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Deze viering is voorbereid met studenten en promovendi van de geloofsoriëntatiegroep van 
Rapenburg 100. We komen eens per zes weken bij elkaar en er komen studenten, 
promovendi en enkelen die werken. We staan stil bij wat er gaande is in ons leven, en wat 
het met ons doet. ‘Hoe gaat het met je ziel?’ stelden we als vraag. Velen van de groep zijn in 
een fase van overgang. Sommigen zijn met gepromoveerd. Voor anderen is het diploma 
binnen bereik. Nog een opdracht en een tentamen en dan volgt de stap naar werk. Dat 
brengt de vraag mee: waarheen? Een baan is niet langer gegarandeerd met een diploma. 
Het is niet ongewoon om een half jaar stage te lopen voor je mag solliciteren. Hoe ga je in 
zo’n overgangsfase om met de onzekerheid over je loopbaan? Wie zit er op mij te wachten? 
En in hoeverre kun je de periode accepteren en kan het ongemerkt een tijd van groei zijn? 
Als thema hebben we daarom ‘verandering’ gekozen. 
 
1. Verandering. Als het verhaal dat je over je leven vertelde niet langer opgaat. 
Een diploma halen, een proefschrift afronden: daarvan is het doel duidelijk. Het is een 
investering in jezelf, een bijdrage aan kennis en aan de samenleving misschien. Het verhaal 
van je leven heeft een duidelijke bedoeling.  
 
Maar die bedoeling is minder duidelijk, of minder zuiver, als je gaat werken. Draag je nu 
vooral bij aan de inkomsten van een werkgever, of is er een sociale bijdrage? En wie verder 
gaat in de universitaire cultuur heeft te maken met hoge werkdruk, competitie, de noodzaak 
om je te profileren. De permanente onzekerheid hoe lang je er kunt blijven werken. Hoe 
mensen met elkaar omgaan is lang niet altijd prettig.  
Er rijzen vragen als: wil ik hier werken? En hoe rijm ik dat met mijn vertrouwen dat 
samenwerking sterker is dan individualisme? Waarvoor doe ik het? 
 
Ga je erin mee om jezelf te profileren en je eigen prestaties uit te vergroten? En vervreemd 
je dan niet te veel van jezelf? Want hoe kun je dan nog een open gesprek voeren over wat 
jou en je collega-onderzoekers fascineert in je vakgebied, als je eigenlijk elkaars concurrent 
bent? Wat als je ontdekt dat er voor de intrinsieke motivatie - samen ontdekkingen doen - 
weinig ruimte is binnen het onderzoek? Dan wordt een belangrijke basis om te kunnen doen 
wat je doet in twijfel getrokken. Mensen kunnen langer werken aan een concreet doel - 
diploma, proefschrift, project, loopbaan. Maar als de keuzes die je gemaakt hebt, je niet 
brengen op een plek waar je tot je recht komt, dan kan het plotseling leeg lijken. 
 
Deze ervaring spiegelden we aan een boek van Willemijn Dicke, een succesvolle 
wetenschapper aan de TU in Delft. Hoewel ze dingen bereikte waarom velen haar zouden 
benijden - op weg naar hoogleraarschap, een gezin en kinderen, een maandelijkse column -  
merkte ze dat het op een andere laag in haar leven niet klopte: ‘Ik had alles voor elkaar,’ 
schrijft ze, ‘ik vond er alleen niets meer aan.’  
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Vraag 
Herken je zo’n fase, waarin het verhaal dat je over je leven vertelde niet langer opgaat? En 
wat deed dat met je? 
 
2. Acceptatie. Weg met ‘als ik maar eenmaal…’ 
In de tijd waarin ze haar leven richtingloos voelt, overkomt Willemijn Dicke een plotse  
verlichtingservaring tijdens een fietstocht. Ze gaat op zoek naar bezieling bij verschillende 
spirituele tradities. Ze leert van een sjamaan om verbinding te leggen met de natuur, heeft 
gesprekken met een priester, trekt zich terug in een klooster en komt uiteindelijk uit bij een 
goeroe in Costa Rica. Maar de goeroe blijkt afwezig. 
 
