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Theaterzussen Barbara en Stefanie Claes werken aan een 
voorstelling over euthanasie. Tijdens de onderzoeksfase 
van dit project ontmoetten ze Osman Çatik, derwisjdanser 
volgens de soefitraditie, politie-inspecteur en veiligheidsad-
viseur. 
Zijn verhaal over de zwarte hoed bleef bij. Net zoals zijn 
draaien. 
Osman werd deel van het project. 
Het Bos sprak met Osman. Over derwisjen en draaien en 
waar dat vandaan komt, over de dood die nooit veraf is, al 
lijkt dat anders. 

Spirituele 
procedures & 
rechtstreekse 
lijnen
Gesprek met derwisjdanser Oswman Catik | Lotte De Bruyne
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DE GESCHIEDENIS VAN DE DERWISJEN
Derwisjen gaan, vanuit islamitisch perspectief, terug 
tot het begin van de tijd van de profeet Mohammed. De 
6e eeuw na Christus.
In die tijd waren er metgezellen van de profeet die hun 
leven volledig wilden wijden aan één doel: een goed 
mens worden. Dat wil zeggen dat je je niet te veel met 
anderen moet bemoeien, maar vooral proberen zelf een 
goed mens te zijn. Als je je wilt ontwikkelen moet je de 
spiegel op jezelf richten.

Na het heengaan van de profeet zijn er verschillende 
spirituele lijnen ontstaan. Om exact te zijn: 41. Daarvan 
zijn er 40 terug te voeren naar Ali, de kleinzoon van de 
profeet. Maar een ervan, de 41e, is te herleiden naar een 
van de trouwste metgezellen van de profeet: zijn vriend 
Abu Bakr. Dit is een heel bijzondere lijn. 
De profeet heeft eigenlijk alles wat we weten gekopi-
eerd en geplakt in het hart van Abu Bakr. Op dezelfde 
manier wordt al die informatie tot op vandaag overge-
dragen, van de profeet Mohammed via Abu Bakr tot 
nu. Van hart naar hart, rechtstreeks verbonden met het 
hoge spirituele station. 
De naam Abu Bakr zegt je misschien wel iets. De 
terreurgroep IS gebruikt die naam immers ook. Een 
van hun grote leiders noemt zichzelf Abu Bakr. IS gaat 
daarmee erg ver. Ze keren helemaal terug in het verle-
den om zelfs de spirituele tak van de islam te bevuilen. 
Ze beweren dat wat zij doen ingegeven wordt door de 
oude grootmeesters. En zo misbruiken ze de mystieke 
kant van de islam om mensen te misleiden.

In die spirituele lijn zijn er tot op de dag van vandaag 
soefimeesters. Ze volgen mekaar op; de huidige is de 
40e in de rij.
Mijn grootmeester, Sheich Nazim Al Haqqani Ar-Rab-
bani, is een soefiheilige in de bloedlijn van Mevlana 
Celaleddin Rumi. Rumi schreef prachtige gedichten die 
ook vandaag nog zeer populair zijn.
In contact staan met de spirituele lijn is vergelijkbaar 
met verliefd worden. Je voelt het gewoon. En je herkent 
het, maar je kan het niet vastgrijpen. Deze manier van 
wijsheid ontvangen is een heel andere vorm van leren 
dan bijvoorbeeld naar de theaterschool of de universi-
teit gaan.
 

DERWISJKLEDIJ EN RITUEEL
De derwisjkledij zit vol symboliek. De hoed staat voor 
een grafsteen. De cape verbeeldt de wereld.
De witte jurk symboliseert het hemelse, het goddelijke.
Wanneer je je mantel aflegt, geef je aan dat je klaar 
bent om de wereld achter je te laten. Dat is eigenlijk het 
proces van het doodgaan. 
Je draagt enkel je witte gewaad. Net zoals je begraven 
wordt in het wit. Doodgaan is het proces om het aardse 
leven te verlaten. Je mag uit je lichaam treden. Als ik 
die zwarte cape losgooi, ben ik niet meer bezig met het 
aardse. Ik ben dan helemaal geconcentreerd om die 
spirituele reis te maken.
Je lichaam vergaat en alleen het spirituele blijft over. 
Het hoofddeksel is een grafsteen. Dat klinkt misschien 
luguber voor mensen die niet bezig zijn met het leven, 
maar dit gaat eigenlijk over het voortdurende bewust-
zijn dat je op elk moment het leven kan verlaten. Het 
moment ligt niet vast. We gaan allemaal dood en nie-
mand weet wanneer. De hoed herinnert je eraan dat je 
op een dag sterft, en dus maar beter bewust kunt leven.

