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PROLOOG 
EEN AFRIKAANSE VERTELLING

Een heel bekend verhaal uit Afrika vertelt hoe een ja-
ger, toen hij door het bos liep, een pasgeboren adelaarsjong 
vond. Hij pakte het op en nam het mee naar huis. Daar 
deed hij het in zijn kippenren. De koning der vogels groei-
de op met de kuikens en leerde al snel zich als een van hen 
te gedragen: hij pikte maïs en maakte sprongetjes net als 
zij…

Nadat al vele maanden voorbij waren, bekeek de boer 
op een dag bedachtzaam de grote vleugels van deze majes-
tueuze vogel. Hij had nog niet geleerd om te vliegen omdat 
hij zijn hele leven opgesloten had gezeten, hoewel hij het 
wel zou moeten kunnen.

De goede man kreeg spijt van wat hij had gedaan en 
besloot de adelaar vrij te laten. Hij haalde hem uit de ren, 
sloot hem voorzichtig in zijn armen en nam hem mee naar 
de dichtstbijzijnde heuvel. Daar aangekomen gooide hij 
hem in de lucht en zei tegen hem: “Je bent een adelaar. Je 
hoort bij de hemel en niet bij het land. Spreid je vleugels 
uit en vlieg!” Maar de adelaar bewoog zich niet. Hij keek 
vanaf de heuvel naar de kuikens die aan het eten waren en 
maakte sprongetjes om weer bij hen te zijn. De boer her-
haalde zonder ophouden: “We moeten je niet klein houden 
en je als de kippen op laten groeien, die niets anders doen 
dan ruziemaken om de graantjes die op de grond liggen 
op te kunnen pikken. Spreid je vleugels uit en vlieg!” Maar 
de jonge adelaar raakte steeds meer in de war door dit zo 
veeleisende doel. Hij trilde over zijn hele lichaam en liet 
duidelijk merken dat hij liever terugging naar zijn oude 
vertrouwde plekje.

De boer gaf het niet op. De volgende dag, heel vroeg, 
nam hij de vogel mee naar een hele hoge berg. Eenmaal 
aangekomen op de top, hield hij hem weer omhoog. Met 

9



zijn armen uitgestrekt naar boven liet hij de adelaar naar 
de schitterende zon kijken, terwijl hij hem aanmoedigde en 
zei: “Je bent een adelaar. Je bent geboren om je in de open-
lucht te bewegen en tot de zon te reiken. Je kunt enorme 
afstanden afleggen en met de wind spelen. Wees niet bang! 
Probeer het! Spreid je vleugels uit en vlieg!” En toen ge-
beurde het. De adelaar, gefascineerd door de overvloed 
aan licht, begon zich op statige wijze te strekken, opende 
langzaam zijn grote vleugels en begon met een triomfan-
telijke kreet te vliegen; steeds hoger, totdat men hem niet 
meer aan de horizon kon onderscheiden….

“Wie geboren is met vleugels, moet ze gebruiken om te 
vliegen”, dacht de boer toen hij de berg afliep.

HOOFDSTUK I 
EEN UNIEKE ROEPING

“We worden allemaal als unieke exemplaren geboren 
en we sterven allemaal als gelijke kopieën”, zeggen de cy-
nici onder ons. Als we een oppervlakkige blik op onszelf 
en onze omgeving werpen, dan lijkt het alsof die cynici 
niet erg ver van de waarheid vandaan zijn. In onze tech-
nisch ontwikkelde, maar menselijk verarmde maatschap-
pij bestaat een opvallende uniformiteit in de manier van 
denken, spreken, zich kleden, handelen en reageren. Als 
we door de grote steden lopen, merken we op dat de sfeer 
steeds onverschilliger is en er steeds meer gemanipuleerd 
wordt. Vaak hebben we tijd noch zin om het eigen innerlijk 
te cultiveren en laten we ons gemakkelijk meeslepen door 
de nieuwe mode die in onze light cultuur opkomt. Ons in-
nerlijk geeft niet aan dat ons bestaan betekenis heeft, dat er 
dingen zijn die de moeite waard zijn om voor te strijden en 
te lijden. 

