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Een woord vooraf…

Paul van Rooi jen, eind re dac teur.
Onlangs las ik in het lo ka le krant je van de wijk waar ik woon
dat de se cre ta ris van de wijk ve re ni ging al hier gaat stop pen met 
haar werk zaam he den. Na een meer dan rui me in zet ge du ren de 
ja ren werd niet al leen de wijk ve re ni ging on der steund, maar is
ook haar ei gen in bur ge ring of fi cieel ge slaagd. Haar wieg stond
na me lijk in het bui ten land. Dat was niet aan haar te zien, wel
aan haar ac cent te ho ren. Het was verd er ook niet te mer ken
aan hoe zij in het le ven in Ne der land stond en staat, maar te -
gen woor dig moet of fi cieel ing ebur gerd wor den. Dan we ten we
het ze ker. Dat we me de bur gers zijn. Hier in Ne der land.

Wat ei gen lijk van alle tij den is en voor ko mend bin nen alle
cul tu ren is het men se lijk ver mo gen een in wij dings weg te gaan.
Een op nieuw in bur ge ren in ons gees te lijk thuis, zou je kun nen
zeg gen. Nieu we we gen, min of meer ge baan de pa den, nieu we
pleis ter plaat sen en soms mis schien de weg even kwijt. Nieu we
beel den, nieu we per spec tie ven, nieu we taal. Een nieu we er va -
rings we reld waar in zich ten plot se ling kun nen door bre ken of
soms ja ren no dig heb ben voord at de be te ke nis hel der ge wor -
den is.

Ruim te ma ken voor een in ner lij ke weg is no dig, zon der
ruim te is er geen plek. Een steun voor het cre ëren van die
ruim te wordt bij voor beeld ge vormd door de ge brui ke lij ke kerk -
dien sten bin nen de VKK op met name de zon dag. Daar naast
wor den dit jaar twee meer daag se re trai tes aang ebo den, waar
tijd en ruim te is voor ge rich te fo cus op het gaan van de in ner lij -
ke weg.

He laas is een van deze mo ge lijk he den al ver stre ken. De -
sal niet te min biedt de re dac tie graag de ge le gen heid aan de le -
zer in druk ken op te doen aan de hand van twee ar ti ke len over
de Kloos ter da gen rond Het Mys te rie van Pa sen. Het ene ar ti kel 
gaat na der in op het pro gram ma dat aang ebo den werd en is
een com pi la tie van bij dra gen van di ver se le den van de gees te -
lijk heid, die op deze Kloos ter da gen ac tief wa ren. Het an de re
ar ti kel geeft een in druk van de er va ring en van twee deel ne -
mers, en licht an de re fa cet ten uit van de er va ring en.

Aan staand na jaar zal eind sep tem ber in Naar den een twee -
de re trai te wor den ge or ga ni seerd. Hier over is een bij dra ge op -
ge no men. U kunt le zen over het the ma, het pro gram ma, kos ten 
en de mo ge lijk he den om u aan te mel den voor deze Enge len -
re trai te. Op onze in ner lij ke weg is het ge za men lijk er va ren en
uit wis se len van the ma tiek een steun. Onont beer lijk ech ter blijft
ook de etap pe op onze in ner lij ke weg: in vre de zijn met ‘alleen
zijn’. De re dac tie er vaart het dan ook als boei end dat juist in dit
num mer van Ref lec tie dit as pect, naast de ge za men lijk heid van 
de re trai tes, wordt uit ge licht. Dit ge beurt in het ar ti kel ‘Leer al -
leen te zijn … nieu we za den van contemplatie’, waar bij Tho -
mas Mer ton één van de in spi ra tie bron nen is.

Een an de re Tho mas wordt uit ge licht in een bij dra ge door een
van onze vas te au teurs. Ojas Th. de Ron de gaat in op het Tho -
mas evang elie. Dit is een on derd eel van de Nag Ham ma di bi -
bli o theek. Na eeu wen be gra ven te zijn ge weest on der woes tijn -
zand, biedt dit ma te ri aal on ve ran der lijk stof tot na denk en en in -
spi ra tie en blijft daard oor de moei te waard om bij stil te staan.

Wat daar en te gen veel van een per soon in be we ging kan
breng en is het heb ben van een bij na-dood er va ring. In dit num -
mer van Ref lec tie wordt aan dacht be steed aan, ook el ders in
de me dia uit ge licht, de BDE van Eben Alexan der, neu rochi rurg. 
Zijn we ten schap pe lij ke paradig ma’s en in zich ten wer den uit ge -
daagd.

De re dac tie wenst u in ie der ge val mooie en ver nieu wen de uit -
da ging en en in zich ten. Maar voor al: veel lees ple zier!

* * *

In Memoriam - Willem van Hoogenhuijze

Re gi o na ris Mgr. Pe ter Baaij
Na vele ja ren als Di a ken te heb ben ge func ti o neerd werd Wil lem
van Hoog en huijze op 29 ja nu a ri 1978 in Amster dam tot pries ter
ge wijd. Dat pries ter schap heeft hij op ei gen wij ze ing evuld. Wat
hem ken merk te was wer ken met Lief de voor zijn me de schep sel:
broe der dier of broe der mens. Een zacht mens, trouw, loy aal, at -
tent, be lang stel lend en be trok ken. De ge zel lig heid van de ge -
meen schap, het sa men zijn, trok hem al tijd. Als er wat te vie ren
was dan was hij er bij sa men met zijn vrouw Han(neke).

Zijn pre di ca tie was ge richt op het al tru ïstisch ge dach te -
goed. “Als je de we reld wilt ver be te ren, dan moet je je han den
uit de mou wen ste ken. Ge ven wat je hebt.” De mens hel pen
om ui tein de lijk zijn in ner lijk licht weer te vin den. In het pas to raat 
was hij er in een voud. Hij door kruis te Amster dam op z’n fiets.
Zo ging hij op zie ken be zoek. Daar bij kon den voor al de men sen 
in de ver pleeg hui zen re ke nen op zijn be zoek. 

Wil lem van Hoog en huijze was de jong ste uit een ge zin van
de ge ne ra tie die Ja mes I. Wedgwood en Char les W. Le ad be a -
ter, stich ters van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk, per soon lijk heb ben
ge kend. Wil lem werd op ge voed in het ide aal wat de kerk voor
de we reld be te kent. Niet al leen van uit de kerk, maar ook van uit 
de The o so fi sche Ve re ni ging en de Ma con nie ke tra di tie, want 
deze tra di ties wa ren in de be gin tijd van onze kerk nauw met el -
kaar ver we ven. Wil lem heeft hij zijn ei gen vorm ge ko zen om
het ide aal te ver ta len. Van uit de al tru ïstische be na de ring kon
de we reld wor den ge hol pen, kon de mens wor den ge hol pen
zijn in ner lijk licht weer te vin den. 

Het al taar en koor in het kerk ge bouw fung eer den als een
sym bool voor hem. Het was voor hem ook een ma gi sche
plaats. In het koor, als sym bool voor de in ner lij ke we reld, verd -
we nen de spraak be lem me ring en. Hij zelf fung eer de als sym bool 
tij dens zijn pre di ca tie, trad bui ten zich zelf en liet hij zich lei den
door de geest. Zijn in tu ïtie leid de hem te spre ken van uit zijn
bin nen we reld. Hij was een sym bool van ver trou wen, voor ie der -
een die twij felt aan de kracht, waar de en de wer ke lijk heid van
de in ner lij ke we reld. Ook ken merk te hem zijn ong eken de uit da -
gen de en ris kan te kant en lief de voor de ech te berg sport, wan -
de len door de ber gen ge ze kerd door mid del van tou wen bij las -
ti ge tra ver ses.

Na 35 jaar pries ter schap is pries ter Wil lem van Hoog en huijze
op 5 april 2013 over ge gaan naar het ho ger le ven. Hij was er
klaar voor zo als hij zelf in fe bru a ri 2013 aang af. Zijn vrouw
Han(neke) over leed 11 da gen la ter.

“De wijs heid is be weeg lij ker dan al les wat be weegt, ze doord -
ringt en door stroomt al les met haar zui ver heid.
Ze is de adem van Gods kracht, de zui ve re stra ling van de luis ter
van de Almacht i ge; niets dat on rein is kan haar bin nen dring en.
In haar schit tert het eeu wig Licht, in haar wordt Gods kracht
feil loos weer spie geld en zijn goed heid af ge beeld.
Haar macht om vat de we reld van het ene ui tein de tot het an de -
re, al les be stuurt ze even voor tref fe lijk.”

* * *
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Hoe de Ziel verdwijnt in Nederland
Aat-Lambèrt de Kwant

Nooit was de geest geboren;
Nooit zal zij ophouden te zijn.

Nooit was er een tijd dat zij niet was.
Be gin en einde zijn een droom.

Onsterfelijk, zonder be gin,
Onveranderlijk, bestaat de geest altijd.

Dood kan haar niet raken.
Dood raakt slechts haar huis.

(Katha Upanishad)

Na zijn boek Hoe God verd ween uit Jor werd zou Geert Mak
nu ook een boek kun nen schrij ven over hoe de ziel verd ween
uit Ne der land. En wel licht ook uit het Wes ten, want daar lijkt
de ziel ook op z’n re tour. In zo wel Ne der land als in de VS
wordt soms hef tig ge re a geerd als je als we ten schap per het
waagt over de ziel te schrij ven.

Ook NRC-co lum nist Ste ven de Jong heeft het niet zo op de 
ziel, laat staan een le ven na de dood. “Na God, moet nu ook
de ziel er aan ge lo ven. Alle maal her sen spin sels. Je kunt erop
trap pen, er mee on der je arm lo pen, haar aan de dui vel ver ko -
pen of er je mate van ge luk mee uit druk ken. De ziel: cul tu reel
ver ank erd en on los ma ke lijk ver bon den met exis ten tie. We ten -
schap pe lijk blijft het be wijs ech ter uit”, zo zegt hij in één van
zijn columns.

In een in ter view in Trouw stelt Rex Bri co, die voor Else -
vier een hal ve eeuw over gees te lijk le ven schreef, te recht vast
dat sinds de ja ren zes tig de eeu wig heid in Ne der land is ver -
donk ere maand. “Als je mij, aan het ein de van mijn laat ste le -
vens da gen, vraagt: wat is de groot ste ve ran de ring die je hebt
mee ge maakt? Dan zeg ik: het weg wer ken van de dood en toe -
komst. Ik vind het alar me rend. Ik heb geen ant woord op de
dood. Maar ik heb wel vra gen rond de dood. En ik heb ge zien
hoe die vragen werden weggemoffeld.”

Col le ga Rex Bri co snijdt hier een hei kel punt aan: over le -
ven na de dood praat je niet. En wie het als we ten schap per
waagt om daar over te pu bli ce ren krijgt een hele berg bag ger
over zich heen. En zelf word ik ook mee wa rig neer ge zet als
‘new ager’ om dat ik mee werk aan een tijd schrift over bij -
na-dood er va ring en.

Maar ook in de VS krijg je heel wat over je heen als je als
neu rochi rurg het waagt een boek te schrij ven over je bij -
na-dood er va ring. Zo als de neu rochi rurg Aben Alexan der dit
on der vond na diens pu bli ca tie van zijn best stel ler “Na dit le -
ven. Een neu rochi rurg over zijn reis naar het hier na maals.”
Re duc ti o nis ti sche we ten schap pe lij ke fundi’s in de VS en
voor al col le gae van Alexan der, lie ten niet veel heel van hem
en zijn boek. Een voor beeld van zo’n re ac tie, zo als Ru dolf
Smit in zijn boek be spre king van ‘Na dit leven’ geeft (de uit -
spraak is van neu ro we ten schap per Sam Har ris): “Alles maar
dan ook ab so luut al les in het ver slag van Eben Alexan der be -
rust op zijn her haal de be we ring en dat zijn vi si oe nen van de
he mel ge beur den ter wijl zijn her sen schors ‘gestopt was’ (shut
down), ‘buiten werking’, ‘volledig gestopt’, ‘totaal
uitgeschakeld’ enz. Het be wijs dat hij hier voor le vert is niet

slechts in ade kwaat – het laat zien zien dat hij niets weet van de 
relevante hersenwetenschap.”

Ook in niet-we ten schap pe lij ke/me di sche kring is krijgt
Eben Alexan der er van langs.

Zo komt re li gie jour na list Pe ter Stan ford in ‘The Guardian’
met een ver kla ring aan de hand van die pe ver lang ens van een
mens. ‘Ervaringen met gene zijde’ zijn vol gens hem ei gen lijk
een pro jec tie van wat ie der mens graag zou wil len. Eben
Alexan der re a geert hier op met een paar kri ti sche no ten: “Dit
soort er va ring en zijn in der daad zo oud als de men se lij ke ge -
schie de nis. Maar voor zo ver ik weet heeft er nog nooit ie mand 
ge reisd naar deze di men sie ter wijl zijn her sen schors com pleet
in ac tief was en ter wijl zijn lichaam medisch nauwkeurig in de
gaten werd gehouden.”

Ik heb me al tijd ver won derd over de fel heid en de woe de
van we ten schap pers als het over de ziel en le ven na de dood
gaat. Ooit was er een dis cus sie in Bel gië tus sen Pim van Lom -
mel, car di o loog en schrij ver van de best sel ler Ein de loos be -
wust zijn en enk ele we ten schap pers. Een van hen maak te zich
steeds bo zer en kreeg zo’n rood hoofd dat ik even bang was
dat hij erin zou blij ven. En zelf kreeg ik over mij zelf via via te
ho ren: “die De Kwant, ach die raakt de weg een beet je kwijt;
hij voelt het ein de na de ren en zoekt hou vast.” Wel, ik mag dan 
69 zijn maar ik voel even min als col le ga-schrij ver Ru dof Smit
mijn ein de na de ren!

De vaak fel le re ac ties zeg gen veel over de vaak ne ga tie ve
sfeer in dis cus sies over BDE’s . Waar om toch? De boze we -
ten schap pers heb ben een ma te ri a lis ti sche oplei ding ge had
waar in het enk el gaat over toets ba re en ve ri fieer ba re fei ten en
dan komt zo’n car di o loog uit de pro vin cie hun we reld beeld
even omver kukelen.