Door het draaien word je één met de micro- en macro-
kosmos, met alles wat leeft. Je gaat op in de spirituele 
kosmos.
Wanneer je de draai maakt, zal je ervaren dat je hemel-
se energie opvangt en ook doorgeeft. Je stelt het hemel-
se en het aardse in verbinding met elkaar.
De derwisjdans kan je op verschillende manieren en 
om verschillende redenen doen. Het kan gewoon dans 
zijn, entertainment. Als dat de bedoeling is, dan creëer 
je de energie voor vermaak. Is de intentie meditatie, een 
spirituele beleving, dan is de energie die loskomt ook 
meditatief. Dat is ook wat je zelf voelt en wat de andere 
mensen op dat moment kunnen ervaren. 
Voordat je begint met de meditatieve derwisjdans, 
vraag je via hartconnectie toestemming aan de groot-
meester. Deze spirituele procedure is noodzakelijk 
om de meditatie veilig te laten verlopen. Ik neem deze 
voorbereiding altijd ernstig. Naast het ritueel van het 
aantrekken van mijn kledij maak ik ook steeds spiritu-
eel contact en vraag ik toestemming en ondersteuning. 
Het is een beetje zoals surfen op het net. Ik maak ver-
binding, maar dan via het hart. 
Ik ga zitten, ik doe mijn laptop open, connecteer en heb 
een veilige internetverbinding via een zuivere lijn. Als 
je een goede firewall hebt om te surfen, word je daarin 
begeleid zonder dat je rotzooi binnenhaalt.
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GELOOF EN MYSTIEK 
Iedereen is op zoek naar iets of is geïnteresseerd in iets.
Ik heb lange tijd in een heavymetalband gespeeld als 
bassist. Ik heb ondervonden dat ik niet goed kan zingen 
maar wel bas kan spelen. Er zijn dus dingen waar je 
goed in bent en andere dingen waar je minder goed in 
bent. 
De wijsheid die ik krijg vanuit de soefileer is: zoek naar 
jezelf en doe waar je goed in bent, en zet dat in voor 
jezelf en je medemensen. 
De spiegel op jezelf richten wil ook zeggen dat je voort-
durend bezig bent met het onderdrukken en verkleinen 
van je ego. Je moet je ego kunnen weghalen of in ieder 
geval reduceren voor je het kan vullen met iets anders. 
Het is net als met een glas water. Als het vol is kan je 
er niets meer bijdoen. Een halfvol glas dat je bijvult, 
resulteert in een mengeling. Vul je een leeg glas, dan is 
de inhoud zuiver. Een ontvankelijk recipiënt voorzien is 
een dagelijkse taak in de soefilevenswijze.
Goed leven is belangrijk. Je zal je uiteindelijk moeten 
verantwoorden. En het is handiger dat te doen tijdens 
je leven op aarde, naar aardse maatstaven. Je dient dus 
voortdurend na te denken over wat goed en kwaad is.
Als je op die manier in het leven kan staan en bewust 
leeft vanuit het goede, dan vind je het ook niet erg te 
moeten doodgaan op het moment dat voor jou geko-
zen is. 

Ik vind het helemaal oké als iemand in Christus of in 
iets anders gelooft. Wel zeg ik: spreek of preek er niet 
alleen over, maar handel ernaar. Dat geldt ook voor de 
mensen die zich bijvoorbeeld moslim of soefi noemen
Ik zie geen verschil tussen het originele Oude Testa-
ment en de Koran, bijvoorbeeld.
Ik ken mensen die intellectueel zijn en stukken Koran 
uit hun hoofd kunnen leren. Het is super als je dat kan. 
Maar de theorie is toch nog iets heel anders dan het 
toepassen van wat erin staat.