We zijn vergeten dat we niet slechts iets zijn, maar ook 
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iemand: een persoon die teer bemind wordt door God. Een 
persoon die geroepen is om een uniek en fascinerend leven 
te leiden, om vrij en creatief te zijn, en om met de godde-
lijke genade zelfs de grootste obstakels die men op zijn weg 
kan tegenkomen, te overwinnen.

I. De uitdaging van de vrijheid – vandaag 

Wat is vrijheid? In eerste instantie kunnen we zeggen 
dat het de openheid is naar het oneindige. Het is het diep-
liggende vermogen om de hoofdpersoon te zijn van ons 
eigen leven. Het is een geweldige gave die heel ons wezen 
erbij betrekt en ons karakter en onze bestemming op een 
beslissende manier vormgeeft. We kunnen door de vrijheid 
aan de ene kant opgaan in blijheid en liefde en het ver-
langen naar volkomenheid, naar God. Aan de andere kant 
kunnen we door die vrijheid worden beheerst door wan-
hoop, angst en dwaasheid. De vrijheid maakt het mogelijk 
de grootst denkbare grootheid te bereiken, maar ook om 
een volledige misstap te begaan. Het heeft te maken met 
de zelfverwezenlijking en met de zelfverwoesting van de 
mens. Soms confronteren we onszelf met vragen als: Waar 
leef ik van? Wat zijn mijn wortels? Wat is het dat mijn den-
ken en mijn wil vormgeeft? We kunnen met dankbaarheid 
terugkijken op alles wat we ontvangen hebben van degenen 
die ons zijn voorgegaan, van alles (verborgen of gekend) 
wat anderen aan deze wereld hebben bijgedragen. Maar 
we mogen niet vergeten dat ook ieder van ons de taak heeft 
om iets nieuws bij te dragen. Ieder mens is een apart en 
uniek mens. Met iedere geboorte begint iets bijzonders en 
nieuws in de wereld. “Het nieuwe”, zegt Hannah Arendt, 
“begint altijd in de vorm van een wonder.”1 Niemand weet 
hoe hij zich zal ontwikkelen, wat hij zal worden, waar hij 
zijn talenten voor zal gebruiken. De mens is niet alleen be-
giftigd met het vermogen om zich een doel voor ogen te 
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stellen, maar ook om zijn eigen doel te zijn: hij is geroepen 
om zichzelf vorm te geven. Hij kan zijn talenten ontwikke-
len en zijn bestaan – en zichzelf – veranderen in iets daad-
werkelijk groots. Er valt van hem iets buitengewoons, iets 
ongelooflijks te verwachten.

Ieder mens kan de wereld veel verrassingen bieden, 
nieuwe gedachten, nieuwe woorden en nieuwe oplossin-
gen aandragen en unieke handelingen verrichten. Hij is 
in staat zijn eigen leven te leven en bron van inspiratie en 
steun te zijn voor anderen.

Soms is het verstandig om weer met de blik van een 
kind te kijken en ons te openen voor de eigen nieuwheid 
en die van iedere persoon. Zo ontdekken we de uitdaging 
die elke situatie in zich bergt. De wereld zal zijn wat wij 
ervan maken. Of liever, onze wereld is wat wij ervan maken. 
Ons leven is wat we er zelf van maken.

We zijn vrij, ondanks de tegenwerkende omstandighe-
den waarin we ons kunnen bevinden en die ons kunnen 
beïnvloeden. En we hebben niet alleen het recht, maar ook 
de plicht om onze vrijheid uit te oefenen, in het bijzonder 
in deze geraffineerd tirannieke wereld waarin we nu le-
ven. Niemand moet veranderen in een “robot”, zonder ge-
laat en oorspronkelijkheid. Niemand is bedoeld om “een 
mens van de grote hoop” te zijn. Juist vandaag de dag is 
het noodzakelijker dan ooit dat we ons bewust zijn van de 
rijkdom van het menselijk leven. Juist vandaag is het nood-
zakelijker dan ooit dat we wegen zoeken om “meer” mens 
te worden in plaats van handelingsonbekwame, schrikach-
tige en beklagenswaardige personen.2
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