maar een stil 
aanwezig zijn in… Wat was/ben ik daar blij mee…

Deze laatste lijn heeft mijn ‘beeld’ van God 
definitief veranderd. Het leeft, voelt, denk, 
spreekt, luistert en kijkt heel anders. In deze 
liefdevolle, genadige, scheppende, redden-
de en transformerend Presentie/Intimiteit 
leeft heel mijn werkelijkheid. Je kan er niet 
buiten vallen. We zijn in het paradijs maar 
weten het niet altijd. In het boek van Christo-
pher Pramuk over ‘Sophia’ bij Thomas Mer-

ton kreeg dit voor mij een bijna definitieve verwoording.

Deze sensitiviteit; maar vooral het ‘bewustzijn van de verborgen 
Chrisus in alles’ vind ik in Zen, bij Thomas Merton maar ook in 
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verschillende kloosters en het meest nog vond ik dat natuurlijk 
in mijn opleiding tot geestelijk begeleider. Die bewustwording 
van ‘God is’ brengt bijkans tot verbijstering... Zonder ‘doel’; zon-
der ‘einde‘…

En daarvoor moeten we bij de Mystici zijn?

‘Wie God wil bereiken, moet zijn eigen bodem gewaar worden’. 
Meister Eckhart
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Ik kom zoals dat heet uit een ‘bevindelijk‘ voorgeslacht. De ‘Ol-
de Eppien‘ was de vader van de moeder van mijn vader; de 
Echbert Beens(Genemuiden 1850-1932). Een man van aanzien 
uit de gereformeerde gemeente. Gaf net als ik zijn laatste geld 
uit aan goede boeken… Maar mijn ‘leesgeschiedenis’ met de 
mystiek is een beetje vreemd. Ik heb drie meter staan maar 
daar misschien 10 boeken van gelezen. In het begin was de 
mystiek in mijn omgeving natuurlijk verdacht(= Rooms..) maar 
dat zou nu eerder een stimulans voor mij zijn…

Ik was wel vertrouwd met de bevindelijke schrij-
vers (‘De vrienden van Kohlbrugge‘) en die theolo-
gen die zich daar positief kritisch mee verhielden 
(K.H. Miskotte). Maar de ‘mystici’ leerde ik vooral 
kennen via de ‘verwijzingen’ van Henri Nouwen, 
Han Fortmann en later Thomas Merton. Ik kan 

me uit mijn studententijd de publica-
tie van de brieven van Etty Hillesum 
nog herinneren (Hervormd Nederland/Deurlo). Pas 
rond 1985 na het lezen van het boek van Kees 
Waaijman ‘Spiritualiteit en Mystiek’ begon mijn ech-
te belangstelling.

En hier moet ik natuurlijk het tijdschrift Speling 
noemen(vanaf ’86). Ik verslo/ind het!

Maar wat raakte mij nu zo? Volgens mij is het de 
‘intimiteit’; de tedere nabijheid als de ontmoeting/
omgang als met een echte vriend(in)/geliefde/ 
minne; whoow../moeder(Mozes /Elia). Deze nabij-
heid kende ik niet maar ik verlangde er naar en het lezen van 
deze teksten, vooral het over deze teksten/mystici, bracht een 
gloed in mij… (= de Lectio Divina).

In de opleiding aan het Titus Brandsma Instituut 
herinner in ik mij nog de ‘nauwkeurige’ lezing van 
deze teksten samen met anderen 
maar vooral die met Hein Blom-
menstijn. Johannes van het Kruis, 
Willen van Saint Thierry...  En de 
psalmen met Kees Waaijman; ze 

waren als dansen op de muziek van Bob Dylan! 
Dag Hammarskjöld, Titus Brandsma enz. 
enz…. En natuurlijk Julian of Norwich:

All things shall be well

You shall see for yourself that

All manner of things shall be well

Mystiek…. 1976- e.v.
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Een van hen moet ik apart noemen; dat is Mees-
ter Eckhart. Zijn spreken over ‘God’ achter god 
heeft mijn bevrijdt van ongelooflijk veel kramp in 
mijn ‘denken/geloven’.  Want wat was ‘echte’ 
beeld van God dan? Nou dat is er 
niet.. althans… Ik ga dat hier na-
tuurlijk niet uitleggen; wie weet 

komt dat er nog een keer van als ik het boek van 
Bernard McGinn over hem heb gelezen.

Tenslotte nog het juweeltje ‘Inwijding 
in het ongeweten weten’. Ik heb het 
in het Nederlands. De afbeelding komt van een 
vertaling van William Johnston een schrijver die ik 
ook zeer graag lees.

Veel te laat heb ik jou liefgekregen

Veel te laat heb ik jou liefgekregen

schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw

veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten

en ik zocht jou als een ziende blinde

buiten mij, en uitgestort als water

liep ik van jou weg en liep verloren

tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,

door mijn doofheid ben jij heengebroken.

Oogverblindend ben jij opgedaagd

om mijn blindheid op de vlucht te jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,

nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,

honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,

heb jij doen ontbranden. En nu brand ik

lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

(Augustinus / Huub Oosterhuis)
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