Soefisme is de mystieke en spirituele tak van de islam, 
het hart van de islam. Zonder spiritualiteit is er geen 
geloof en heeft religie geen betekenis. Wanneer je de 
islam ontdoet van zijn spiritualiteit, dan blijven alleen 
dogma’s over: regeltjes zonder verdere diepgang. Die 
diepgang is het mystieke. En die zit, ook letterlijk, in het 
hart van de mens geplakt. 
Als je naar het mystieke kijkt, dan zou je kunnen vast-
stellen dat het niet draait om wel of niet geloven. Je kan 

ongelovig zijn, maar toch bewust en vanuit een grote 
openheid leven. Dat is het mooie. Er kan geen discussie 
ontstaan over geloof en ongeloof. Als ongelovige kan je 
evenveel goede daden verrichten als een gelovige. Als 
mens ben je gelijkwaardig. 
Waar het geloof het verschil in maakt, is de toewijding 
aan je schepper. Dat is iets wat niet-gelovigen niet de-
len. Net zo min als het beeld van het hiernamaals.
Op dat vlak is de dood wel mooi. We gaan allemaal 
dood, gelovigen en ongelovigen. Je komt op aarde, 
je leeft – wat alle kanten kan opgaan – en vervolgens 
komt alles en iedereen toch weer samen in de dood. 

DOOD EN EUTHANASIE
Euthanasie is volgens mij iets typisch westers. Mensen 
die euthanasie willen plegen staan op een bepaalde 
manier in het leven, met een specifieke levensvisie. Ik 
geloof dat die visie er eerder een atheïstische is, net zo-
als die van degenen die de euthanasiewetten maken.
Wie bepaalt dat jij mag beslissen over andermans 
leven? 
Vanuit humanistisch standpunt is zoiets aanvaardbaar, 
maar het is altijd belangrijk te kijken wie de ‘auteur’ 
is van bepaalde wetten en ideeën. Het is gemakkelijk 
wetten en regels te maken, maar iemand ombrengen 
is iets anders. Kunnen zij iemand anders laten sterven? 
Hier botsen we weer op het verschil tussen theorie en 
praktijk. De meesten onder ons eten vlees, maar wie 
is in staat om zelf te slachten? Vanuit de soefiwijsheid 
is het niet de bedoeling dat wij als mensen bepaalde 
processen gaan verstoren.
Je moet de dingen laten gaan zoals ze gaan. Het versto-
ren van een proces betekent automatisch het verstoren 
van het vervolg daarop. Mijn eerste gevoel, zonder het 
over politiek te hebben, is dat je niet moet ingrijpen in 
natuurlijke processen.
Waar komen die afwijkende normen vandaan? Doden 
is slecht, ook als iemand daarom vraagt. Ik vind het 
verwerpelijk als iemand daarvoor kiest, die persoon 
heeft mijns inziens vooral psychische hulp nodig. Het 
betekent voor mij een soort zwakte.

Wanneer mensen echt dood willen, dan moeten ze 
anderen daar niet mee belasten. Dat kruis moet je zelf 
tillen en dragen. En het kan inderdaad erg hard en 
zwaar worden op het einde. Maar het moet. Dat is hoe 
ik, vanuit mijn normen en waarden, het beschouw. 
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Tot slot: als ik zeg dat wijsheid en mystiek in het hart 
zitten, dan is dat ook letterlijk te nemen. Eeuwenoude 
wijsheden zitten rechtstreeks in het hart gebakken.
Op het moment dat je bijvoorbeeld begint te demen-
teren en alles wat in je hoofd zit wordt gewist door die 
ziekte, heb je niets meer. Maar wanneer je alles ook 
hebt opgeslagen op hartniveau, dan blijft dat.
Mensen die in contact staan met het mystieke worden 
op een andere manier dement. Al de wijsheden zitten 
bij hen ook in hun hart. Zij zullen geen dingen doen die 
hun volledig vreemd zijn.
Als je dement wordt, vergeet je alles. Je hebt een USB-
stick op hersenniveau en een op hartniveau. Als die 
eerste gewist wordt, dan heb je nog je hart.
De informatie op je telefoon, staat die enkel in het loka-
le geheugen of is die ook gedeeld via cloud of mail?
Verbind hem op meerdere wijzen, zet hem op hartni-
veau en je bent altijd bereikbaar.
Zolang iemands hart klopt, wil dat zeggen dat die per-
soon nog leeft. Echt leeft.

Euthanasie met Barbara en Stefanie. Met Os-
man Çatik. Voorstelling op 30 mei in Het Bos

Osman Çatik bij het graf van Sheich Nazim Al Haqqani Ar-Rabbani
Osman Çatik in actie
Soefigrootmeester Sheich Nazim Al Haqqani Ar-Rabbani