Ook het boek van Eben Alexan der zal in Ne der land door
hen wel naar de prul len bak wor den ver we zen. Bij stich ting
Skep sis heeft men zich al in heel ne ga tie ve be woor ding en over 
Eben Alexan der uit ge la ten. Rex Bri co zegt dat som mi ge evo -
lu tie bi o lo gen pre ten de ren dat ze fi lo so fi sche stand pun ten mo -
gen in ne men of iets over de dood mo gen zeg gen, maar de we -
ten schap be perkt zich tot wat ze kun nen waar ne men. “We heb -
ben maar vijf zint ui gen, wat we ten wij over de wer ke lijk heid?
Mis schien is de wer ke lijk heid veel gro ter. De kwan tum mecha -
ni ca en de na no tech no lo gie wij zen he le maal in die rich ting.”

Ook Rex Bri co is ge boeid door het boek van Eben Alexan -
der, dat bij bol.com het best ver koch te bui ten land se boek blijkt 
te zijn. Bri co: “Het zijn er va ring en waar bij het cau sa li teits be -
grip niet werkt, de ge vol gen ko men vóór de oor za ken. Als in
de quan tum mecha ni ca die wet ten niet meer gel den, hoe we ten
we dan ze ker dat het in gro te re ge heel van het uni ver sum al le -
maal precies zo is als wij waarnemen?”

Eind ja ren tach tig verd edig de Bri co op de KRO-tv de stel -
ling: ‘Als je het zicht op de eeu wig heid af schaft, heeft het
chris ten dom geen toekomst’. Zijn op po nent was toen Wim
Koo le, toen nog IKON-baas. Koo le vond het maar flau we kul
en was van me ning dat het chris ten dom juist moest wor den
ont daan van dat le ven na de dood.
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Ik ben het met Bri co eens dat het be sef dat de dood niet het
laat ste woord heeft, de wor tel is van elke re li gie. “Je kunt geen 
ge loof heb ben zon der eeu wig heid. Ge loof in el kaar helpt niet,
want we zijn al le maal ster fe lijk. We zoe ken iets ab so luuts. Er
is iets in de mens dat ver langt naar dat ge ne dat niet voor bij -
gaat.” Bri co wijst er in dit ver band op dat veel gods dien sten
zijn ont staan uit be gra fe nis ri tu e len. Men sen dach ten dat de
gees ten van de over le de nen verd er leef den.

Als jour na list heeft hij de sta tis tie ken ge volgd: met de af -
schaf fing van het ge loof in het hier na maals lie pen ook de ker -
ken leeg. “Het een is een lo gisch ge volg van het an der. Als het 
eeu wi ge nog ver pakt was in een vraag – waar zijn onze do den, 
is er meer dan de dood? – dan had den we het openg ehou den,
mis schien op een kier ge zet, maar we heb ben de deur dicht ge -
daan. En dat heeft onze volksgeest verminkt.” 

Een van de re de nen dat ik mij bij het hin doe ïsme in het al ge -
meen en de ve di sche wijs heid in het al ge meen thuis voel, is de 
vi sie op de dood: er is een sterk ver band tus sen le ven en dood, 
ver nie ti ging en schep ping. 

De ve di sche ge schrif ten heb ben aan het “voort be staan” in
de loop der lange eeu wen vele woor den aan ge wijd die in di -
ver se Upa nis hads verd er zijn uit ge werkt.

Maar in het Wes ten wor den ge lo vi gen het kil le bos ing e -
stuurd met de bood schap: Dood is dood en dat is dat.

Dan krijgt een vrouw die bij do mi nee over haar BDE ver -
telt, te ho ren: dit staat niet in mijn bij bel. Do mi nee heeft ge -
leerd dat Je zus over het wa ter liep, maar niet dat men sen even
in de he mel wa ren, want in een le ven na de dood ge looft do -
mi nee niet meer.

Is het gek dat de ker ken leeg lo pen? ¨

3

Ref lec tie 10(2), zomer 2013

Van psalmenpomp tot de ‘opstandige’ derde symfonie van Al bert Roussel

Muziekkeuze Aat-Lambèrt de Kwant

Mijn mu ziek keu ze voor het in ter view dat ra dio 4 mij af nam voor het
pro gram ma ‘Met hart en ziel’(1)  was voor de der de sym fo nie van
Albert Rous sel. (1869-1937) o.a. op on der staan de CD te be lui ste ren.

Ik vind dat Rous sel nog steeds te wei -
nig aan dacht krijgt. Deze vaak over
het hoofd ge zie ne toon dich ter uit
Tour coing, heeft bui teng ewoon boei -
en de mu ziek ge schre ven. Zijn sym fo -
nie ën dra gen een uit ge spro ken aards
ka rak ter. Ruwe, bij na on be hou wen
kracht in te gen stel ling tot de ver fij -
ning, het vi si o nai re en fan tas ti sche
van bij voor beeld Ra vel en De bus sy.
Som mi ge com po nis ten zijn in de wieg 
ge legd om mu ziek te ma ken in alle

be te ke nis sen van het woord. Won der kin de ren in de ca te go rie Mo zart
en Men dels sohn schij nen hun mu zi ka le op voe ding al in de baar moe -
der be gon nen te zijn. Bij an de re com po nis ten is het com po ne ren in ze -
ke re zin bij zaak ge ble ven. 

De Fran se com po nist Albert Rous sel volg de een oplei ding bij de
ma ri ne. Als ge volg daar van was hij na een trai ning aan de Eco le Na va -
le, zo wel in Frank rijk als el ders, waar on der het Ver re Oos ten, ge sta ti o -
neerd. Intus sen had Rous sel wel be lang stel ling voor mu ziek, had zelfs
al ler lei les sen ge volgd en be sloot in 1894 zijn va ren de car rière voor de 
mu ziek te ver rui len. Hij stu deer de als nog in Pa rijs com po si tie om zich
ver vol gens in 1898 als stu dent te mel den bij de door d’Indy nieuw op -
ge rich te Scho la Can to rum, waar hij tien jaar over de uit ge brei de stu die
deed. Ove ri gens werd hij al in 1902 aan het zelf de in sti tuut als pro fes -
sor in con tra punt aang esteld. Onder de leer ling en die hij daar tot 1914
on der wees be von den zich on der an de ren Sa tie en Varèse.

Van af 1908 ont ston den al ler lei be lang rij ke stuk ken in zijn oe u vre,
zo als de eer ste sym fo nie. Een uit ge brei de reis door India en Zuid- oost 
Azië be ïnvloedde zijn mu ziek di rect, wat te ho ren is in Evo ca ti ons en
het ope ra-bal let Padmâvatî. Dit laat ste werk vol tooi de hij ter wijl hij her -
stel de van ver won ding en, die hij tij dens de Eer ste We rel door log had
op ge lo pen. Daar na werk te hij voor al aan zijn twee de sym fo nie en het
sym fo nisch ge dicht Pour une fête de prin temps (1920).

Rous sels mu ziek is, al thans voor mij, heel ple zie rig om te be lui ste -
ren.  Na 1930 lijkt hij zijn ei gen lij ke stijl lijkt te ge von den te heb ben.
Een fase in zijn laat ste le vens ja ren waar in af komst en oplei ding tot
een heid zijn ge bracht. In de wer ken uit deze pe ri o de komt dit het
meest in zijn der de sym fo nie tot ui ting. Het is een hef tig, soms uit zin nig 
werk, voor al al in de ope ning, maar het kent ook heel ly ri sche de len.
Het was het laat ste deel in deze sym fo nie dat mij als twin ti ger al bij de
keel greep, en dat in een streng cal vi nis ti sche om ge ving.

Mijn keu ze voor de mu ziek die mij raak te werd in het streng be vin -
de lijk ge re for meer de mi lieu niet be gre pen en zelfs te geng ewerkt. Ik
ben op ge groeid met ter gend lang zaam ge zong en be rijm de psal men (je 
kwam adem te kort) die we met mijn va der ach ter de psal men pomp
(har mo ni um) moes ten mee zing en, nou ja, zing en…Geen ge zang en

ove ri gens, die vol gens de streng ge re for meer de ay a tol lahs door de
dui vel ge schre ven wa ren. Tja, er was niet veel dat niet van de dui vel
was. Zo iets als ha ram voor mos lims.

Mijn voor keur voor an de re mu ziek dan psal men en het or gel spel
van Fei ke Asma en Piet van Egmond (dat mocht wel) werd er als het
ware uit ge ramd, voor al toen ik met een el pee kwam aan zet ten van
Joan Baez. Een con cert van Joan Baez was voor mij ei gen lijk een
soort link se hoog mis, waar in de hoop op een be te re we reld en het ge -
loof in de goed heid (en dus niet de slecht heid en god de loos heid!) van
de mens nieu we per spec tie ven open den.

En voor dat ge re for meer de jong etje was het voor al ge nie ten als
Joan Baez tij dens con cer ten ie der een het stich te lij ke ‘Amazing Grace’
liet mee zing en. Voor mij een sub sti tuut voor de alle ge voel ver stik ken -
de zwar te kou senk erk met vrou wen met wit te ge zich ten en knot jes en
man nen met gra nie ten, har de kop pen. 

De el pee moest ik om rui len voor een met or gel, maar dan wel met
psal men! En la ter kreeg ik zelfs bon je toen ik thuis kwam met een plaat
met het con cert voor twee vi o len van Bach. De af beel ding van de vi o -
lis te Emmy Ver hey, met toen nog prach tig lang haar, deed mijn va der
in woe de ont ste ken. ‘Weg met die hoer uit mijn huis!’

Dat ik in die tijd stie kem een el pee kocht met de 3e sym fo nie van
Albert Rous sel, is ach ter af op mer ke lijk. Ze ker, ik had na tuur lijk ook
Bach ont dekt, maar deze harts toch te lij ke, uit bun di ge sym fo nie, voor al
in het laat ste deel, heb ik grijs ge draaid. Het werk opent met een heel
woest for tis si mo pas sa ge die ik er voer als op stand i ge mu ziek.

Het is wel wat af hank elijk van de uit voe ring. Die oude el pee heb ik
niet meer, maar naar mijn ge voel ben ik die zin de ren de ener gie nooit
meer te geng eko men, ook niet op de ove ri gens over tui gen de ver tol king 
van Orches tre Na ti o nal de Fran ce met Char les Du toit op de bok. Gaat
dus in de cd-wink el eerst eens ver schil len de uit voe ring en be lui ste ren,
al is dit he laas niet over al meer mo ge lijk. Vroe ger wa ren er tien tal len
klas sie ke wink els, maar het wor den er steeds min der.

Hoe dan ook, deze mu ziek ver tolk te mijn ont lui kend ver zet te gen
een gek ma kend ge loof. Het der de deel was voor mij een uit zin ni ge,
vreug de vol le dans en dans was in het or tho dox cal vi nis ti sche mi lieu
‘not done’. Zelf heb ik dan sen nooit goed on der de duim ge kre gen om -
dat ik de mo to riek van een aard bei heb. Hoe dan ook, het was heel an -
de re mu ziek dan het Urker man nenk oor en Fei ke Asma. 
De ken nis ma king met Bach en la ter Rous sel was het be gin van een
mu zi ka le reis die nog steeds niet ten ein de is en leid de er ook toe dat
ik er over ben gaan schrij ven.

Van Psal men pomp naar de 3e van Rous sel. Wei ni gen heb ben,
ook nu nog, deze sym fo nie kun nen plaat sen, om dat ze het te hef tig en
on toe gank elijk von den, maar het is juist die aard se, woest heid, maar
ook de ly riek die me nog steeds naar de keel grijpt… Rous sel, ver tol -
ker van het vol le le ven met zo wel mooie als min der mooie mo men ten. 

 
(1) Deze bij dra ge werd uit ge zon den op 26 mei jl. op ra dio 4 

* * *



Boekeninfo – Uitgelicht:
De onbeantwoorde Godsvraag van Frédéric Lenoir

Aat-Lambèrt de Kwant

Als God be staat, waar om is hij dan on zicht baar? Wan neer dui ken de eer ste go den op in de
ge schie de nis? Heb ben jo den, chris te nen en mos lims het over de zelf de God? Is God een per -
soon, een ener gie of een schep pings prin ci pe? En als het een per soon is, waar om dan bij na

al tijd een man? Kan de we ten schap het be staan van God be wij zen? Is het boeddhis me een re -
li gie zon der go den? De Fran se fi lo soof, so ci o loog en gods dienst his to ri cus Frédéric Le noir 

(zie foto) gaat in zijn nieu we boek “God?” op zoek naar ant woor den op deze en an de re vra -
gen, waar bij hij de ob jec ti vi teit niet uit het oog ver liest. Als toe gift geeft hij zijn per soon lij ke

over tui ging en prijs.

“Nie mand weet wat God is. Het is een
woord”, zegt hij in een in ter view in
Trouw. Vol gens hem is het niet zo maar
een term, maar een woord dat ons in staat
stelt om te pra ten over iets wat we niet
ken nen, een woord dat niet naar iets con -
creets ver wijst. Le noir (1962) woont en
werkt in Pa rijs, heeft een bui ten huis in de
bos sen van Fon tai ne bleau, is hoofd re dac -
teur van ‘Le mon de des religions’, schreef
ro mans, boe ken over re li gie en fi lo so fie,

scenario’s voor strip ver ha len en is een graag ge zie ne gast in
Fran se tv-programma’s. Zijn boek ’Le Christ philosophe’ deed
in Frank rijk stof op waai en en ver scheen be gin mei in de Ne der -
land se ver ta ling. De Fran se boek ti tel – let ter lijk: Chris tus-fi lo -
soof – be doelt Le noir pro vo ca tief: “Ik wil re ac ties uit lok ken. Je -
zus was geen fi lo soof in de strik te zin van het woord, want hij
ba seer de zijn wijs he den niet op de men se lij ke rede, maar op
God. God valt nu juist bij uit stek niet met de rede te be grij pen.
Je ge looft in God, maar je weet hem niet.” 

We ten schap pe lijk be wijs voor Gods be staan is er niet en
ook met de rede ko men wij men sen er niet dich ter bij. Toch
zijn Jezus’ woor den ook voor niet-gods dienst i gen in te res sant,
vindt Le noir. “Want het chris ten dom is meer dan een re li gie.
Het is een hu ma nis me. De waar den die Je zus in het Nieu we
Tes ta ment verd edigt, gel den voor ie der een. Onze sa men le ving 
is er vol le dig op ing esteld, al leen wordt Jezus’ bood schap he -
laas niet door iedereen even goed gehoord.”

Hoe wel hij in de ogen van som mi gen een ket ter is blijft
Le noir zich wel als chris ten be schou wen. Want wat hij uit de
evang eli ën heeft be gre pen is dat ge lo ven niet in de eer ste
plaats in houdt dat je  het cre do kunt op zeg gen en naar de kerk
gaat, maar dat je je ver bon den weet met Chris tus, dat je zijn
lief de toe laat en pro beert je naas te lief te hebben.

