
HET VOLK VAN DE MASIH IN PAKISTAN

Wie af en toe een actualiteitsbijdrage leest over Pakistan, weet dat het woord 
‘masih’ in de naam van een persoon naar zijn christelijke identiteit verwijst. Hij 
komt dan eventueel nog te weten dat het afgeleid is van het woord ‘messias’. 
Hoe het voelt om als man of vrouw van het Masihvolk door het leven te gaan, 
blijft een goed bewaard geheim. Het dagelijks leven van de mensen in deze 
landen ontgaat ons in de regel, omdat de verslaggevers er zelf weinig vanaf 
weten. Toch vinden we daar heel dikwijls een antwoord op hardnekkige vra-
gen die blijven de kop opsteken, zonder dat iemand ze kan beantwoorden 1. 
Tenzij je bij een missionaris te rade gaat die het leven van deze mensen enkele 
decennia lang gedeeld heeft. De spiritijn John O’Brien maakte een grondige 
studie over het leven en de geschiedenis van deze mensen die hij teder ‘mijn 
volk’ noemt 2. In het kader van een uitwisseling met zijn confraters die buiten 
Pakistan leven en werken, bracht hij verslag uit over de bijdrage van de kleine 
groep spiritijnen aan de worsteling van de christenen van Pakistan om in dia-
loog te treden met de hen omringende wereld 3. Ik maak in dit artikel gebruik 
van deze bronnen om de lezer te laten aanvoelen wat het Masihvolk meemaakt 
in eigen land. Dat zal hem of haar toelaten om mediaverslagen over dit land 
met nieuwe ogen te lezen.

VENSTER OP DE WERELD



lijdensweG

Het volk van de Masih, oorspron-
kelijk Chuhra genoemd, behoort al 
sedert 4000 jaar tot de niet-kaste 
van onaanraakbaren. Deze mensen 
waren in de Punjabregio aanwezig 
nog voor sterkere groepen hindoes 
de streek inpalmden. Ze leefden als 
jagers in stammenverband en huw-
den enkel onder elkaar. Hun levens-
stijl contrasteerde sterk met die van de 
door reinheidsvoorschriften geobse-
deerde hindoeheersers. Ze moesten 
gaandeweg vrede nemen met het 
statuut van onreine die onvermijdelijk 
de zuiverheid van anderen compro-
mitteert. Daarom mochten ze niet 
aangeraakt of zelfs niet aangekeken 
worden, laat staan dat ze iemand 
van een kaste mochten aanraken of 
aankijken. Wanneer een hindoe hen 
uit noodzaak water uit een tas had 
laten drinken, moest die onmiddellijk 
stukgegooid worden. Want bij de 
andere bevolkingsgroepen komen 
deden ze wel … om het vuilnis op te 
halen, beerputten leeg te maken, stra-
ten te vegen. En daarbij kijk je maar 
beter naar de grond! De maatschap-
pij had hen nodig, ze moesten er zijn, 
maar onzichtbaar blijven, want hun 
verschijning alleen al had een slechte 
invloed op het karma 4 van wie naar 
een hoger niveau van leven streefde.

In hun eigen mythes en legendes ver-
klaren de Chuhra hun uitsluiting als 
het resultaat van bedrog waarvan ze 
het slachtoffer werden. In hun liede-
ren en gedichten maken ze gebruik 
van elementen uit de mythologie van 
hun onderdrukkers om aan te tonen 
hoe ze om de tuin geleid werden. 
Zorgvuldig opgebouwde stambo-
men moeten het bewijs leveren dat 
ze helemaal geen uitschot zijn. Ze 
zijn misschien naïef geweest, maar 
de tegenpartij speelde ronduit vals 
en was op hun onderwerping uit. Ze 
maken tot op vandaag systematisch 
gebruik van elementen uit de cultuur 
van hun hindoe- en moslimburen om 
een eigen waardige identiteit uit te 
bouwen. Op die manier wordt hun si-
tuatie bespreekbaar, minstens onder 
elkaar, wat een eerste stap is in de 
goede richting.