Juist op het moment dat de reis naar de goeroe mislukt lijkt, leest ze een meditatie van de 
middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. Vaak denken we ‘had ik maar dit gekozen’ of ‘als ik 
toch dit of dat had bereikt, dan..’ schrijft Eckhart. Maar het is arrogant om dat te denken: 
God houdt niet een beter leven voor ons achter. ‘Dit leven is - op dit moment - het beste 
leven dat er voor mij is.’ Zij besluit dat als experiment te nemen: ‘Wat als het voor mij het 
beste is dat de goeroe afwezig is?’ Ze verdubbelt inspanningen met meditatie, gaat nog 
meer inspirerende literatuur lezen en geeft zich helemaal in de gesprekken door thema’s in 
te brengen die haar echt bezig houden. En ze leert: die goeroe heb ik niet nodig. 
 
Met onze gespreksgroep hebben we dit doordacht. Wat nu als dit leven werkelijk het beste 
leven is, dat er - op dit moment - voor mij is? Inclusief de onzekere perioden, of verdriet… 
Natuurlijk, ik kan mij goed voorstellen wat ik anders zou willen in mijn leven, maar het gaat 
niet om objectieve, meetbare waarheid: wat is het beste leven? Het gaat om de houding die 
je aanneemt ten opzichte van je situatie. Kan er dan een omslag plaatsvinden: van gericht op 
‘een ander leven’ naar ‘dit leven anders’. 
 
Een dergelijke omkering beschrijft Victor Frankl, overlevende van verschillende 
concentratiekapen: ‘In wezen deed het er niet toe wat onze verwachting was van het leven, 
maar ging het erom wat het leven van ons verwachtte. We moesten stoppen met ons af te 
vragen wat de zin was van dit alles, en ons in plaats daarvan richten op het beste antwoord 
dat wij konden geven, elk uur, elke dag. Wat het leven immers uiteindelijk van ons vraagt is 
de verantwoordelijkheid te nemen om het meest zinvolle antwoord te geven op de 
problemen waar het ons iedere dag voor stelt en deze om te vormen tot uitdagingen die ons 
tot handelen aanzetten.’  
 
Vraag: Voor welke vraag of taak stelt het leven jou op dit moment? 
 
3. Vertrouwen. Het vermogen met lege handen te staan.  
(Genesis 32:23-33:4) 
 
Meditatie  
Jakob keert min of meer gedwongen terug naar zijn geboortegrond en daar wacht de 
confrontatie met zijn broer die hij heeft bedrogen. Zijn broer kent zijn trucs, zijn bedrog. Al 
zijn bezittingen en zijn gezin zijn al vooruit. Met lege handen blijft hij alleen achter. 
 
Hij worstelt met de engel van zijn verleden? Met de God die spreekt in zijn geweten? Hij 
geeft niet op. 
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Jakob vraagt gezegend te worden. Weet hij dat hij die hard nodig heeft? Heeft hij het gevoel 
dat hij een toekomst in de nabijheid van zijn broer niet kan afdwingen zoals hij dat eerder 
steeds heeft gedaan? De volgende dag stuurt hij geschenken vooruit. Toch nog een andere 
strategie om zijn broer te pleasen en zijn toekomst veilig te stellen. 
 
Vertrouwen is het vermogen met lege handen te staan. Vertrouwen is niet: vertrouwen dat 
het goed komt; want dan blijf je je vastklampen aan je verwachtingen van de toekomst. 
Vertrouwen dat het goed komt betekent dat je een nieuwe verwachting creëert, en dus niet 
met lege handen staat. Jakob beseft dat hij met lege handen staat, maar hij doet alles om 
dat te vermijden, om zich te handhaven. Dat zijn broer hem al goedgezind is en wil 
ontvangen, daarvoor staat hij niet open. 
 
Als je je anders tot je leven gaat verhouden, en je het aanvaardt, kan het leven een wending 
nemen; tot die tijd zit je zelf vast in je houding tot hoe je leven op dat moment is. Je eigen 
houding, je eigen verhouding tot je situatie kan in de weg staan om tot vernieuwing te 
komen. En om te ontvangen wat er dan wél op je weg komt. 
 
Als je in de onzekerheid (van afgestudeerd zijn en zoeken naar nieuwe oriëntatie, of van de 
zorg over het voortbestaan van je baan, of van de gemeenschap waarin je thuis bent) 
vasthoudt aan je oude doelen en verwachtingen, kan dat vernieuwing in de weg staan. Als je 
met lege handen kunt staan, word je ontvankelijker. Te verdragen dat je met lege handen 
staat, maakt je opener voor wat dan wel mogelijk is. Zoals een van ons zei: ik zoek ook naar 
wat me gelukkig maakt. Maar misschien moet ik niet iets doen, mar iets loslaten. 
 
Vraag: Wat zou het je brengen als me meer in staat was om met lege handen te staan``? 
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