In zijn epi loog, die we met toe stem ming van de uit ge ver
over ne men, zegt hij: 

“Daar om ge loof ik ook dat Je zus niet is ge ko men om een
nieu we gods dienst te stich ten (hij is trou wens ge bo ren en ge -
stor ven als jood), maar om de aan zet te ge ven tot een uni ver -
se le spi ri tu a li teit, die – zon der ze te ver wer pen – bo ven alle 
ri tu e len en dogma’s lief de stelt. God ver eren be te ken de voor
Je zus zijn naas te lief heb ben. En dan doet het er niet meer toe
of die naas te een jood, een Sa ma ri taan, een boeddhist, een
heiden of wat dan ook is.

Jo han nes be ves tigt deze re vo lu ti o nai re ge dach te in zijn eer ste
brief: ‘Niemand heeft God ooit ge zien. Maar als we el kaar lief
heb ben, blijft God in ons en is zijn lief de in ons ten vol le wer -
ke lijk heid ge wor den. (…) Ie der die lief heeft is uit God ge bo ren 
en kent God’ (1 Joh. 4:12; 4:7). En we vin den die zelf de idee
te rug bij Pau lus in de pracht i ge lof zang die hij af stak ten be -
hoe ve van de Ko rin ti ërs:

‘Al had ik de gave om te pro fe te ren en door grond de ik alle
ge hei men, al be zat ik alle ken nis en had ik het ge loof dat ber -
gen kan ver plaat sen – had ik de lief de niet, ik zou niets zijn’ 
(1 Kor. 13:2). 

Ze komt ook voor in veel pas sa ges in de sy nop ti sche evan -
g eli ën, zo als de pa ra bel van het Laat ste Oor deel, waar in Je zus
laat zien dat het cri te ri um voor ver los sing de lief de voor de
me de mens is, met wie hij zich ver een zel vigt: ‘Jullie zijn door
mijn Va der ge ze gend, kom en neem deel aan het ko nink rijk dat 
al sinds de grond ves ting van de we reld voor jul lie be stemd is.
Want ik had hong er en jul lie ga ven mij te eten, ik had dorst en
jul lie ga ven mij te drink en. Ik was een vreem de ling, en jul lie
na men mij op, ik was naakt, en jul lie kleed den mij. Ik was ziek
en jul lie be zoch ten mij, ik zat ge vang en en jul lie kwa men naar
mij toe’ (Mat. 25:34-36).

Godsvraag onbeantwoord

Er zijn dus twee re de nen waar om ik chris ten ben: een per soon -
lij ke er va ring van de le ven de Chris tus en een voort du ren de
ver won de ring over de kracht, de spi ri tu e le ver he ven heid, de
men se lijk heid en de uni ver sa li teit van de evang eli ën.

De persoonlijke God en 
het onpersoonlijke goddelijke 
Hoe wel mijn ver bin te nis met het Abso lu te voor na me lijk via
Chris tus loopt, blijft de gods vraag voor mij on be ant woord. In
mijn hart weet ik dat er iets be staat wat mij te bo ven gaat en
me soms aang rijpt – een diep le vens mys te rie, een an der ni veau 
van de wer ke lijk heid dan de stof fe lij ke, waar neem ba re we reld
– maar ik kan niets over dit mys te rie zeg gen, be hal ve dat het
be staat uit lief de en licht. Daar mee sluit mijn ei gen er va ring
aan bij die van vele spi ri tu e le denk ers uit alle cul tu ren en tijd -
per ken die deel uit ma ken van de gro te, mul ti dis ci pli nai re stro -
ming van de apo fa ti sche mys tiek: van het ne opla to nis me uit de 
Oud heid, de jood se kab ba la, de chris te lij ke ne ga tie ve the o lo -
gie en het is la mi ti sche soe fis me tot aan de theosofische
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mystiek van de Renaissance. Niemand weet wie God is. Als
God be staat, blijft Hij per de fi ni tie een mys te rie voor ons.

Ik ben van me ning dat ge lo vi gen niet zou den moe ten pro -
be ren om het on be noem ba re af te ba ke nen, te om schrij ven of
te ob jec ti ve ren. Dat is de tra ge die van de mo no the ïstische
godsdiensten: door God voort du rend te be noe men, door steeds 
weer te zeg gen wat Hij is en wat Hij wil, heb ben ze Hem ui -
tein de lijk ‘verstoffelijkt’ en zijn ze tot de ido la trie ver val len
die ze ge acht wer den te be strij den. Als God be staat, zal Hij al -
tijd het men se lij ke ver stand te bo ven gaan, en ook al heeft Je -
zus een bij zon de re of zelfs unie ke band met God – een idee
die de grond slag vormt van het chris te lij ke geloof – het zal al -
tijd een raad sel blij ven wie Hij ten diep ste is. Dat geeft ook de
be per king en aan van de leer van de Drie-een heid.”

Kloof tussen verdraagzamen en onverdraagzamen
Hoe wel Le noir dus in die ‘Godheid’ ge looft, in dat ‘Ene’, in
het on be noem ba re god de lij ke prin ci pe, staat hij wan trou wig
te gen over elke vorm van god de lij ke ‘openbaring’, want: “zo -
als ik in dit boek al heb uit ge legd, heeft elke open ba ring een
cul tu re le en een po li tie ke con text waard oor ze sterk wordt be -
ïnvloed. Wat het ‘woord van God’ heet te zijn, houdt al tijd
ver band met een spe ci fie ke tijd en plaats, met be paal de op vat -
ting en en machts kwes ties. En zelfs als het god de lij ke zich via
pro fe ten of ge schrif ten open baart, wat ik niet wil ont ken nen,
raakt het men se lij ke daar bij on los ma ke lijk met het god de lij ke
ver bon den, en is het van be lang dat daar tus sen een dui de lijk
on der scheid wordt gemaakt.

Elke let ter lij ke le zing van re li gieu ze tek sten leidt vol gens
hem tot on ver draag zaam heid en ge weld. Het ri tu eel en het in -
sti tuut moe ten als mid del en niet als doel wor den be schouwd.
Elk dog ma, elk the o lo gisch dis cours is be trek ke lijk, want be -
paald door de heer sen de cul tuur, maar ook door de be per king -
en van de taal en het ver stand. Uit zo’n ab so lu te be na de ring
van de ge schrif ten, van het ri tu eel, van de tra di tie of het in sti -
tuut komt re li gieus fa na tis me voort, dat vele vor men kan aan -
ne men. Te gen woor dig zijn het de is la mi ti sche ex tre mis ten en
ex treem recht se chris te nen die dood en verd erf zaai en; en de
jood se ko lo nis ten die elk vre des pro ces dwars bo men; en de ka -
tho lie ke kerk voog den die pe do fie le pries ters de hand bo ven
het hoofd hou den om het in sti tuut te be scher men; en de hin -
doe ïstische na ti o na lis ten die mos lims uit moor den. En ga zo
maar door. Maar ook als re li gieus fa na tis me zich van een min -
der ge weld da di ge kant laat zien, blijft het een hard nek kig ob -
sta kel voor vre de en be grip tus sen de men sen. Dan denk ik aan 
die hon der den mil joe nen ge lo vi gen van al die ver schil len de
re li gies, die er van over tuigd zijn dat ze de hoog ste waar heid in 
pacht heb ben; dat al leen hun hei li ge schrift de ech te open ba -
ring is; dat de rituelen en verboden waaraan zij zich houden
onontbeerlijk zijn voor het zielenheil. De grootste kloof gaapt
naar mijn mening dan ook niet tus sen ge lo vi gen en nietge lo vi -
gen, maar tus sen verd raag za me en on ver draag za me, dog ma ti -
sche en on dog ma ti sche men sen. Zo als mijn vriend André
Com te-Spon vil le al zei: er zijn net zo goed dog ma ti sche athe -
ïsten als dog ma ti sche ge lo vi gen. Ze heb ben met el kaar ge -
meen dat ze hun ge loof tot ken nis ver hef fen en de ge nen die
hun ze ker he den niet de len ver ach ten of las tig val len. Ondog -
ma ti sche ge lo vi gen en athe ïsten ver hef fen hun in ner lij ke over -
tui ging niet tot ob jec tie ve ken nis en heb ben oprecht res pect
voor een ie der die het niet met hen eens is. De filosoof Maurice 
Merleau-Ponty zei ooit enigs zins ver ong elijkt: ‘Met ka tho lie -

ken kun je niet dis cus si ëren, want zij we ten.’ Dat geldt ge luk -
kig niet voor al le maal (veel ka tho lie ken zijn te gen woor dig
verd raag zaam en staan open voor de idee ën van an de ren), en
hij had het zelf de kun nen zeg gen over veel athe ïsten, ook al
heeft hun dog ma tis me niet de zelf de tra gi sche ge vol gen als dat
van re li gieu ze fa na ti ci in der tijd had. Als on dog ma ti sche ge lo -
vi ge kan ik op een vrucht ba re en waar acht i ge ma nier idee ën
uit wis se len met André Com te-Spon vil le, om dat hij een on dog -
ma ti sche athe ïst is. Maar met dog ma ti sche ge lo vi gen of athe -
ïsten is vrij wel ie de re dis cus sie on mo ge lijk, om dat zij lie ver
hun ze ker he den in de strijd gooien dan dat ze gezamenlijk
naar de waarheid zoeken.

Wat de voor uit gang van de mens heid en de ont wik ke ling
van ken nis het meest in de weg staat, is niet het ge loof of het
ge brek daar aan, zo als eeu wen lang ge dacht werd, maar dog ma -
ti sche ze ker heid, van wel ke aard dan ook. Want die leidt al tijd 
– op al dan niet hef ti ge of uit ge spro ken ma nier – tot de af wij -
zing van de an der, tot on ver draag zaam heid, fa na tis me en ob -
scu ran tis me. In een we reld waar in al les en ie der een met el kaar 
in ver bin ding staat en waar in spra ke is van zul ke enor me uit -
da ging en lijkt het me ge vaar lijk en be spot te lijk om zul ke he vi -
ge twis ten te voe ren over re li gie en over de – on be ant woord -
ba re – gods vraag. Waar in we ook ge lo ven, gaat het er niet om
dat we de uni ver se le waar den cul ti ve ren en be vor de ren die ons 
bin den en waar van de toe komst van de hele mens heid af hangt: 
ge rech tig heid, vrij heid en lief de? ¨
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Mens en God ineen – de verbindende kracht
van het Thomas-evangelie 

Ojas Th. de Ronde

Een klein boek je met ra di ca le uit spra ken van Je zus, een oer chris te lijk hand boek voor spi ri tu e le groei, een in ner lij ke weg naar ver -
lich ting en ver los sing. Zo wordt het Evang elie van Tho mas ge noemd, sinds het in 1945 ont dekt was in het zand van de Egyp ti sche
woes tijn. Eeu wen lang was het uit het zicht verd we nen, ver bor gen voor de or tho doxe, dog ma ti sche chris te nen, die rond 300 AD in
het Wes ten de macht over na men. Maar sinds het is ont dekt, is het niet meer weg te bran den uit het chris te lij ke be wust zijn van de
mo der ne tijd. En geeft nu ook de VKK ge le gen heid hier tij dens de ker ke lij ke dien sten in spi ra tie uit te put ten. Wat is het ge heim?

Mijn eer ste ont moe ting met het Evang elie van Tho mas was in
de ja ren ’60 van de vo ri ge eeuw. Ik stu deer de the o lo gie aan de 
uni ver si teit van Nij me gen en kreeg steeds meer pro ble men
met de ker ke lij ke, or tho doxe dog ma tiek, om dat die vol gens
his to risch on der zoek on vol doen de ge wor teld bleek in de oor -
spronk elij ke bood schap van Je zus en zijn eer ste vol ge ling en.
Ik was dan ook erg be nieuwd naar de gast col le ges van Prof.
Dr. Gil les Quis pel, die ons met een nieu we ont dek king een
nieuw zicht zou ge ven op Je zus en het oor spronk elij ke chris -
ten dom, met name dat van de jood se chris te nen. 

De ontdekking van de eeuw
Zijn gast col le ges wa ren een open ba ring! Hij ver tel de over de
sfeer waar in eer ste chris te nen leef den: een sfeer van gno sis,
een niet-ver stan de lij ke, in tu ïtieve ken nis om trent de mens, de
kos mos en het god de lij ke. Deze ‘kennis van het hart’ bleek
een unie ke, in ner lij ke weg naar ver los sing en die deel den zij
met el kaar. 

In 1945 was hier over een unie ke bi bli o theek ont dekt in de
buurt van het plaats je Nag Ham ma di, in Egyp te (1). Een boe r
von d een kruik met een vijf tig tal oude tek sten, goed be waard
in het hete woes tijn zand waar in ze vlak na 376 AD be gra ven
wer den (2). Het ble ken tek sten die een to taal nieuw zicht ga -
ven op het jonge, ont lui ken de chris ten dom. En één van de
meest tot de ver beel ding spre ken de tek sten was een Kop ti sche 
ver sie van het Evang elie van Tho mas.

Toen Gil les Quis pel in 1959 met een fo to ko pie hier van uit
Egyp te vlucht te was het voor hem dui de lijk dat hij hier mee,
zo als hij zei, ‘één van de be lang rijk ste ont dek king en van de
eeuw’ bij zich droeg. Het wa ren 114 spreu ken die aan Je zus
wer den toe ge schre ven en die nog steeds de kracht had den van
le ven di ge ‘one-liners’ die het hart konden raken. 

Uniek in dit Tho mas-evang elie was ook dat het geen le vens ge -
schie de nis van Je zus be vat te. Diens ge boor te uit een maag de -
lij ke moe der en zijn krui si ging en op stan ding uit de dood kwa -
men er niet in voor. Ook over de won de ren die hij ge daan zou
heb ben, werd niet ge rept. Je zus was een Wijs heids le raar die in 
de men sen een nieuw per spec tief en een be vrij dend in zicht
wak ker kon ma ken. 

Dicht bij de bron
Vol gens Quis pel was dat één van de ar gu men ten voor de vroe -
ge da te ring van dit ge schrift. Hij maak te een ver ge lij king met
een an de re vroeg ge schre ven tekst, de zo ge naam de Qu el le, of
Q. Dat is even eens een tekst met al leen spreu ken van Je zus die 
door de evang elis ten Mat theus en Lu cas als bron voor hun
evang eli ën zou zijn ge bruikt (3). 

