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In de tweede helft van de zeventiende eeuw leefde Pedro 
de Axular, een priester uit Navarra, die zijn priesterambt 
het grootste deel van zijn leven in het zuiden van Frankrijk 
uitoefende. Hij schreef een boek in de Baskische taal met 
de titel Gero, wat ‘later’ betekent. Het bevat een zeer volle-
dige uitleg van het katholieke geloof. Omdat zijn boek in 
beginsel een ascetische benadering heeft, is het bij uitstek 
���ȱ���������ȱ ���ǯȱ�������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ������£�Ĵ�ǰȱ ��ȱ
dat met de bedoeling de christen aan te sporen om te leven 
overeenkomstig wat de leer voorschrijft.
 Natuurlijk was het niet de eerste keer dat een dergelijk 
boek werd geschreven. Wat ik aan dit boek opmerkelijk 
����ǰȱ ��ȱ����ȱ£�£���ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ě����ȱ��-
tel. De auteur heeft juist voor deze titel gekozen, omdat hij 
wilde waarschuwen voor de gevaren van het uitstellen van 
de bekering tot ‘later’. Een ‘later’ dat misschien nooit komt 
en waarvan niemand echt zeker weet of het ooit zal komen. 
In dit boek wil ik het ook over ‘later’ hebben, maar in een 
andere betekenis.
 Later … Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er 
wanneer het leven dat een mens geleefd heeft, slechts een 
vage herinnering wordt voor degenen die hij achterliet? 
Wat gebeurt er wanneer van wat ooit een mens was, alleen 
een koud lichaam in staat van ontbinding overblijft? Als de 
mens en diens leven tot een hoop afval is verworden, heb-
ben dan begrippen als verstand, liefde, schoonheid, weten-
schap, lijden, aspiraties, werk, menselijk gedrag, zelfs tijd 
nog enige betekenis? Zal het echt enig verschil maken of 
die mens zijn leven hier op aarde heeft doorgebracht als 
een heilige of als een schurk? Maakt het enig verschil of 
een mens gedurende zijn leven hier op aarde goede dingen 
doet of dat hij zijn naaste kwaad berokkent?
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 Het is misschien vreemd, maar de nabije dingen helpen 
ons nooit om de weg in het leven te vinden en nog min-
der om te weten wat ons aan het einde van de weg wacht. 
Sterker nog, het nabije bemoeilijkt ons zicht op de weg en 
werkt vaak als een obstakel. Wanneer wij onze blik rich-
ten op zaken die dichtbij zijn, dan verliezen wij ons ge-
voel voor verhoudingen en ons onderscheidingsvermogen 
wordt verzwakt. Wanneer wij ons door impulsen in plaats 
van door het verstand laten leiden, worden onze geeste-
lijke horizonten vaag, bijna onwerkelijk. Want het is juist 
de afstand, het perspectief dat ons de juiste verhoudingen 
doet zien en dat kan alleen als de blik niet gehinderd wordt 
door voorwerpen die groot en belangrijk lijken zodat ze al 
het andere verbergen.
 En toch is het mogelijk tijdens ons aardse bestaan onze 
geest zodanig op de gebeurtenissen van elke dag te rich-
ten dat we voldoende afstand houden om het belang en 
��ȱ ���������ȱ �����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������Ĵ��ǯȱ
Het is voldoende dat we ons met onze verbeelding in dat 
‘straks’ plaatsen, want alleen vanuit dat perspectief kunnen 
 �ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ����Ĵ��ǰȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ
��������ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ���£�ȱ���������ǯȱ
Zo ziet men, zoals Chesterton zei, “de grootsheid van het 
kleine” en “de kleinheid van het grote”, wat ons in staat 
stelt als ware mensen te leven, rationeel en vrij.
 Ondanks dit alles wil ik niet zeggen dat wij door een 
inspanning van onze verbeelding onze aandacht aan de 
����������ȱ ������������ȱ������ȱ��Ĵ������ȱ��ȱ��£�ȱ�¡-
clusief te richten op wat er na de dood zal komen. Integen-
deel, het is veeleer mijn bedoeling om de verbeelding te 
laten voor wat ze is en onze vijf zintuigen te richten op de 
gewone dingen van het leven.
 Wel moeten wij deze werkelijkheden in het licht zien 
van andere realiteiten die – ook al zijn deze nu nog niet 
voor onze zintuigen waarneembaar – nog reëler en duur-
zamer zijn. Want we zullen hoe dan ook met die eeuwige 
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waarheden te maken krijgen. Het verschil tussen een zin-
vol en een leeg leven wordt gemeten aan de hoeveelheid 
liefde tot God die erin tot uitdrukking komt.
 Het is voor de mens van levensbelang om dit nooit uit 
het oog te verliezen, omdat de tijd voorbijgaat en het leven 
wegebt. Wij worden hieraan herinnerd door een Spaanse 
dichter die kort en krachtig schrijft: “Na het leven en het 
dromen komt het belangrijkste: wakker worden.” God wil 
dat we dit niet vergeten, want wanneer wij wakker wor-
den, zullen wij oog in oog staan met de eeuwigheid.