licHTpunT

Pogingen om van deze mensen hin-
does of moslims te maken liepen op 
niets uit, omdat beide geloofsgemeen-
schappen hen als onaanraakbaren 
bleven behandelen. Hun uitsluiting 
werd religieus gemotiveerd! Terwijl 
de koloniale overheersing als een ver-
nedering ervaren werd door de meer-
derheid, bood ze aan deze groep 
onverhoopte kansen tot emancipatie. 
Nu kon je als individu iets betekenen, 
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en de gemeenschap van de onaan-
raakbaren werd op ongeveer dezelf-
de manier behandeld als de rest. Van 
promotie gesproken! Precies op het 
moment dat ze de indruk krijgen dat 
ze uit het moeras zullen kunnen ont-
snappen, worden ze benaderd door 
christelijke missionarissen. Zij zorgen 
ervoor dat ze als landarbeiders aan 
de slag kunnen. Na enige tijd kunnen 
sommigen zelfs eigenaar worden van 
een bescheiden boerderij, zij het uit-
sluitend in een door missionarissen 
gesticht dorp. Het vurig verlangen 
van deze mensen om uit hun benarde 
situatie van onaanraakbaren te ont-
snappen, ontmoet hier het verlangen 
van de missionarissen om hun het heil 
aan te reiken. Velen bekeren zich, 
eerst vooral tot het protestantisme, 
daarna ook tot het katholicisme.

Godsdienst speelt een belangrijke 
rol in het leven van de Chuhra. Het 
was voor hen dan ook bijzonder 
pijnlijk dat ze door de meerderheid 
misprezen werden om een religieuze 
overtuiging: hun vermeende onrein-
heid die de spirituele toekomst van ie-
dereen in gevaar brengt. De hindoe-
geschriften en de Koran hadden ze 
nooit mogen aanraken, en nu wordt 
hun het heilige boek van de nieuwe 
godsdienst aangeboden. Ze krijgen 
de kans het te leren lezen, want het is 
in hun eigen taal geschreven! Ze mo-

gen zelfs de psalmen zingen op hun 
eigen melodieën! Dat is dé kans om 
een grondige verandering van statuut 
te bekomen. Zo ontstaat het volk van 
de Masih. Door de christenen van 
andere etnische groepen – weinig 
talrijk, de Chuhra zijn duidelijk in de 
meerderheid – worden ze als gelijken 
benaderd, al aarzelen sommigen wel 
eens. Hoe dan ook, het gevoel er op 
geen enkele manier bij te horen is ver-
dwenen. Bij de meerderheid van de 
bevolking is er echter weinig veran-
derd, maar er is toch een nieuwe situ-
atie ontstaan die de verhouding met 
de maatschappij mee zal bepalen.

islam

De contacten van deze mensen met 
de moslimmeerderheid (97,5% van 
de bevolking) en de kleine rest hin-
does beperken zich meestal tot hun 
lotgenoten: mensen van hun eigen 
etnische groep die vuilnisman of leer-
looier zijn. Zij ervaren, net zoals de 
christenen, dat ze door de meerder-
heid misprezen worden. Wanneer 
ze het afval ophalen in een theehuis, 
wordt hun soms een kop thee aan-
geboden en nadat ze die leegge-
dronken hebben, belandt de kop in 
stukken bij het vuilnis, waar ze zelf 
ook bij horen! De meerderheid die 
hen zo behandelt, bestaat uit mos-
lims. Dat heeft niets met de islam als 
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godsdienst te maken, zoals blijkt uit 
volgend voorval.

Enkele jaren geleden raakte een ver-
binding tussen verschillende rioolnet-
werken geblokkeerd. Drie arbeiders 
van de dienst werden inderhaast op-
geroepen en zonder beschermkledij 
naar beneden gestuurd. De nodige 
apparatuur was evenmin beschik-
baar. Er was geen supervisie en ze-
ker al geen reserveploeg die bijstand 
kon verlenen in geval van nood. Ze 
moesten maar zien hoe ze het pro-
bleem zo snel mogelijk oplosten! Ze 
zijn pas ’s anderendaags terug bo-
ven gekomen … dood, verstikt door 
methaangas en opgehaald door hun 
makkers. De sociale dienst van de 
Chuhra, opgericht door de spiritijnen, 
stond de families bij in hun adminis-
tratieve strijd om minstens een be-
scheiden schadevergoeding te beko-
men. Twee arbeiders waren moslim, 
de derde christen. De vertegenwoor-
digers van het stadsbestuur praatten 
over de drie alsof het geen mensen 
waren. Ze leefden toch van het vuil-
nis! Het deed er echt niet toe of ze 
moslim dan wel christen waren. Hun 
waardigheid werd bepaald door het 
werk dat ze deden om in hun levens-
onderhoud te voorzien, niet door het 
geloof dat ze beleden.