De eer ste leer ling en van Je zus ble ken voor al be hoef te te heb -
ben om zijn woor den te be wa ren en zo de kracht van zijn aan we -
zig heid te blij ven voe len. De la ter ver tel de won der ver ha len over
zijn le ven en voor al zijn won der baar lij ke ge boor te wa ren voor de
ge lo vi gen be doeld om hem een gro ter aan zien en ge zag te ge ven.
En zijn kruis dood als ‘verzoening voor onze zonden’ was een in -
zicht dat pas veel la ter in de the o lo gie ont stond.

Met het Evang elie van Tho mas had den wij, al dus Quis pel,
een ver slag in han den van hoe de  eer ste jood se chris te nen
zich Je zus her in ner den. En, heel be lang rijk, hier mee wa ren we 
op het spoor ge ko men van een on af hank elij ke tra di tie in het
vroe ge chris ten dom. “Waar om zou den na za ten van de ge -
meen te in Je ru za lem het evang elie van Mar cus ge brui ken, dat
waar schijn lijk in Rome is ge schre ven? Of dat van Mat theus
dat in Anti ochië is ge schre ven?  Of dat van Lu cas dat mo ge lijk 
in Caes area is ge schre ven?  Jood se chris te nen hoef den toch
geen hei den-chris te lij ke evang eli ën te ge brui ken? Als Judeeërs 
zaten zij immers het dichtst bij de bron.” 

De vergeten Waarheid
Op dit mo ment moet ik denk en aan de on langs over le den ge -
waar deer de schrij ver en pries ter van de VKK, Jo han Pa me ij er. 
In zijn boek ’De ver ge ten Waarheid’ (4) maakt hij dui de lijk wat 
het be lang is van de gnos ti sche Nag Ham ma di vond sten voor
de re li gieu ze zoe ker van de 21e eeuw. 

Jo han Pa me ij er ver hel dert in zijn boek op een des kun di ge
en toe gank elij ke ma nier hoe het gnos ti sche per spec tief, dat in
de Nag-Ham ma di tek sten en met name ook in het Tho -
mas-evang elie naar vo ren komt, de hui di ge zoe ker weer in
een heid met zich zelf en het god de lij ke kan breng en. Gno sis,
het in tu ïtieve we ten van het hart waar Je zus en zijn eer ste dis -
ci pe len naar ver we zen, is niet al leen iets wat ooit in de ge -
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schie de nis van be lang was en nu niet meer. Ook nu heb ben
spi ri tu e le zoekers behoefte aan de helende kracht hiervan. 

De sa men vat ting bij bol.com van ‘De ver ge ten Waarheid’
spreekt hier over boek de len: 

‘Hoewel de ker ken leeg ge lo pen zijn en hun greep op de
mas sa ver lo ren heb ben, is re li gie zelf nog spring le vend. Bij
veel men sen vindt er juist een verd ie ping plaats van hun re li -
gieu ze ge voe lens, waar bij de na druk voor al ligt op het op doen
van in ner lij ke er va ring en en me di ta tie. We moe ten te rug naar
de bron in ons zelf en een weg van in wij ding door ma ken om
bij ons ware Zelf te ko men, waar mee we in ver bin ding met het 
god de lij ke kun nen ko men.’ (5)

Jezus’ inwijding
Er is veel ge schre ven over de ‘weg van inwijding’ die Je zus
ge gaan zou zijn. Dui de lijk is dat hier in zijn doop door Jo han -
nes een sleu tel rol ver vult. Alle ca no nie ke evang eli ën spre ken
hier over en ook in Q wordt hier over ge spro ken als het de fi ni -
tie ve mo ment van Jezus’ in wij ding. In lo gi on Q5 wordt ge -
zegd: “Toen Je zus ge doopt was, bad hij en de he mel open de
zich. De hei li ge geest kwam op hem als een duif, en een stem
uit de he mel zei: ‘Jij bent mijn zoon. He den heb ik je ver -
wekt.” (6)

Tij dens deze doop werd Je zus zich be wust van zijn god de -
lij ke oor sprong en hij re fe reert hier ook aan in het Tho mas-
evang elie in lo gi on 46. Maar dan zegt hij er ook iets heel be -
lang rijks bij. Eerst geeft hij alle eer van deze in wij ding aan Jo -
han nes als hij zegt: “Van Adam tot Jo han nes de Do per is er
on der hen die uit een vrouw ge bo ren zijn nie mand ge weest die 
ho ger stond dan Jo han nes.”

Maar dan ver volgt hij: ”Maar ik heb jul lie ge zegd, wie van 
jul lie wordt als een kind, zal het ko nink rijk ken nen en hij zal
ho ger staan dan Jo han nes.” (6) Het kind als sym bool van het
in ner lijk Zelf, dat zich spon taan opent voor de Va der. Dit is
een ver ras sen de wen ding, een ‘eye-opener’ voor ie der die dit
hoort of leest. Je zus zegt dat wat hem over ko men is, voor ie -
der open ligt. Ie der die de weg gaat die hij wijst, komt in con -
tact met het in ner lijk Zelf en vindt zo de weg naar God, als
een kind.  

Het kind als symbool
In het Tho mas-evang elie speelt het kind een be lang rij ke rol.
Als sym bool van het ong edeel de zelf dat geen weet heeft van
het ver schil tus sen de bin nen- en bui ten we reld, tus sen ik en jij, 
tus sen bo ven en on der. Zo’n kind, dat nog geen ego be wust zijn 
heeft ont wik keld, is in de gno sis het sym bool van ie mand die
het ware be sef van het le ven heeft ge von den. 

In lo gi on 4 zegt Je zus ook dat je zo’n klein kind – nog
geen ze ven da gen oud – de wer ke lij ke le vens vra gen kunt
voor leg gen. “Vraag een klein kind van ze ven da gen oud naar
wat het le ven is en je zult le ven.”

Waar om zo’n klei ne baby, nog geen week oud? Die is in
de  jood se ge meen schap nog niet be sne den, heeft nog geen 
ei gen iden ti teit ont wik keld en is nog geen af zon der lijk lid van
de ge meen schap. Aan zo’n kind-zijn heeft ie der van ons nog
her in ne ring en, zij het vaag en on be wust om dat het la ter ont sta -
ne per soons be wust zijn dit verd uis terd heeft en ver vang en door 
een ge sple ten en split sen de ana ly tisch denk en de per soon.
Maar zo’n pas ge bo ren baby, in wie dit nog niet is ge beurd, is
in de ogen van Je zus de ge ne die we on be wust eens wa ren en

die we – nu be wust – weer kunnen worden. Kind van God,
kind als God. 

Je zus heeft dat in zich zelf on der kend en hij vraagt ons te
wor den zo als hij. Door zijn doop heeft Je zus zijn ware na tuur
on der kend en die valt sa men met die van God. Ook aan ons
vraagt hij dat on der scheid met God te la ten val len, op dat we
weer echt kun nen le ven. Zo als een kind de zelf de na tuur heeft
als zijn va der, zo mo gen wij ook onze god de lij ke na tuur her -
ken nen en daar naar le ven. Dat is de we der op stan ding waar
Jezus ons heen wil leiden.   

Het Al-Kind is geboren (door Willeke Hendrikx)

Thomas de Tweeling 
Als we dit tot ons la ten doord ring en wor den veel van de ge -
hei men van het Tho mas-evang elie dui de lijk. Want tot wie
spreekt Je zus in het Tho mas-evang elie? Lo gi on 1: “Dit zijn de 
ge hei me woor den die de le ven de Je zus sprak en die zijn op ge -
schre ven door Ju das Tho mas Di dy mus.” Als we hier even bij
stil staan ont dek ken we iets won der lijks. Ju das kan de schrij ver 
zijn. Maar wat be te kent dan ‘Thomas’ en ‘Didymus’? Tho mas  
be te kent ‘Tweeling’ en ‘Didymus’ ook. Twee maal twee ling,
dat valt op. Daar moet iets mee be doeld zijn. Twee ling is hier
een ‘geheim’ woord dat ge de co deerd moet wor den, wil je de
vol le be te ke nis er van kun nen be grij pen. 

Waar duidt dit dan op? ‘Tweeling’ gaat over de twee na tu -
ren van de mens. Die vor men sa men een twee ling en die moe -
ten tot een heid ko men. De ene na tuur is de per soon lij ke na -
tuur, waar bij je je zelf er vaart in tijd en ruim te, met een ge -
boor te en dood. Dat is de mens die ruim te in neemt, die een ge -
schie de nis heeft en een per soon lij ke iden ti teit. Daar bij hoort
ook een per soon lijk bewustzijn. 

De twee de na tuur van de mens is een tijd lo ze, god de lij ke
kern. Deze kern heet in de gnos tiek ‘de Christus’ of de
‘Christusnatuur’, ver ge lijk baar met ‘Atman’ in het Hin doe -
ïsme of met de ‘Boeddhanatuur’ in het Boeddhis me. 

De mens wordt op deze ma nier, in over een stem ming met
tal lo ze wijs heids tra di ties, op ge vat als een twee ling, met een
per soon lij ke na tuur en een tijd lo ze god de lij ke kern.  Maar de
mees te men sen ken nen al leen hun per soon lij ke na tuur. Die
zijn de Chris tus na tuur in zich zelf ver ge ten. Het Tho -
mas-evang elie roept nu de mens op zich deze Christusnatuur
te herinneren.
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Verlangen naar eenheid 
In oe cu me ni sche zin zijn gnos tiek, boeddhis me, hin doe ïsme
en vele an de re spi ri tu e le tra di ties slechts va ri a ties op het zelf de 
the ma over de ve re ni ging van de twee na tu ren van de mens.
Al deze tra di ties kun nen el kaar aan vul len en ver rij ken. In een
vol gend ar ti kel wil ik hier graag met u na der op ing aan.  

Noten
(1) The Nag Ham ma di Li bra ry: ‘www.nag-ham ma di.com’.
Zie hier voor voor al het Evang elie van Phi lip pus, het Evang -
elie van Tho mas, De wijs heid van Je zus Chris tus en het
Evang elie van Ma ria Mag da le na.
(2) In 376 CE had de kerk va der Atha na si us een brief la ten
rond gaan met een lijst van de  ge au to ri seer de, door God ge -
ïnspireerde boe ken: de  ca non van  het Nieu we Tes ta ment. In
de zelf de brief had Atha na si us ook ge steld dat  alle an der
chris te lij ke tek sten door ‘misleiders’ wa ren ge schre ven en niet 
meer moch ten wor den ge le zen of be waard.  Omdat de kerk
toen staats gods dienst was, had zij ook de macht dit af te
dwing en.
(3) Mar cus Borg e.a., Q, het ver lo ren Evang elie, Mei ne ma,
1997. 
(4) Jo han Pa me ij er, De ver ge ten Waar heid, over chris te lij ke
my then in gnos tisch per spec tief, Sym bo lon, 2006. 
(5) Ref lec tie, voor jaar 2013, p. 22.
(6) Zie (3).
(7) Bram Moer land, Schat gra ven in Tho mas, de oor spronk elij -
ke be te ke nis van het Tho mas-evang elie, Bert Bak ker, 2009.

De boeken werden ontdekt ten noord-westen van Luxor, tussen 
Denderah en Panapolis. Het materiaal was zorgvuldig

geplaatst in een tombe op de Pacomian begraafplaats aan de
voet van de Djebel el Tarif berg.

Boekeninfo

Eben Alexan der
Na dit le ven
Een neu ro loog over zijn reis naar het
hier na maals
A.W. Bru na 2013
De Ame ri kaan se Neu rochi rurg Eben Alexan -
der had niet zo veel met bij na dood er va ring -
en tot dat hij zelf zo’n er va ring had. Het op -
mer ke lij ke van zijn ver haal is dat hij vijf tien
jaar les gaf in neu rochi rur gie voord at hij een
BDE kreeg. 
Hij kon dus goed zelf be oor de len of hij had
te ma ken had met een fan ta sie, hal lu ci na tie, 
droom, psycho se. Vol gens Alexan der was
het dat al le maal niet. Het was ‘echter dan
echt’. Ver ge le ken met wat hij mee maak te

lijkt het ge wo ne le ven vol gens hem eer der een droom.
NB - in het vol gen de num mer zal dit boei en de boek uit ge breid be spro -
ken wor den door Ru dolf Smit, hoofd re dac teur van Te rug keer, het kwar -
taal or gaan van Stich ting Mer ka wah, stich ting voor en door bij na-dood -
er vaar ders.

Thich Nhat Hahn
Angst - Wijs heid om stor men te 
door staan . Ten Have 2013
Thich Nhat Hanh wil in dit boek een gids zijn 
om angst te over win nen, (h)er ken nen en
los la ten. Angst be heerst het le ven van ve -
len: angst voor een zaam heid, voor ver lies,
voor ziek te of dood. Vaak is niet eens dui de -
lijk waar de angst van daan komt. Angst ver -
lamt, en daar om du wen we deze emo tie het
liefst ver weg. 

Hij laat zien dat er ken ning angst han -
teer baar maakt. Zijn aan pak: spoor de oor -
sprong van deze ne ga tie ve emo tie op, en
leer los te la ten. Zo kun je alle vor men van

angst het hoofd bie den, op weg naar be vrij ding en ge luk. Mind ful nes -
soe fe ning en hel pen daar bij. In zijn nieuw ste boek laat Thich Nhat Hanh 
zien hoe we angst han teer baar kun nen ma ken door er met aan dacht
mee om te gaan.

In plaats van te vluch ten voor angst, leert hij om juist hel der en be -
wust naar deze emo tie te kij ken. 

Als we vol le dig le ven in het hui di ge mo ment, zo zegt hij kun nen we 
onze ang sten on der ogen zien en hoe ven we er niet lang er door be -
heerst te wor den.

Mijn ware zelf, zegt hij, is mijn ware thuis, is het hier-en-nu. Het
ver le den is niet mijn ware thuis.

“Je wilt mis schien te gen het klei ne kind in je zeg gen dat het ver le -
den niet ons thuis is, ons thuis is hier, waar we echt ons le ven kun nen
le ven. We kun nen alle voe ding en he ling die we no dig heb ben, hier in
het hui di ge mo ment vin den. Veel van de angst, ong erust heid en verd -
riet die we er va ren is nog steeds in ons om dat het in ner lij ke kind nog
niet be vrijd is. Dat kind is bang om in het hui di ge mo ment te stap pen,
en dus kun nen jouw aan dacht en jouw adem dit kind hel pen om zich te 
re a li se ren dat het vei lig is en dat het vrij kan zijn.”

Dit spreekt me voor al aan om dat ik zelf ook mijn in ner lij ke kind
moest le ren ont dek ken. La ter ben ik le zing en gaan ge ven over ‘De he -
ling van jouw in ner lijk ver won de kind’. 

