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Dit jaar gedenken en vieren we de ont-
moeting tussen Franciscus en de sultan
van Egypte, 800 jaar geleden. Voor mijzelf
lag het zwaartepunt van het nadenken
over deze historische gebeurtenis echter
al vorig jaar, toen ik bezig was met het ver-
talen van het boek “The Saint and the Sul-
tan” van Paul Moses. Het was mooi om me
op deze manier zo intensief in het onder-
werp te mogen verdiepen. Enerzijds was
het gewoon één opdracht in een reeks van
dergelijke projecten waar ik mee bezig ben
geweest sinds ik met vertalen ben begon-
nen. Maar anderzijds heeft het me – zoals
iedere nieuwe ervaring dat kan – ook veel
gebracht. Iets daarvan wil ik graag met u
delen.

VERTALER ALS DIENAAR
Dit was voor het eerst dat ik een meer om-
vangrijke tekst van het Engels naar het
Nederlands vertaalde. (Beide talen be-
schouw ik als mijn moedertaal, en meestal
vertaal ik van het Nederlands naar het En-
gels.) Dit brengt met zich mee dat er nu
voor het eerst binnen Nederlandse kring
meer interesse is in het eindresultaat van
mijn vertaalarbeid. Mijn spontane reactie
van terughoudendheid op deze interesse
en op allerlei vragen naar mijn mening
over het vertaalde boek, hebben mij be-
wust doen worden van een fundamenteel
kenmerk van het vertalen als vak. Dit is dat
de vertaler wezenlijk een dienaar is, een
doorgeefluik, een kanaal tussen auteur en
lezer, die zelf zoveel mogelijk moet ver-
dwijnen in het doorgeven van de bood-
schap tussen zender en ontvanger. Als
vertaler gaat het nooit om mij en past het
mij in zekere zin niet om me een mening
te vormen over de tekst. Ik moet enkel ver-

trouwen schenken aan de auteur en diens
boodschap getrouw weergeven. En ik rea-
liseerde me: als contemplatieve, francis-
caanse religieuze past deze rol mij ook wel
heel goed. Ook in het leven met God gaat
het niet om mij, maar om hoe ik dienaar
kan zijn van de boodschap van het Evan-
gelie, van Gods onmetelijke liefde voor ie-
dere mens, ieder schepsel. Ja in deze zin
zijn wij als christenen allemaal, iedere dag,
vertalers van Gods Woord in ons spreken,
doen en laten. Het is een leven in de ver-
borgenheid – voor mij letterlijk, achter de
kloostermuren, maar ook voor mensen die
midden in de maatschappij staan: het gaat
er altijd om dat God (de Liefde) aan het
licht komt, niet wijzelf, al gebeurt het door
ons heen en zijn wij er dus onmisbaar in.

OPEN DE ONTMOETING IN
Franciscus was in zijn omgang met de sul-
tan en zijn mensen zo’n vertaler van Gods
Woord. Oppervlakkig gezien was zijn in-
tentie misschien om de sultan te bekeren,
maar in feite werd zijn agenda louter en al-
leen bepaald door Gods eigen liefde en
verlangen naar vrede. In het herlezen van
het verhaal van Franciscus vanuit het oog-
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punt van zijn streven naar vrede heeft het
mij enorm getroffen hoeveel er mogelijk is
en wordt, wanneer je werkelijk open en on-
bevangen op de ander durft af te stappen.
De pro-kruistocht en anti-islam propa-
ganda die in de tijd van Franciscus rond-
ging was niet mis. Toch had hij de
openheid van geest om een oprechte dia-
loog aan te gaan met de sultan en zich te
laten raken door de vroomheid en gods-
dienstigheid van de moslims. In plaats van
hen bij voorbaat af te schrijven als afgo-
dendienaars of ongelovigen, zoals de
meesten van zijn tijdgenoten deden, reali-
seerde Franciscus zich dat zijn medechris-
tenen best een voorbeeld zouden kunnen
nemen aan de toeleg waarmee de mos-
lims zich vijfmaal per dag voor God in aan-
bidding neerbogen. Omdat Franciscus
open de ontmoeting inging, kon hij zich er-

door laten inspireren, en na thuiskomst
probeerde hij die inspiratie met anderen te
delen. Zijn boodschap was niet populair.
Dat weten we, omdat de brieven die hij
vanuit zijn in het Oosten opgedane inspi-
ratie schreef, na zijn dood min of meer in
de doofpot belandden. Toch zijn ze door
de eeuwen heen bewaard gebleven, zodat
wij ze als vanzelfsprekend kunnen opslaan
in de Geschriften – iets waarvan ik geleerd
heb er vaker in dankbaarheid bij stil te
staan. 

Dat wij allen steeds meer mogen leren om
zo, zoals Franciscus, vertaler te zijn van
Gods Woord, Gods eigen wezen, in de we-
reld van vandaag en zo zijn Rijk van vrede
dichterbij brengen.
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