De verhouding met de moslims is com-

plex. Soms bevind je je in gezelschap 
van lotgenoten die elkaar bijstaan, op 
een ander moment word je gepest 
door een politieambtenaar en die is 
natuurlijk moslim. In een overheids-
dienst ontmoet je mensen die je het 
leven zuur maken omdat je christen 
bent. Meestal helpt het niet wanneer 
het woord ‘masih’ op officiële docu-
menten voorkomt. Maar een andere 
ambtenaar van dezelfde dienst heeft 
met je te doen, hij helpt je vooruit en 
geeft je zelfs enkele gouden tips mee. 
Beiden zijn moslim. De religieuze fa-
naat die je op straat achterna roept 
dat christenen goddelozen zijn die 
nooit bidden, is moslim. ’s Avonds 
komt een moslimbuur je vragen of 
jij ook voor zijn ziek kind wil bidden 
… en je sluit je aan bij de buren die 
samen genezing afsmeken. Dat is de 
interreligieuze dialoog in de praktijk. 
Makkelijk is die nooit, af en toe wel 
bemoedigend.

minderHeden

Wie in Pakistan tot een of andere 
minderheid behoort, moet leren leven 
met een arrogante meerderheid. De 
islam doet zich voor als de sterkste, 
de grootste. Dat is een geloofspunt, 
een getuigenis! Minderheden hebben 
de indruk dat de islam hen voortdu-
rend probeert te temmen en daar ook 
in slaagt. Als lid van de minderheid 
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ben je altijd en overal de mindere. 
Iedereen neemt deel aan de moslim-
feesten, respecteert de voedselvoor-
schriften en maakt gebruik van het is-
lamitisch jargon. Het vrijdagsermoen 
moet je wel horen, zo luid wordt het 
uitgeschreeuwd over de luidsprekers! 
Een christen die openlijk Isai (volge-
ling van Jezus, een moslimprofeet) 
genoemd wordt, kan enkel slikken, al 
zou hij het willen uitschreeuwen dat 
hij Masih (leerling van Christus, de 
Messias, de Levende, de Verrezene) 
is. Jij weet niets, je houdt je mond 
dicht, want zij hebben het gelijk aan 
hun kant.

Je kan als christen een zekere waarde 
onderscheiden in een leven als ‘min-
dere’. Vroeg Franciscus zijn broeders 
niet om zichzelf te beschouwen als de 
mindere van elke andere mens? Dat 
is makkelijk gezegd, maar het vraagt 
veel van je om je die levenshouding 
eigen te maken. Dat de islam je daar-
bij helpt, hoeft geen betoog. Je wordt 
met je neus op de werkelijkheid ge-
drukt: de eindigheid van het leven 
en jouw radicale armoede als schep-
sel maken terdege deel uit van jouw 
dagelijks bestaan. Het ergste dat je 
kan overkomen is dat je ontmoedigd 
wordt, het niet meer aankunt. Meestal 
vind je opnieuw energie in de ont-
moetingen die volgen. Degene die er 
alles aan doet om je te laten voelen 

dat je de mindere bent, kampt met 
andere problemen. Wat hij als een 
geloofsgetuigenis beschouwt, kan zo 
erg ontaarden dat hij er alle geloof-
waardigheid bij verliest. Aanslagen 
tegen kerken, moordpartijen in chris-
telijke dorpen, systematisch misbruik 
van de wet tegen de godslastering … 
maken deel uit van het dagelijks le-
ven in Pakistan. Andere minderheden 
zoals de sjiieten en de hindoes zijn 
er eveneens slachtoffer van. De meer-
derheid van de moslims voelt zich 
ongemakkelijk wanneer dat gebeurt. 
Soms beperkt de reactie zich tot een 
laffe terugtocht: volgens de islam 
mag dat niet, dus is het niet gebeurd. 
Gewone mensen weten dat die rede-
nering onzin is. Moslim of niet, zij de-
len gewoonlijk in de brokken. Soms 
brengt hen dat samen in het besef dat 
het leven inderdaad een gave is en 
dat het hun zeker niet toebehoort.