Mooi is ook deze tekst: 

“Ik ben deze ogen niet. Ik ben niet ge vang en in deze ogen.
Ik ben dit lichaam niet. Ik ben niet ge vang en in dit lichaam.
Ik ben het le ven, zon der gren zen.
Het ver val van dit lichaam be te kent voor mij niet het ein de.
Mijn zijn is niet be perkt tot dit lichaam.”
Ik zou er aan toe wil len voe gen: ik ben mijn in ner lij ke ver won ding en
niet…

Voor meer boe kre cen sies, zie el ders in dit num mer.
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Mysterie van Pasen

Terugblik op de Kloosterdagen

In het af ge lo pen voor jaar, van 27 tot en met 31 maart, was er
ge le gen heid de Goe de Week ge heel mee te be le ven. De kerk -
ge meen te Naar den or ga ni seer de kloos ter da gen met mo ge lijk -
heid tot ge za men lij ke maal tij den en over nach ting in de ac com -
mo da tie van het Inter na ti o naal The o so fisch Cen trum.  Naast
de ge brui ke lij ke kerk dien sten, zo als die in alle kerk ge meen ten
wor den ge vierd, wer den ge tij den dien sten, stil te mo men ten en
ge meen schap pe lij ke bij eenk om sten ge or ga ni seerd.

Woensdagavond
De woens dag avond werd, na de ken nis ma king met el kaar, stil -
ge staan bij de Goe de, of Stil le, Week. En ter voor be rei ding op
de H. Mis van Wit te Don der dag, hield onze Re gi o na ris Mgr.
Pe ter Baaij een le zing met als ex tra aan dachts pun ten de in stel -
ling van het H. Avond maal en de wij ding van de H. Oli ën.

De H. Oli ën wor den een maal per jaar ge wijd op Wit te
Don der dag voor de ge he le Ne der land se kerk pro vin cie. Sinds
jaar en dag ge beur de dat in de kerk in Den Haag, maar voor de 
ge le gen heid van deze kloos ter da gen werd be slo ten dit in Naar -
den te la ten plaats vin den.

Van ui terst zui ve re olijf olie wor den drie soor ten H. Oli ën ge -
wijd: zie ken olie, olie voor de ca techu men en H. Chris ma.
Eerst wor den door exor cis me alle in vloe den van het kwaad
ge ban nen. De zie ken olie wordt ge wijd en ge hei ligd op dat zij
ver kwik king moge breng en aan lichaam en ziel. De ca techu -
me nen olie wordt ge wijd en ge hei ligd op dat zij moge die nen
voor het lou te ren van hen die of het H. Sa cra ment van de
Doop of de Pries ter wij ding ont vang en. Het H. Chris ma, ten -
slot te wordt ge vormd uit twee be stand de len. Bal sem, een
meng sel van de mi ne ra len Ben zoë en Oli ba num, wordt ge wijd 
en ge hei ligd op dat al wat er mee wordt aang eraakt mag stra len
in de rein heid van Chris tus. De olie wordt be stemd voor het
ge schenk van de vol heid van gees te lij ke kracht. Dan wor den
de twee be stand de len ge mengd.  Onder meer een stro fe van het 
ge bed dat de Bis schop nu uit spreekt is dat al les, per soon of
voor werp, dat door het H. Chris ma wordt ge zalfd de vol heid
van gees te lij ke wij ding mo gen ont vang en.

Witte Donderdag
De H. Olien zijn ge wijd tij dens de H. Mis op Wit te Don der -
dag. Na de H. Mis op Wit te Don der dag stond het ge za men lijk
mid dag pro gram ma in het te ken van de Hof van Gethse mané.
oIn een in ter ac tief ge sprek leid de Pr. Par ci val van Ges sel de
aan we zi gen door het ver blijf van Je zus in de Hof van Gethse -
mané. Zijn bij dra ge:

In de Hof van Gethse mané blij ven de drie dis ci pe len ach ter.
Zij sym bo li se ren de ver mo gens van de mens.
Pet rus: het gees te lijk ver mo gen om het ware ge loof aan te
hou den; 
Ja co bus: het zelf be wust zijn; 
Jo han nes: het gees te lijk ver mo gen om Lief de te ge ven.
Zou het zo zijn dat je van deze drie ver mo gens af stand  moet
doen, deze moet los la ten voord at je de weg van het of fer kan
gaan? 
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Je zus staat op het punt om zijn in wij ding te krij gen. Het is
Zijn laat ste taak. Alles af leg gen. Het blijkt dat hij he le maal al -
leen is, in het voor por taal van de Stil te. Je moet deze reis ma -
ken met de wil om te die nen, niet uit zelf zucht i ge over we ging -
en. Hij geeft zich over, geen enk el be geer te as pect is meer aan -
we zig: “Va der laat deze be ker aan mij voor bij gaan, maar
niet mijn wil maar de uwe ge schie de”. 

Me ta fy sisch staat Gets he mané voor de strijd die plaats
vindt, als men zich ge waar wordt van de waar heid. Het is de
plaats waar men het zelf be wust zijn op geeft en tot nieuw gees -
te lijk le ven komt. 

De im men se Stil te van Gets he mané kun nen wij bij voor -
beeld ook er va ren als het al taar op don der dag avond ont luis -
terd is. Alles is weg, de bloe men, de al taar kle den, de kaar sen, 
en de deur van de ta ber na kel staat open. 

Tot zo ver de bij dra ge door Pr. Par ci val van Ges sel over de
Hof van Gethse mané. 

Goede Vrijdag
Goe de Vrij dag is de meest so be re dag in het ker ke lijk jaar. ’s
Ochtends werd stil ge staan bij de Ve re ring van het Kruis, een
so ber, een vou dig maar diep ver stil lend ri tu aal. Pr. Chris ti aan
de Mo raaz Imans leid de hier over ’s och tends, na de kerk dienst 
van de Pri me en het ont bijt, een bij eenk omst.  Zijn bij dra ge:

Wat is het ‘goede’ aan deze vrij dag? 
De gang ba re be te ke nis van de dood van Je zus en van Goe -

de Vrij dag ligt in het of fer dat Je zus vol gens de evang eli ën
heeft ge bracht (bij voor beeld Mar cus 10:45 – “de Men sen zoon
is niet ge ko men om ge diend te wor den, maar om te die nen en
zijn le ven te ge ven als los geld voor ve len”.

Het ge beu ren van het ster ven en de op stan ding in drie da -
gen komt je on der meer ook te gen in het oude Egyp te. Dit pro -
ces wordt ge zien als een vol le di ge weg van in wij ding. Pas als
je dat wer ke lijk kunt door ma ken, ben je echt be vrijd van de
dood. Be vrijd van ‘vergetelheid’. De dood is dan uit te leg gen
als het vol le dig los zijn van de ma te rie (ver ge tel heid). 

Dit the ma kom je ook re gel ma tig in de Nag Ham ma di-ge -
schrif ten te gen. We heb ben ge le zen uit het Evang elie der
Waar heid    (1):

“Zo als het for tuin van de over le den huis heer ver bor gen
blijft zo lang diens laat ste wil nog ong e o pend is, zo ligt ook het 
Al ver bor gen zo lang de Va der van het Al on zicht baar is (2),
Hij die zijn ei gen oer grond is, en uit wie alle ruim ten voort ko -
men. Om dit tes ta ment te ope nen is Je zus ge ko men. Hij werd
aan het hout ge na geld en zo heeft hij de wils be schik king van
de Va der aan het kruis ge hang en. O, zulk een gro te le ring! Hij 
ver laagt zich tot de dood hoe wel het eeu wig le ven hem om -
kleedt.”

“Na dat Hij deze ver gank elij ke lom pen (3) had af ge legd, be -
kleed de Hij zich met de on ver gank elijk heid die nie mand Hem
ooit ont ne men kan. Na dat Hij in de lege do mei nen der ang sten 
was door ge drong en, heeft Hij zich voort be wo gen tus sen hen
die naakt wa ren door ver ge tel heid. En hij ver kon dig de te ge lij -
ker tijd wat in het hart is van de Va der, om dit aan hen te on -
der wij zen die de le ring zul len aan vaar den. Want hij is im mers
gno sis (4) en vol ko men heid.”

In het vol breng en van de wils be schik king van de Va der,
“niet mijn wil ge schie de…”,  geeft Chris tus zich met Geest –
Ziel – Lichaam over aan de Va der.

Juist op dat kruis punt wat het kruis ook voor stelt, wordt
bo ven ge lijk aan be ne den. Deze voor stel ling is wat wij ook

met el kaar er va ren in de Com ple ten (dienst) van de Ve re ring
van het Kruis. In deze dienst wordt het al taar kruis voor het ta -
ber na kel ge plaatst en gaat de gees te lijk heid in pro ces sie door
het mid den pad van de kerk met drie knie bui ging en terug naar
altaar. 
Bij de eer ste knie bui ging zing en we: Hei lig zijt / Gij, O God.
Bij de twee de knie bui ging: Hei lig zijt / Gij, O Macht i ge.
Bij de der de knie bui ging: Hei lig zijt Gij, O On/ster fe lij ke, stort 
Uw Lief de over ons uit.

Dan wordt ge zong en het lied:
“Neem op uw kruis; tel schan de niet
noch luis ter naar wat hoog moed zegt.
Hij heeft de kruis weg af ge legd 
op dat uw ziel het Licht zou zien.”

Op de af beel ding hier bo ven, staat het ont luis ter de al taar. Op
deze wij ze er va ren we let ter lijk de aan we zig heid van de dood
en daard oor de af we zig heid van Chris tus. Dat wordt door ons
er va ren door het open deur tje van het met paars be kle de ta ber -
na kel en het ge heel kale al taar. 

Ver der heb ben we in deze bij eenk omst uit ge wis seld wat de 
vol le over ga ve van de ziel, en op dat mo ment het scheu ren van 
de voor hang in de tem pel kan be te ke nen. Het zicht baar wor -
den van het ‘onzichtbare’ en dat de aar de schud de. Het meest
we zen lij ke mo ment, het mys te rie van Pa sen wordt zo ge o pen -
baard, is de conclusie.

De ge bruik te ver wij zing en in de bij dra ge van Pr. Chris ti -
aan de Mo raaz Imans zijn ach ter een vol gens: (1) - Co dex I,
Boek 3, pa gi na 20 en 21; (2) - Het unie ke we zen, dat uit zich -
zelf stamt; (3) - Het stof fe lij ke lichaam; (4) - Ken nis, innerlijk
we ten. Tot zo ver de bij dra ge door Pr. Chris ti aan de Mo raaz
Imans.

’s Mid dags was er een work shop met als ti tel: Mijn le ven in
per spec tief. Een werk vorm waar in uit wis se ling plaats vond
over ie ders ei gen in wij dings weg. Deze work shop werd ge leid
door Pr. Par ci val van Ges sel. Zijn bij dra ge over deze mid dag:

 
Pr. Par ci val noem de zelf een aan tal voor beel den van si tu a ties
in zijn le ven, wat dui de lijk er va rings- en leer pun ten wa ren.
Zo als het mo ment dat hij zijn “pries ter be zie ling” ont ving in de 
cryp te van de San Mi ni a to Al Mon te in Flo ren ce, toen hij 16
jaar oud was.   Pas veel, veel la ter her ken de hij het als een
Pries ter op dracht, maar de “dri ve” was ge ko men op dat mo -
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ment. Na enk ele voor beel den was het de beurt aan de aan we zi -
gen. Zij trok ken in groepjes van twee het bos in, waar na ie der
te rug kwam met het ei gen ver haal. 

Er was vrij heid om het ook niet te doen en even tu eel het voor -
beeld van een an der te noe men. Er ont stond, toen ie der een te -
rug was een heel bij zon der ge sprek en het was ont roe rend om
mee te ma ken hoe diep het ging en hoe groot het on der linge
ver trou wen was. Van we ge dat ge deel de ver trou wen blijft het
be spro ke ne hier verd er on ver meld.

Stille Zaterdag 
Op za ter dag werd ’s och tends stil ge staan bij on der meer Stil te
en het de len van er va ring en en be te ke nis hier bij. De aan we zi -
gen na men, voor zien van pen en pa pier,  plaats in de ka pel,
waar bij op een me di ta tie ve wij ze de stil te-er va ring en van de
laat ste da gen wer den neer ge legd. Tij dens de kof fie wer den de
er va ring en uit ge wis seld in een levendig gesprek. Ook hier was 
een gro te sfeer van ver trou wen.

 ’s Mid dags werd een in lei ding ge ge ven op de avond dienst 
waar de Wij ding van het Vuur zou plaats vin den door Pr. Jos
Wie man. Zijn bij dra ge:

Er werd een uit een zet ting ge ge ven over de be te ke nis van vuur. 
Al in de tijd van bij voor beeld de Ger ma nen en wel licht al veel 
eer der ont ston den  ri tu e len rond het vuur. Vuur geeft warm te
en licht. Ge ba seerd op deze func tie die het voor de mens heeft,  
zijn sym bo len en abs trac te be grip pen ont staan. In de Chris te -
lij ke ker ken zijn deze zgn. hei den se ge brui ken ge hand haafd en 
aang epast.  Ge plaatst in het licht van Pa sen zien en be le ven
wij de Lief de van Chris tus als warm te in het hart en ver lich -
ting, voor al voor de ziel. De Geest staat even eens in een nau -
we re la tie met vuur, bij voor beeld als vu ri ge lief de in de geest
van Chris tus. Maar ook valt te denk en aan bij voor beeld de rei -
ni gen de, har mo ni se ren de werking van wierook. 

Tij dens deze mid dag bij eenk omst werd ook de func tie en
de plaat sing van de wie rook kor rels op de Paas kaars uit een ge -
zet en de func tie van de drie ar mi ge kaars als sym bool voor
God de Va der, Zoon en Hei li ge geest. Dit drie vou dig be grip
werd ook pa ral lel ge zien met Lichaam, ziel en geest. Zo is een
ver bin ding met aard se en men se lij ke za ken ver hel derd en de
gees te lijk, re li gieu ze be te ke nis van onze ‘wijding van het
Vuur’ voor de deel ne mers in een duidelijk verband neergezet.

Het bleek dat men de avond dienst hierd oor in ten ser en
meer be trok ken kon mee be le ven. Het ‘drieluik’ van deze

avond dienst, com ple ten, wij ding van het Vuur en H. Lof gaf
een ex tra di men sie aan de er va ring en met de we ten schap van
de za ter dag mid dag en er va ring en van de dagen ervoor.  

De af slui ting met het H. Lof maak te het ge heel dan ook
wer ke lijk com pleet in onze be le ving. 

Pasen
De kloos ter da gen wer den fees te lijk be ëindigd met een H. Mis
op de zon dag van Pa sen en aan slui tend een Paas lunch.

Achter de schermen
De or ga ni sa tie was in klein co mité op ge zet en ui tein de lijk de -
den ter plaat se veel han den het werk. De or ga ni sa to ren had den 
zich voor ge no men dat de re trai te in ie der ge val door zou gaan, 
al waren ze met z’n twee ën ge weest. Bin nen de or ga ni sa tie
van het Inter na ti o naal The o so fisch Cen trum had men in mid -
dels de er va ring dat slui ting ster mij nen niet echt wer ken en dat
het ne men van een ri si co in deze be trek ke lijk is.  Een en an der 
is las tig als je af hank elijk bent van ca te ring en dat was men
wel. Sa men ko ken heeft een paar las ti ge com po nen ten. Je
moet er men sen voor heb ben, en die wa ren er niet.  Het vraagt
veel meer or ga ni sa tie. En de koks kun nen aan gro te de len van
het pro gram ma niet deel ne men.

Ui tein de lijk werd een bi o lo gi sche ca te raar  (www.puur -
van jan.nl)  ge von den in Alme re, die ver bon den is aan stad -
land goed “de Kemp haan”en die ook op kor te ter mijn kon le -
ve ren, want dat is een vol gend pro bleem bij ca te raars. Die wil -
len vaak al we ken van te vo ren de aantallen weten. 

Het bleek door deze ma nier van or ga ni se ren al le maal goed
te doen te zijn.  Het eten was pri ma en er was een bij zon de re
war me sfeer met een groot on der ling vertrouwen. 

De or ga ni sa to ren wil len graag ie der een heel erg be dank en
voor alle hulp. Met name de vol gen de vrij wil li gers: Lucy Bou -
ma en Mar jan van He ij ning en die de or ga ni sa tie van de klei ne
maal tij den en de kof fie op zich had den ge no men. En He len
Wie man, voor zit ter van de kerk ge meen te Naar den, die heel
veel ge re geld heeft . En na tuur lijk alle hel pen de han den, die
toegestoken werden waar het maar nodig was.

De au teurs. Dit ar ti kel kwam tot stand door bij dra gen van de kerk ge -
meen te Naar den (pro gram ma); Di a ken (Mevr.) Paul van Rooi jen (H.
Oli ën); Pries ters. Par ci val van Ges sel, Chris ti aan de Mo raaz Imans en
Jos Wie man. De af beel ding van het lege ta ber na kel werd ge le verd
door Pr. Chris ti aan de Mo raaz Imans.
De ove ri ge af beel ding en zijn af kom stig van 
‘www.itc-naar den.org/blog’.
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Mysterie van Pasen
De Kloosterdagen beleefd

Mianne Bakker

Als ik, Mi an ne, te rug kijk op deze da gen waar bij ik de dien sten 
volg de, dan voel ik in tens ge luk. Lo pend door de bos sen van
dit prach tig spi ri tu e le cen trum er vaar ik rust en kracht. Is het
zo dat een plek zo dui de lijk voel baar een ster ke gees te lij ke la -
ding kan heb ben? Ik noem dat kloos te re ner gie, het is ver stil -
len de ener gie die je te rug brengt naar je ei gen in ner lij ke. 

Er was een groep van ruim twin tig deel ne mers die op het
cen trum slie pen. Sa men met verd ie pen de tek sten be zig zijn,
open den poor ten naar het ei gen in ner lij ke en be roer den stuk -
ken die al lange tijd niet meer be roerd wa ren en waar bij ik

door re ac ties uit de groep verd er ge raakt werd. 
De dien sten in de ka pel wa ren te rug ke ren de dien sten door de
hele dag heen, die de in ner lij ke be le ving en verd ie ping op
gang bleef hou den. Zo vaak als het mo ge lijk was, was ik aan -
we zig bij het pro gram ma en volg de bid dend de tek sten van het 
ri tu aal. Cen traal ston den de ge beur te nis sen rond het ster ven en 
op stan ding van Je zus. Ook nu weer her ken de ik dat door het
le ven heen er steeds een ster ven en op stan ding is en dat dit
niet los staat van de per soon lij ke ont wik ke ling.

Ik hoor de en zag hoe de deel ne mers met el kaar er va ring en
deel den en ik vroeg aan José Ver steeg om haar er va ring en op te
schrij ven, om dat ik voel de hoe zij ge raakt was tij dens deze da -
gen. Zij be schrijft wat haar heeft be roerd en zij laat aan ons haar 
ach ter grond zien en hoe zij deze kloos ter da gen heeft er va ren.

De ach ter grond van José is Rooms-ka tho liek en op het mo -
ment dat zij het H. Vorm sel ont vangt als kind, ge beurt er iets
in haar… zij er vaart een kracht die heel diep bin nen komt. Tij -
dens de mid del ba re school is er een zoek tocht om dat ge voel
te rug te vin den. In de vele pro tes tan te ker ken waar zij naar toe 
gaat, wordt dit ge voel niet te rug ge von den. Een kerk op de
Oude Gracht in Utrecht, die ze tij dens haar stu den ten tijd be -
zoekt, heeft pracht i ge gre go ri aan se ge zang en dat brengt haar
veel rust. Haar kin de ren wor den groot ge bracht in de ka tho lie -
ke tra di tie en José neemt ac tief deel in de vorm sel groep, de
pas to raats groep en ook in het be stuur van haar pa rochie. Door
het weg val len van de pries ter en de moei lij ke com mu ni ca tie
met de bis schop, gaat ze toch weer verd er op zoek. 

Zo komt ze via in ter net op de site van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk.
Het spreekt haar zo aan dat ze de dien sten gaat be zoe ken en
daar na is ze ei gen lijk nooit meer weg ge gaan. In deze dien sten
er vaart ze weer die bij zon de re kracht die ze heeft er va ren als
kind bij het H. Vorm sel en het is die kracht waar ze haar hele le -
ven naar op zoek is ge weest. De vrij heid van denk en en de af -
we zig heid van dogma’s zijn voor haar een ver rij king. Onlangs
heeft José de stap ge zet om lid te wor den van de VKK en zij
wil de weg gaan om al taar die naar te wor den, hier in de ka pel
van Naar den. Zij be leeft in tens de verd ie pen de gang van deze
spe ci a le Weg die ze aan het gaan is, heel be wust. Zo ook haar
er va ring tij dens de kloos ter da gen. Ei gen lijk nood ge dwong en,
om dat ze door een breuk in haar arm niet kon au to rij den, heeft 
zij tij dens deze da gen op het ter rein ge sla pen. Achter af was dit 
heel spe ci aal en was ze daar heel dank baar voor. Haar ei gen
woor den be schrij ven dit het al ler mooist:

“Het ter rein rond om het the o so fisch cen trum is zo mooi en er

hangt zo’n pracht i ge ener gie dat het een voor recht is om daar de hele

dag en nacht in te ver toe ven. Bij het op staan zet te ik het raam wijd

open en liet alle scho ne vi bre ren de ener gie bin nen stro men. Enke le

och ten den sneeuw de het met heel klei ne vlok jes als of het bloe sem was.

Heel zacht jes dwar rel den de vlok jes neer, ge com bi neerd met het vo gel -

ge zang, een ge wel di ge ver stil len de ma nier van op staan.

De kloos ter da gen be gon nen en een paar ding en zijn mij voor al

heel erg bij ge ble ven. Het wa ren voor al de te gen stel ling en van Wit te

Don der dag. De eucha ris tie was prach tig met de bis schop pen en de

wij ding van de oli ën. Zo veel be te ke nis zit er in alle kle dij, na men en

han de ling en. Mgr. Baaij had de dag te vo ren uit ge legd dat we de twee 

de len van een mij ter zou den kun nen zien als man ne lijk en vrou we lijk, 

sa men in één, kort om du a lis me wordt één.

Ook het woord chris ma kan ge zien wor den als een sa men trek king 

van Chris tus en Ma ria, weer man ne lijk en vrou we lijk in één. Wit te

Don der dag is ook de her denk ing van de in stel ling van de eucha ris tie, 

iets wat het hele jaar door ge vierd wordt. Het is wat je in Roomska -

tho lie ke woor den zou zeg gen een Pon ti fi ca le Hoog mis en daar na

volg de s’ avonds de ves pers met pracht i ge ge zang en. Na af loop werd

het al taar ont luis terd. Wat mij heel erg trof, was dat zelfs de gods -

lamp werd weg ge haald. Het ta ber na kel was met donk er blauw be -

kleed en met het duis ter wor den van de avond werd het ta ber na kel

een donk ere door gang naar de donk ere nacht daar ach ter. Wat was

het ong ena dig leeg! De lam pen uit, op één spot na, die op het ta ber -

na kel ge richt was en dood se stil te. Leeg, donk er en ont vank elijk.

Want juist door die leeg te en de af we zig heid van al les, is er ruim te

om te ont vang en, kan er ruimte komen voor het licht van Pasen.

Goe de Vrij dag was voor al een ing eto gen dag. Het ‘wande lend’

ge sprek ‘s mid dags (we wa ren door lo ting aan ie mand ge kop peld)

was heel waar de vol en de kruis ver ering in de avond was vol eer bied.

Stil le Za ter dag be gon met een stil le me di ta tie in de ka pel met de

hele groep. Wat een fijn ge voel om zo saam ho rig te zijn. Bui ten was de

zon gaan schij nen en Pars had met het zon licht een kaars ont sto ken.

Dat Licht werd s’ avonds bin neng ebracht met de drie ar mi ge kaars en

daar mee werd de paas kaars ont sto ken. Tij dens de Be ne dic tie was het

of er een war me gloed door de ka pel ging. Het Chris tus licht was weer

aan we zig, de ka pel was weer be zield. Met onze klei ne kaars jes bran -

dend, lie pen we na af loop door het donk ere bos te rug naar de Crys tal

Hall en daar heb ben we met dit Licht alle kaars jes aang esto ken.

Zo werd Pa sen een wer ke lij ke dag van op staan, een op -
staan in mij zelf, een heel bij zon de re Weg, die ont roerd en de
stil te van het woord in mij zelf laat klink en…. een er va ring die
ik al tijd mee zal blij ven dra gen. ¨
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Leer alleen te zijn … nieuwe zaden van contemplatie
Ra chel Sonius

Tho mas Mer ton
(1913-1968)

“Van af het mo ment dat
Chris tus de woes tijn in
trok, wer den de een zaam -
heid, de be ko ring en de
hong er van ie de re mens de
een zaam heid, de be ko ring
en de hong er van Chris tus.

Maar in ruil hier voor
kan de gave van waar heid
waar mee Chris tus de be ko -
ring (de il lu sie van ze ker -
heid, faam en macht) verd -
reef, onze ei gen waar heid
wor den, als we haar maar
wil len aan vaar den.”

(Uit: Tho mas Mer ton, Raids of the Unspe a ka ble)

De hui di ge on rust over heel de we reld, laat zich ook zien in
onze ei gen om ge ving en toch ook wel in onze kerk. De kerk
waar van ie der lid een on derd eel is.. de kerk waar mee wij ons
ver bon den voe len…

Het is van we zen lijk be lang ons af te vra gen waar om wij
ons hier mee ver bon den voe len. Zijn wij ge wend aan onze we -
ke lijk se gang? Zijn wij ver bon den in vriend schap met el kaar
van uit een zelf de over tui ging? Gaan wij naar de kerk van uit
een be paald ver wach tings pa troon? Gaan wij naar de kerk om -
dat het toch ‘moet’? Heb ben we een werk op ge no men in die
kerk als een ma nier om ons zelf uit te druk ken, en zijn we bang 
dat onze ei gen uit druk king daar van in het ge ding komt? Heb -
ben we een werk op ge no men in de kerk met de hoop ooit toe
te ko men aan onze ei gen uit wer king of heb ben we de doc tri -
nes van de kerk als op stap ge no men? Zijn we bang af ge we zen
te worden en er buiten geplaatst te worden? Ver lang en wij
naar spi ri tu e le ont wik ke ling en ko men wij te kort, zo dat wij
gaan kij ken bij an de re ge noot schap pen, of wa ren wij al aang -
eslo ten bij an de re ge noot schap pen en kwa men de kerk bin nen
met een be hoef te aan ’kerk’? En wil len we de ken nis die wij
‘buitenkerks’ op de den te rug vin den in de ri tu e len, uit leg ging -
en, ge be den, tek sten of doc tri nes van onze kerk? Ver lie ten wij 
een an de re kerk, om dat zij niet meer ap pel leer de aan het zich
in ons ont wik ke lend be wust zijn of ver lie ten wij een kerk, om -
dat we de oude ri ten, met hun inwezelijke betekenis er niet
meer terug vonden?

Wat doen ve ran de ring en met ons? Dur ven wij in oprecht -
heid ons ei gen hart te on der zoe ken, zon der me nen te be grij pen 
wat er leeft in het hart van een an der? Ons uit te spre ken zon -
der bij val te ver wach ten?  Is het angst het oude, onze ba sis te
ver lie zen, of juist angst te blij ven in een ver engd be wust zijn?
Dit al les vraagt om een in ner lij ke her ij king. Een her ij king
waar mee wij al len te ma ken heb ben, om dat het ge ge ven zich
aan ons voord oet. Wij ont ko men er niet aan. En her ij king die
een ver rij king kan be te ke nen of wij nu met ve ran de ring en

mee gaan of niet. Het verd iept op z’n minst onze ei gen be le -
ving, maakt be paal de za ken dui de lijk. Mits wij eens even
‘alleen’ dur ven te zijn zon der dat loy a li teit aan de re gi o na ris,
kerk, pries ter, kerk ge meen te, onze ei gen con ven ties,
‘meespreken’ en de wel licht daar uit voort vloei en de, per soon -
lij ke, con se quen ties. Een her ij king die wij al len op dit mo ment 
on der gaan….en daar in zijn wij één.

Gaat het dan om de ve ran de ring en in de mar ge, of gaat het
om een ve ran de rend be wust zijn? Gaat het om voor- of te gen -
stan ders, of gaat het om me de stan ders die wij al len zijn, ook al 
kun nen we dat nu mis schien zo nog niet zien of er va ren…me -
de stan ders in een po gen ons zelf blij vend te ver bin den en het
we zen van onze kerk le vend te hou den.