dialooG

Je zou denken dat dergelijke machts-
verhoudingen elke vorm van dialoog 
uitsluiten, maar dan hou je geen re-
kening met de creativiteit van kleine 
mensen. Toen de diocesane commis-
sie Rechtvaardigheid en vrede een 
bescheiden actie ondernam tegen de 
Hadoodverordeningen, sloten enkele 
militante organisaties van moslimvrou-
wen zich bij hen aan. De verordenin-
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gen waren nog een erfenis van het re-
gime Ziad en benadeelden systema-
tisch de vrouwen, vooral in verband 
met erfenisrechten, maar ook door 
een apart kiessysteem voor vrouwen 
op te leggen. De meeste christenen 
waren sterk onder de indruk van de 
moed van deze dames. De samen-
werking leidde tot wederzijds res-
pect, dat sterker werd naarmate de 
campagne vorderde. Mensen die 
elkaar nog nooit ontmoet hadden, 
leerden elkaar beter kennen en praat-
ten samen over de betekenis en de 
draagwijdte van rechtvaardigheid in 
hun godsdienst.

Soms gebeurt het dat mensen met de-
zelfde beroepsactiviteit elkaar vinden 
over de grenzen van de godsdienst 
heen. Dat werd duidelijk gedurende 
de begrafenis van de christen die om-

kwam in het incident in het rioolnet-
werk. Er waren meer moslimcollega’s 
aanwezig dan geloofsgenoten, want 
de christelijke gemeenschap is piep-
klein. In de loop van de liturgische 
viering werd de bezem – door de 
meerderheid spottend gebrandmerkt 
als hét kenteken van de arbeiders van 
de vuilnisondernemingen – in proces-
sie naar voren gedragen, waar hij 
een prominente plaats kreeg. Het 
had enige moeite gekost om de chris-
tenen te overtuigen van het belang 
en de betekenis van dit gebaar, om-
dat de bezem door henzelf ervaren 
wordt als een teken van schaamte en 
onderdrukking. (De eerste christenen 
hadden ook enige tijd nodig voor 
ze het kruis als embleem aanvaard-
den.) Dit eerbetoon aan de bezem 
werd door de moslimdeelnemers 
spontaan op luid applaus onthaald! 
Op die manier ontstond een samen-
horigheidsgevoel dat op wederzijds 
respect gefundeerd is. Dergelijke ont-
moetingen hebben eveneens plaats 
in andere beroepscategorieën, be-
halve in het onderwijs waar de druk 
van hogerhand en het zorgvuldig ge-
voede wantrouwen van veel ouders 
tegen om het even welke leraar uit 
een minderheidsgroep elke dialoog 
onmogelijk maken.

Pakistani zijn zeer religieuze mensen. 
In alle omstandigheden van het leven, 
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voelen ze scherp de nood aan om sa-
men te bidden. In tegenstelling tot wat 
je vanuit een westers perspectief zou 
denken, komt de islam niet of nau-
welijks aan die nood tegemoet. Het 
gebed is er zeer formeel, repetitief en 
individueel, zelfs het vrijdaggebed in 
de moskee. Moslims merken hoe de 
priester of een religieuze zieke chris-
tenen bezoekt, met hen bidt en hen 
de handen oplegt. Soms gebeurt het 
dat zij de priester of de religieuze uit-
nodigen om ook met hun ziek fami-
lielid te bidden en het de handen op 
te leggen. Daar wordt in de regel op 
ingegaan en het raakt hen heel diep. 
Vandaar dat moslims af en toe, maar 
liefst ongemerkt, naar de parochie 
komen om te vragen dat men met 
hen zou bidden of met degene die 
ze meegebracht hebben. Wanneer 
de nood hoog is, verdwijnt de grens 
tussen godsdiensten en is de bijstand 
van om het even welke religieuze pro-
fessional welkom.

Izzat

Deze contacten met een veel grotere 
en openlijk dominante godsdienst 
zorgen ervoor dat de kleine twee 
miljoen christenen hun eigen geloof 
dikwijls vanuit een moslimperspec-
tief benaderen. Dat vergemakkelijkt 
een correct begrip van bijvoorbeeld 