Het is de Lief de die voort gang moet vin den en die voel- en 
hoor baar zou moe ten zijn in ver nieu wing en. Die zelf de Lief de
van waar uit de kerk eens ont stond, met haar li tur gie ën en haar
ce re mo ni ën. Een uit slui tend per soon lijk na stre ven van ei gen
over tui ging en bin nen een kerk past niet. Wel kun nen de per -
soon lij ke er va ring en iets toe voe gen…heel veel zelfs. Daar bij
zijn er va ring en niet voor be hou den aan een ker ke lijk le ven, zij
vin den re li gieus net zo goed plaats bui ten de kerk. Door het
vol gen van le zing en, cur sus sen, een wan de ling of het le zen
van een boek, en mis schien voor al in het ‘alleen zijn’.

Leer alleen te zijn
Le ren al leen te zijn, juist nu al les rich ting een heid wil gaan?
Ja, juist nu…maar dan moe ten we wel be grij pen wat wordt be -
doeld met ‘alleen zijn’.

De be hoef te aan ‘alleen-zijn’ is ons al len aang ebo ren, maar 
door de kwa lij ke ef fec ten van so ci al-me dia, te le vi sie, die wor -
den uit ge buit in naam van ‘collectiviteit’, kun nen we haast
niet meer ‘alleen-zijn’. Want al les wat op ons wordt af ge -
vuurd, vraagt om een stand punt, een keu ze. En zo is het ook
ge steld bin nen onze kerk. 

Nieuwe zaden van contemplatie 
Nieu we za den van com tem pla tie zijn no dig… ándere za den
van con tem pla tie zijn no dig…

We le ven en be we gen ons in een ‘spiritueel land’ waar
geen cen trum is… en waar van de om trek on dui de lijk is. En
dat land kun nen we niet er va ren door erin rond te trek ken,
maar door ‘stil te staan’. In juist ‘alleen-zijn door er bij
stilstaan’ te ont wik ke len. Onno dig te zeg gen dat juist in stil -
staan een ‘alleen-zijn’ervaren kan wor den, dat ons ook
beangstigen kan. 

Maar al te vaak haas ten we ons te rug in de pe ri fe rie om
ons, ogen schijn lijk, op nieuw te ver bin den… zon der een in ner -
lij ke ruggespraak…

De mysticus Thomas Mer ton
Tho mas Mer ton zegt: “Doe al les om het la waai van de we -
reld se za ken te ver mij den. Blijf zo ver mo ge lijk weg van de
plaat sen van sa menk omst waar ze lie gen en be drie gen en el -
kaar schof fe ren, om de an der te ex ploi te ren, waar ze lachen
om een an der, of de spot drij ven met de an der on der het mom
van vriend schap. Wees blij dat je bui ten het be reik van radio’s 
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kunt blij ven. Lees hun ad ver ten ties niet. Het con tem pla tie ve
le ven vraagt geen zelf ing eno men af keer van de ge woon ten en
om we gen van de mens. Maar eveng oed, geen mens die be vrij -
ding en licht zoekt in al leen-zijn, geen mens, zoe kend naar spi -
ri tu e le vrij heid, kan het zich ver oor lo ven te ver lang en naar al -
les wat zich voord oet in de ge meen schap van de za ken mens,
ad ver teer ders en con su men ten. Er is geen twij fel over het feit
dat het le ven op men se lijk ni veau niet ge leefd kan wor den zon -
der be paal de le gi tie me ge noe gens, maar om nu te zeg gen dat
alle ge noe gens nood za ke lijk zijn en daar om le gi tiem, is een
an der ver haal.

Houd je ogen rein en je oren stil en je geest se reen. Adem
Gods Adem, en werk, als je kunt, on der Zijn He mel. Maar als
je in de druk te le ven moet, tus sen machi nes en in de trei nen
moet zit ten om op je werk te ko men, en je eet in plaat sen
waar van het voed sel je ver nie tigt in plaats van te je voe den en
het ge luid van de mu zie kin stal la ties je doof ma ken en de ge -
voe lens van de ge ne om je heen je hart ver gif ti gen door ver ve -
ling, wees dan niet ong edul dig, maar ac cep teer dat met de
Lief de van God en als een zaad van al leen-zijn in je ziel.

Als je ont zet bent door deze ding en, zal je het ver lang en
naar he ling in de stil te van de her in ne ring be hou den. Maar
in tus sen – be houd je com pas sie voor de ge nen die het con cept
van al leen-zijn ver lo ren heb ben. Jij weet dat het be staat en dat 
het een bron  voor Vre de en Vreug de is. Jij mag ho pen op
deze vreug de. De an de ren ho pen er niet meer op.

Als je zoekt te vluch ten en weg te ren nen van de we reld, al -
leen om dat het (en dat moet het zijn) soms zo moei lijk is, zal je 
geen vreug de en vre de vin den in al leen-zijn. Als je al leen-zijn
zoekt, om dat je dat pre fe reert, zal je nooit van de we reld en
haar zelf zucht kun nen vluch ten. Je zult nooit die in ner lij ke
vre de ken nen die ‘alleen –zijn’ je geeft.

Immers: “We gaan niet de woes tijn in om weg te vluch ten
van de men sen, maar om te le ren hoe we ze kun nen vin den; we 
ver la ten de men sen niet om niets meer met ze te ma ken te wil -
len heb ben, maar om de weg te vin den die voor hen (en ons
zelf) de bes te is.

Het meest ware al leen-zijn is niet iets wat bui ten je te vin den 
is, maar een af we zig heid van men sen en ge luid om je heen; het
is een af grond, een bo dem lo ze put,  die zich opent in de diep te
van je ei gen ziel. En het is deze af grond van in ner lijk al leen-zijn 
dat nooit te vre den kan zijn met enig ge scha pen ding.”

Deze, door mij vrij uit het Engels ver taal de, woor den uit
het boek van Tho mas Mer ton, New Seeds of Con tem pla ti on,
ging en niet spe ci aal over de si tu a tie in onze kerk, maar zijn
wel de ge lijk toe pas se lijk, daar wij al len zoe ken naar een ge -
meen schap waar bin nen wij ons thuis voe len. Dat wij daar voor 
‘alleen-zijn’ zul len moe ten le ren er va ren, om nie mand al leen
te la ten… en ve rant woor de lijk heid te ne men daar voor en te
wer ken on der Gods He mel.

He rij king is voor deze tijd van het al ler groot ste be lang.
He rij king van het le ven dat we lei den en ons (on)ge noe gen
daar mee. Het is im mers nooit goed? En dat het nooit goed is,
komt doord at we het ‘alleen-zijn’ ver ge ten zijn. Omdat we ons 
be we gen in al ler lei stro ming en, uit la ting en, be vra ging en waar -
op we ant woor den moe ten, vaak ten gun ste of juist ten ong un -
ste van de an der. Hierd oor wor den de ding en op de man ge -
speeld en ver lie zen we dat wat ons ver bond: Lief de voor de
Kerk, de Ge meen schap, ons werk, de Broe der/Zus ter schap der 
Mens heid en bo ven al Lief de voor God en Mees ter Je zus. Een

lief de die zich kan uit strek ken naar allen, gezien en ongezien,
bekend en onbekend. 

In het ‘alleen-zijn’ zijn ze al len aan we zig.
De vorm waar in Ere dien sten wor den ge hou den ge tui gen

van de vo tie en lief de… maar het is een vorm. Het is aan ons
om ‘alleen-zijn’ te le ren, waar in we el kaar kun nen ont moe ten.
Voor die op dracht staan we van daag de dag… zij het in onze
ei gen, di rec te, (ker ke lij ke) om ge ving of in het gro te Geheel.

In het ‘alleen-zijn’ kun nen we dit al les om vat ten. De af -
grond (‘abyss’) waar over Tho mas Mer ton spreekt, als het
meest ware ‘allen-zijn’ die zich opent in de diep te van je ziel,
is niet die van het tui me len in het niets of de stil te… het is die
af grond waar in Vre de en Vreug de ge von den kun nen wor -
den… waar in je al les wordt en al les bent, en niets is bui ten ge -
slo ten, een her ij king van wie je bent… en dat is meer dan
‘veran de ring en in de marge’, meer dan ve ran de ring en in de
pe ri fe rie van het le ven, dat is een vol le di ge ve ran de ring van uit 
een ver engd be wust zijn naar een wijd be wust zijn… en pas dan 
gaat elke vorm voor je le ven, als een mo ge lijk heid… als een
be hoef te tot sa men zijn, sa men ‘alleen-zijn’. Als een vorm, ge -
bruikt door en voor de eni ge ‘alleen-zijnde’ Al-Ene God, als
mo ge lijk heid aan ons te ver schij nen, ons aan te ra ken, en ons
te her in ne ren wie wij zijn. 

Zo dat wij van Hem kun nen hou den. 
Een vorm als weg wij zer, te rug naar Hem… wij al le maal!

Bronnen:
1 - Tho mas Mer ton, New Seeds of Con tem pla ti on, 
      New Di rec ti ons, New York, 1961.
2 - Web si te ‘www. tho mas mer ton.nl’
3 - Web si te: Tech no lo gy of the He art, 
      URL ‘www.mys tic saint.info

Sculptuur in de beeldentuin van Gees - Zuidoost Drenthe
Foto: Rudolf H. Smit
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Engelenretraite tijdens de Kingsweek in Naarden

wo 25 t/m zo 29 sep tem ber 2013

Het be le ven van de ne ve len, de daar door heen spe len de zon,
de re gen en de wind en voor al ook de geur van de herfst,
doord ring en ons vaak tot in al onze ve zels. Bij voor beeld op
deze mo men ten kun nen wij er va ren dat er meer is dan al leen
het geen fy siek zicht baar is voor ons. Deze pe ri o de kan heel
‘transparant’ wor den er va ren. We kun nen verd er kij ken dan
wij ei gen lijk ge wend zijn. In deze pe ri o de kun nen we aang e -
raakt wor den door  ge voe lens en ge dach ten waar van wij soms 
niet vat ten waar deze van daan ko men. We stap pen even over
een rand je van ons nor ma le be wust zijn heen en ma ken con tact 
met ‘meer’.  Dit ‘ervaren van meer’ is een ge bied waar op bij -
voor beeld eng elen zich ma ni fes te ren. Enge len ver vul len sig ni -
fi can te func ties in het God de lijk Rijk. Tij dens de Kings week
wor den deze Enge len, door mid del van ge bed en me di ta tie, in
onze ge dach ten cen traal ge steld. 

De Vrij-Kat ho lie ke Kerk ge meen te te Naar den or ga ni seert op -
nieuw zo ge naam de Kloos ter da gen, nu rond het the ma
‘Engelen — Vleu gel s— Vrijheid’. Zo wel prak tisch in ons
da ge lijks le ven als kos misch wordt er aan dacht be steed aan de
Enge len. Deze da gen wor den ge hou den op het land goed van
het Inter na ti o naal The o so fisch Cen trum, waar onze kerk, St.
Micha ël & alle Enge len, prach tig ge le gen is in het bos.

Er wordt een ge va rieerd pro gram ma aang ebo den. Mu ziek,
dans, cre a tie ve works hops, in ter ac tie ve bij eenk om sten en le -
zing en. Da ge lijks zijn er kerk dien sten, bij eenk om sten en me -
di ta ties. 

De re trai te be gint op woens dag mid dag 25 sep tem ber 2013 met 
aank omst van af 16.00 uur. 

De af slui ting is op zon dag mid dag 29 sep tem ber om ca. 17.00
uur. 

Het pro gram ma staat gro ten deels vast maar kan nog enk ele
wij zi ging en on der gaan.

Programma

woensdag 25 sep tem ber 2013 
van af 16.00 uur: Aank omst en ont vangst
18.00 uur: Ken nis ma king en avond eten
19.30 uur: Wel kom en in lei ding (in het kerk ge bouw). Wat is
de VKK? Aart seng elen, straal krui zen en edel ste nen. Ener gie -
ën in de kerk ruim te. De Tem pel. Door: pries ters Par ci val van
Ges sel en Chris ti aan de Mo raaz Imans.
21.00 uur: Hei lig Lof.

donderdag 26 sep tem ber 2013
07.30 uur: Pri me
08.15 uur: Ontbijt
10.30 uur: H. Mis
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Ge le gen heid om te rus ten, te wan de len of te 
me di te ren in de ka pel bij uit ge steld Sa cra ment
15.30 uur: ‘Engelenwerk’. Over Enge len in ons da ge lijks 
le ven. Een in lei ding. Ook uit wis se ling met de aan we zi gen.
Door: Pr. Par ci val van Ges sel
18.00 uur: Avond eten
20.00 uur: ‘Enge len en he mel se mu ziek’ – een con cert
21.15 uur: Ves pers

vrijdag 27 sep tem ber  2013
07.30 uur: Pri me
08.15 uur: Ontbijt
10.00 uur: ‘Vrijheid op vleu gels – fi lo so fi sche be na de ring en
over vrij heid als ge schenk van God’. Een ver ken ning in tijd
van Mid del eeu wen en Re nais san ce via wijs ge ren, denk ers en
dich ters. Door Pr. Chris ti aan de Mo raaz Imans.
12.00 uur: Sext
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Ge le gen heid om te rus ten, te wan de len of te 
me di te ren in de ka pel bij uit ge steld Sa cra ment
15.30 uur: ‘Vrijheid, een ge schenk van God’. Inter ac tie ve
uit wis se ling rond om Aart seng el Ga briel. He ling door en in je -
zelf. Door: pries ters Par ci val van Ges sel en Chris ti aan de 
Mo raaz Imans
18.00 uur: Avond eten
20.00 uur: ‘In het Licht van de Engelen’. Zang, dans en 
be we ging. Door: Eva lid ja van Woe re kom
21.15 uur: Hei lig Lof

zaterdag 28 sep tem ber 2013
07.30 uur: Pri me 
08.15 uur: Ontbijt 
10.30 uur: H. Mis
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Ge le gen heid om te rus ten, te wan de len of te me di -
te ren in de ka pel bij uit ge steld Sa cra ment
15.30 uur: ‘Hemelse Machten’. Kos mi sche be na de ring van
de Enge len we reld. Enge len in de Nag Ham ma di-ge schrif ten.
Door: Pr. Chris ti aan de Mo raaz Imans
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18.00 uur: Avond eten
20.00 uur: ‘Vrijheid en Enge len in creatie’. Cre a tie ve work -
shop. Door: Ga brie le Fäust le-Dil ler
21.30 uur: Hei lig Lof

zondag 29 sep tem ber 2013
07.30 uur: Pri me
08.15 uur: Ontbijt
10.30 uur: H. Mis
12.30 uur: Lunch
14.30 uur: ‘Facetten rond om Aart seng el Michael’ 
Le zing. Door: Henk en Ange li ka Ver hoog
16.30 uur: Afslui ting van de kloos ter da gen met H. Lof

Over nach ting is mo ge lijk in de twee Gu est-Hou ses op het ter -
rein, met net te, een vou di ge ac com mo da tie. Na tuur lijk is het
mo ge lijk thuis te over nach ten als u in de buurt woont.
De maal tij den zijn ve ge ta risch. Op het ter rein wordt niet ge -
rookt en ook geen al co hol ge schonk en. 