de Schrift niet. Belangrijker is echter 
de algemene nood om te voelen dat 
je er als mens toe doet in de maat-
schappij, dat je er een rol speelt, dat 
je nodig en gewenst bent. Dat alles 
wordt kernachtig weergegeven in 
het woord izzat. In de ogen van de 
meeste Pakistani staan de christenen 
onderaan de ladder van de izzat. 
Ze maken deel uit van de verkeerde 
godsdienst, zijn nakomelingen van 
minderwaardige voorouders, beho-
ren tot geen enkele kaste, bezitten 
geen landerijen en oefenen een be-
roep uit waar niemand anders van 
wil weten. Dat verklaart waarom de 
publieke opinie totaal onverschillig 
blijft wanneer ze wreedaardig be-
handeld worden. Op zich is dat al 

erg genoeg. De mensen lijden eron-
der en trachten aan dit misprijzen te 
ontkomen door in hun eigen midden 
een soortgelijk sociaal systeem uit te 
bouwen. Rationeel is dat niet, maar je 
merkt dat gemarginaliseerden in nog-
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al wat gevallen proberen aan hun lot 
te ontkomen door op hun beurt over 
een ander de plak te zwaaien. 

Het volk van de Masih ziet een groot 
verschil tussen zij die een stuk grond 
beheren in het kader van de christe-
lijke dorpen, destijds door de missio-
narissen gesticht, en zij die helemaal 
geen grond hebben. Er wordt verder 
een scherp onderscheid gemaakt 
tussen de families die een priester 
of religieuze aan de Kerk schonken 
en zij die dat niet deden. Wie een 
diploma en een goed betaalde job 
heeft, wordt heel anders behandeld 
dan wie nog van ‘de bezem’ moet 
leven. Families waarvan de dochters 
gelukkig gehuwd zijn, staan in hoger 
aanzien dan zij die een paar ‘onge-
lukken’ gehad hebben … Het feit dat 
er geen enkele mogelijkheid bestaat 
om het eigen statuut te verbeteren in 
de bredere maatschappij, zorgt er-
voor dat dit intern systeem hardnek-
kig standhoudt, niettegenstaande de 
inspanningen van de leiders van de 
Kerk om er de scherpe kanten van af 
te ronden. Als het onmogelijk is om je 
af te reageren tegen wie jou onrecht 
aandoet, dan ga je maar tekeer tegen 
wie niet anders kan dan je respecte-
ren. De eenheid en de samenwerking 
onder christenen wordt sterk gehin-
derd door deze alomtegenwoordige 
honger naar een beetje respect. 

impasse

De begeleiding van een dergelijke 
gemeenschap vraagt veel geduld en 
een groot incasseringsvermogen. Je 
bent voortdurend bezig met het oplos-
sen van conflicten. Iedereen heeft een 
reden om kwaad te zijn op de ander 
en om ergens wraak voor te nemen. 
Voor je het goed beseft, maak je ook 
deel uit van het geheel en kom je niet 
zonder kleerscheuren uit het conflict. 
Zo is het heel delicaat om christenen 
dichter bij elkaar te brengen wanneer 
ze krampachtig op zoek zijn naar 
meer izzat en daarbij hun eigen broe-
ders en zusters vertrappelen. 

De institutionele Kerk verleent een 
aantal privileges aan priesters en reli-
gieuzen, waar ook hun families beter 
van worden. Dat maakt de gemeen-
schapsopbouw uiterst moeilijk. De 
Kerk weerspiegelt zo, zonder daar 
bewust op aan te sturen, de maat-
schappij waarbinnen het streven naar 
izzat centraal staat. Op het eerste 
gezicht krijgt ze op die manier een 
lokaal gelaat waar haar leden vrede 
mee kunnen nemen. Maar is dat wel 
zo? Om het met de woorden van 
paus Franciscus te zeggen: de Kerk 
telt wel veel gemarginaliseerden, 
maar haar leven wordt vanuit het cen-
trum bepaald en niet vanuit de perife-
rie. Toegegeven, de voornaamste ac-
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toren zijn mensen die door de maat-
schappij uitgespuwd worden, maar 
zij handelen vanuit het oogpunt van 
de machtigen, niet vanuit dat van de 
onderdrukten. Nochtans beschikken 
ze over een eigen wijsheid (verhalen, 
mythen, riten …) die hun geloofsge-
meenschap creatief kan omvormen 
en de zware last kan wegnemen van 
het gedwongen leven in twee paral-
lelle werelden die elkaar niet verrij-
ken. De wederzijdse bevruchting van 
hun wijsheid en de boodschap van 
het evangelie kan hen toelaten om de 
moordende elementen van het maat-
schappelijk leven te onderscheiden. 
Op die manier zullen ze er misschien 
in slagen om een uitweg te vinden uit 
het ongemakkelijk samengaan van 
een onbevredigende cultuur met een 
godsdienst van slaafse onderwer-
ping.

uiTweG

De kleine groep spiritijnen telt een 
aantal leden met een gespecialiseer-
de vorming in culturele antropologie, 
theologie, Bijbel en spiritualiteit. Zij 
worden dikwijls uitgenodigd om vor-
mingssessies en retraites te animeren. 
Dat laat hen toe om, tactvol en met 
veel respect voor culturele gevoelig-
heden, dit thema aan te snijden bij 
de lokale clerus en de religieuzen. 
Publicaties in kerkelijke en andere me-

dia helpen om dit soort theologische 
dialoog verder gestalte te geven. Zij 
hopen op die manier de lokale lei-
ders van de Kerk tot het bewustzijn 
te brengen dat een andere toekomst 
mogelijk is. Het proces is op gang 
gekomen, maar het verloopt tergend 
traag.

Met de christenen in hun parochies 
proberen ze samen tot inzicht te ko-
men. Ze maken daarbij gebruik van 
een aantal elementen van de peda-
gogie van Paulo Freire5. Ook hier 
verloopt het proces heel traag, maar 
er zijn minder remmingen. Kleine 
groepjes praten over de verschillende 
manieren waarop ze met hun wei-
nig benijdenswaardige identiteit om-
gaan. Zij komen er snel achter dat ze 
dikwijls tegen muren aanlopen en dat 
het verlangen om, zoals de meerder-
heid in de maatschappij, meer izzat 
te verwerven hen weinig voldoening 
schenkt. Dat doet hen zoeken in hun 
mythen en legenden naar creatieve 
wegen om voor zichzelf een nieuwe 
identiteit op te bouwen. Zo evolueren 
ze van pure weerstand tegen de ge-
dwongen marginalisering naar een 
poging om die van binnenuit te ver-
anderen. Ze ontdekken meer en meer 
dat het geen zin heeft om de held uit 
te hangen, voor wie dan ook. Dan 
komen de verhalen van degenen die 
erin slagen om de omstandigheden 
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goed in te schatten en die creatief in 
hun voordeel om te buigen. Met alge-
meenheden kom je nergens, je moet 
oog hebben voor elk detail, voor elke 
mens, voor wat in hem of haar om-
gaat.

Deze kleine gemeenschappen blij-
ven hun etnische identiteit koesteren 
terwijl ze goed weten hoe de maat-
schappij op hen neerkijkt. In de loop 
van hun lange geschiedenis hebben 
ze niet toegegeven aan de druk van 
de brahmanen of de moslims om hun 
tradities op te geven. Dat heeft voor 
veel moeilijkheden gezorgd en hun 
emancipatie bemoeilijkt, maar bijna 
niemand heeft zijn oorsprong verloo-

chend. De wederzijdse bevruchting 
van hun wijsheid en het evangelie 
laat hen nu toe om moeizaam een 
nieuwe identiteit op te bouwen, gefun-
deerd op samenwerking, met grote 
aandacht voor wie moeite heeft om 
te volgen. Dat heeft al enkele geluk-
kige gevolgen gehad op het sociale 
vlak, wat hen moed geeft om verder 
te gaan. Zo worden ze stilaan inner-
lijk bevrijd van hun maatschappelijk 
statuut en gesterkt in hun identiteit die 
ze al duizenden jaren koesteren. Dat 
kan je een bescheiden resultaat noe-
men van de inculturatie.

Eric MANHAEGHE
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monniken en Aung Suu Kyi, winnares van de Nobelprijs voor de vrede en regeringsleider, 
hebben in het verleden bewezen dat ze tegen de militairen durven ingaan. Waarom doen 
ze in dit geval niets?

2 John O’Brien, The Construction of Pakistani Identity, Lahore, Research Society of Pakistan, 
2006, xxxvi + 698 p.

3 John O’Brien, Le dialogue est proclamation —La proclamation est dialogique. La présence 
des spiritains au Pakistan, in Spiritus, 2015, pp. 87-102, 219-229 en 351-360

4 Fysieke en mentale activiteiten van een individu die gevolgen hebben voor het leven en de 
volgende levens.

5 Paulo Freire (1921-1997): Braziliaans onderwijshervormer, pedagoog en andragoog, 
werkte aan emancipatie en bewustmaking