Ie der een, ong e acht (re li gieu ze) ach ter grond is wel kom.

Maar aan mel den moet u zich wel!

U kunt voor af re ser ve ren door te bel len of een mail te 
stu ren naar:
 
Te le foon: 035 6932664 

of e-mail: naar den@vkk.nl

* * *

Boekeninfo

Aat-Lam bert de Kwant

Se li na O’Grady
En de mens schiep God
De we reld in de da gen van Je zus
Omni boek 2013
In dit in dru kwek ken de boek neemt Se li -
na O’Grady, de le zer – se cu lier, ge lo vi ge 
of an ders zins – mee op de reis door de
we reld rij ken van de eer ste eeuw. Zij
toont in het boek, dat leest als een span -
nen de thril ler, hoe kei zers en ko ning en
re li gie aan wend den om hun macht te
con so li de ren. Gra dy laat zien dat Au gus -
tus in Rome kei zer werd ge maakt door
zijn ‘spin doctors’, hoe in wat nu Soe dan
is ko ning in Ama ni re nas haar god de lij ke
sta tus ge bruik te om haar le ger scha ren

suc ces vol aan te voe ren, ter wijl in Chi na Wang Mang de troon
won en ver loor van we ge zijn ob ses sie voor Con fu ci us. 

Se li na O’Grady geeft ant woord op de vraag waar om uit al
die dui zen den gods dien sten die bloei den in de be gin da gen van
het Ro mein se Rijk, juist het chris te lijk ge loof daar werd ge ko zen 
als de eni ge ware gods dienst…

Waar om werd uit al die dui zen den gods dien sten die bloei -
den in de be gin da gen van het Ro mein se rijk, uit ge re kend de ja -
loer se God van een klei ne, roe ri ge pro vin cie drie eeu wen la ter
ge ko zen als de eni ge ware gods dienst? Waar om koos men niet
voor de veel po pu lair de re cul tus van Isis? Waar om wer den de
les sen van de Sto ïcijnen of Za rat hus tra niet ge volgd, waar geen 
mar te la ren no dig wa ren? Waar om niet Apol lo, Boeddha, of Con -
fu ci us? Waar om was het chris ten dom bij uit stek ge schikt? 

Wie het boek leest zou kun nen con clu de ren dat de stich ters 
van het chris ten dom in fei te pla gi aat pleeg den. Zo gaf Isis de
ko ning borst voe ding. Haar ge zicht is door chris te nen ver woest
om dat ze het te veel von den lij ken op de Hei li ge maagd Ma ria
met baby Je zus. 

Een ver schil met het Chris ten dom en de ‘almachtige God’
die hier bij hoort, is dat de an de re go den en re li gies ie mand niet
ver tel den hoe zij moes ten le ven, zich moes ten ge dra gen. Een
god voor wel vaart ver tel de niet dat hij van ie mand hield. Het eni -
ge wat men sen kon den doen, was bid den tot deze go den, vra -
gen om hun wen sen te ver vul len en of fers breng en. 

Het chris ten dom was an ders. “Het gaf men sen een be te ke -
nis om te le ven, maar ook lief de en een ge meen schap. Het
chris ten dom ver vul de de be hoef ten van de mens in die tijd be -
ter, dus deed het ge loof het ook be ter.” 

Maar zon der Pau lus was het nooit zo ver ge ko men ver telt
O’Grady. En Pau lus schiep Chris tus, luidt dan ook de ti tel van
het laat ste hoofd stuk.

Als het aan Jezus’ broer lag, was het Chris ten dom al leen
be doeld voor jood se men sen. Pau lus vond dat het voor ie der -
een was. Ie mand hoef de niet tot een be paal de fa mi lie of volk te
ho ren. Het chris ten dom had een ‘universele’ God en dat maak te 
dat er een nieu we uni ver se le ge meen schap ont stond. 

Door dat hij zijn ei gen be ke rings ge schie de nis cen traal stel -
de, was Pau lus ook in staat om zich van de his to ri sche Je zus
los te ma ken en hem naar zijn ei gen vi sie te her mo del le ren.
Anders dan de an de re apos te len had hij Je zus nooit ho ren pra -
ten en hem ook niet mee ge maakt. Maar hij had de his to ri sche
Je zus ook niet no dig – hij ver wees vrij wel nooit naar ge beur te -
nis sen uit diens le ven. De Je zus van Pau lus was de Je zus die
hij op de weg naar Da mas cus en in de daar op vi si oe nen ont -
moet te, eer der een gees te lijk ver schijn sel dan een man. 

Opmer ke lijk ei gen lijk dat veel the o lo gen deze vi si oe nen van 
Pau lus wel ac cep te ren maar scep tisch staan te gen over der ge lij -
ke in hun ogen oc cul te er va ring en in onze tijd. …

Voor meer re cen sies, zie el ders in dit blad



Vaste verandering
Marjolein Jansen

Onze aar de is vast. Ik kan haar aan ra ken, voe len, op haar
stam pen. Ze lijkt on ve ran der lijk, een gro te bol die er al mil jar -
den ja ren is en waar van we niet be ter we ten dan dat ze voor lo -
pig nog wel door zal gaan met be staan. De pla ne ten om ons
heen zijn er ook al zo lang als we ons kun nen heu gen, al kun -
nen we de mees ten pas sinds re la tief kor te tijd waar ne men.

Vas te ge ge vens, net zo als het voor mij een vast ge ge ven is
dat ik dit lichaam heb wat waar ge no men kan wor den door an -
de ren en waard oor ik be wijs heb voor mijn be staan.

Als meis je van een jaar of zes tien ging ik op een zwoe le zo -
mer avond met twee vrien den naar het strand. We lie pen daar in
het be to ve ren de land schap, het maan licht gleed over de dui nen
en het wit te zand, wat een maag de lij ke in druk ach ter liet. 

Op onze rug la gen wij naast el kaar en ik zag zo veel ster -
ren, dat ik er dui ze lig van werd. Het be sef van de nie tig heid
van mijn be staan is me tot op van daag bij ge ble ven, ik ben als
een kor rel in het zand waar op ik lag te sta ren en te dro men van 
ver re rei zen in dat on me te lij ke uni ver sum, de ruim te.

Dat be sef groei de verd er en on langs had ik zo’n zelf de er va -
ring toen ik een do cu men tai re zag waar in werd uit ge legd dat het 
zon ne stel sel rond het cen trum van de melk weg draait met een
snel heid van 782 460 ki lo me ter per uur (dat is ge mid deld
217,35 km/s). De om wen te ling is vol tooid na 226 mil joen jaar. 

Uit zoom en. De ruim te in. Dat on me te lij ke on be ken de uni ver -
sum. Het laat me let ter lijk de ruim te zien die er is. Ik ben vast,
van stof, maar mijn ge dach ten zijn dat niet. Ge dach ten ko men
en gaan, de hele dag door. Soms her ken ik oude ge dach te pa -
tro nen, ook vast, zo lijkt het. Ik ben zus en zo, ik re a geer zus
of zo op be paal de si tu a ties, vast staan de fei ten. 

Maar wat ben ik nou ei gen lijk, als ik uit zoom? Ben ik dit
lichaam? Ben ik mijn ge dach ten? Ben ik echt die vast staan de
oude ge dach ten en emo tie pa tro nen die ge ba seerd zijn op wat
ik mee maak in dit le ven? Of ko men mijn ge dach ten ook el ders 
van daan? 

Waar ko men mijn cre a tie ve ing eving en van daan, mijn
grap pen en grol len, de lief de voor mijn me de mens en dier, die
ik in tens kan voe len en zo over wel di gend kan zijn. Komt dit
uit mij, of komt het via mij? Ik laat me graag in spi re ren door
wat ik mee maak, wat ik zie, wat ik waar neem. Mijn ge dach ten 
dwa len soms af naar ver re oor den, soms zelfs oor den waar ik
nog nooit geweest ben. 

He rin ne ring en, ge lui den, geu ren, beel den, woor den van het 
ver le den, he den, toe komst? Ik er vaar het als de ma gie van het
le ven.  Ik heb ge merkt dat het bruik baar is, over vloe dig stro -
men wil, ik hoef er al leen maar aan toe te ge ven dat het er is,
open voor te staan. Dit pro ces… er vaar het als het pro ces van

cre a tie, in spi ra tie. In ver bin ding met mij zelf als
on derd eel van het uni ver sum ben ik deel van de
cre a tie, er vaar ik ver bin ding met an de ren, de
per fec tie van al les, zelfs de ogen schijn lij ke im -
per fec tie. 

De syn chro ni ci teit, hoe al les in ver hou ding
staat tot al les, van de klein ste pro to nen tot de sa -
men hang tus sen de groot ste he mel licha men,
mijn voor ou ders, onze le vens ge schie de nis, een
rij ke schat van er va ring en van al les wat voor mij 
heeft ge leefd en wel licht ook wat ko men gaat. 

Waar haalt de mens zijn be hoef te aan cre a tie
van daan? Hoe we ten we waar we naar toe wil len, 
wat goed voor ons is, wat we no dig heb ben?

De ruim te tus sen al les in is ge vuld met ener -
gie en be wust zijn, tus sen mo le cu len, tus sen pla -
ne ten, tus sen men sen. Ik er vaar het als niets en
te ge lij ker tijd al les. Alles wat ons ver bindt is al -
tijd in be we ging. Met onze cre a ties cre ëren
we ve ran de ring, ter wijl ding en ogen schijn lijk
ge lijk blij ven en vast zo als de aar de, ons zon ne -
stel sel en onze licha men. 

Door mijn ei gen we zen waar te ne men, let -
ter lijk te ‘wezen’ waar ik ben, ben ik. Ervaar ik
mijn ‘zijn’ door de ener gie ën waar te ne men tus -
sen mij zelf en an de re men sen, die ren, na tuur,
ruim te. 

Mijn neu tra le waar ne mer is die ruim te, mijn
on be ken de uni ver sum. 

* * *
*
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Overgenomen met toestemming van de uitgever

Reïncarnatie en Chris ten dom — deel 2
Ja cob Slavenburg en John van Schaik uit ‘Bronnen van de westerse esoterie – Magie, mythen en mystiek’

De bronnen van de tegenstanders
In de ano nie me tekst La he re si Cat har orum in Lom bar dia
wordt ge schre ven over de kat ha ren in Noord-Ita lië in de pe ri o -
de tus sen 1150-1200. Over de re ïncarnatie le zen we:

Ze ver kla ren dat de men se lij ke licha men deels zijn be zield
door die boze gees ten die door de dui vel ge scha pen zijn en
deels door die eng elen die ge val len zijn. Deze zie len doen
boe te in deze licha men en, als ze niet ge red wor den in een
lichaam, gaat een ziel over in een an der lichaam en doet boete.

De cru ci a le zin sne de is hier: ani ma in trat ali ud cor pus –
de ziel gaat over in een an der lichaam. Het gaat hier om zie len 
die in men se lij ke licha men ‘in of binnengaan’ (in tra re). Dus
vol gens onze de fi ni tie gaat het om me tem so ma to sis. Het gaat
hier uit druk ke lijk over men se lij ke licha men (cor po ra hu ma -
na). Vol gens dit ge schrift is er nog een an de re kat haar se frac -
tie die leert: 

Die gees ten die ge val len zijn, zijn niet voor be stemd voor
red ding tij dens hun be licha ming, en dus gaan ze voort van
lichaam tot lichaam. Dit zal du ren, zelfs tot aan het eind van
de wereld.

Gees ten gaan voort (pro ce dunt) van lichaam tot lichaam.
Of het hier om men se lij ke licha men gaat (me tem so ma to sis) of
ook om het voort gaan in die ren (me tem psycho sis), is niet vast
te stellen. 

Ala nus ab Insu lis schrijft rond 1200 zijn stu die Qu a dri par -
ti ta edi tio con tra he re ti cos. Daar in schrijft hij dat de kat ha ren
de me tem so ma to sis le ren.

De ano nie me Ma ni fes tio hae re sis Albi gen si um et Lug du -
nen si um han delt over de kat ha ren in Zuid-Frank rijk rond
1210. Daar in le zen we:

Ze ge lo ven ook dat wan neer de ziel het men se lijk lichaam
ver laat, het over gaat naar een an der lichaam, of wel van een
mens of wel van een dier, ten zij de per soon ge stor ven is ter wijl 
hij hun leer aanhing.

Vol gens deze bron le ren de kat ha ren dus de me tem psycho -
sis. De per fec ti hoe ven niet meer te re ïncarneren, maar ont -
vang en na hun dood een ‘hemels lichaam’. 

Pe ter de Vaux-de-Cer nay schrijft rond 1215 zijn Ma ni fes -
ta tio hae re sis Albi gen si um. Pe ter is mee ge weest op de kruis -
tocht te gen de kat ha ren. Hij schrijft dat de te rug keer in ‘zeven
licha men van wel ke soort dan ook’ plaats vindt voor al eer men
een ver heer lijkt lichaam krijgt.

Tot slot is er nog de be keer de kat haar Rei ne ri us Sac co ni
die rond 1250 ge de tail leerd in gaat op de leer van de kat ha ren. 
Vol gens Sac co ni is het de dui vel die zijn ei gen op stand i ge
eng e len ‘iedere dag doet over gaan in men se lij ke licha men en
in die ren en dat hij hen ook over brengt van het ene lichaam in
het andere’ (et in fun dit eas co ti die in hu ma nis cor po ri bus et in
bru tis, et eti am de uno cor po re eas trans mit tit in ali ud).
Sacconi spreekt over metempsychosis. 

Sac co ni schrijft ook over de Ita li aan se kat haar Gi o van ni di 
Lu gio die de re ïncarnatie leert: ‘ook ge looft hij (di Lu gio) dat
de zie len van God over ge bracht wor den van het ene lichaam

in het an de re en dat al len ten slot te be vrijd zul len wor den van
straf en boe te (cre dit quod ani ma dei trans mit tan tur de cor po re 
in cor pus, et quod om nes in fine li ber abun tur a pena et cul pa).
We zijn in het ge luk ki ge be zit van een uit ge brei de ver han de -
ling van deze Di lu gio over zijn kat haar se leer be kend als het
Li ber de du o bus prin ci pi is. Het is een om vang rij ke kat haar se
exe ge se, waar in alle leer stel ling en van de (ra di ca le) kat ha ren
be we zen worden aan de hand van bijbelcitaten. Maar … niets
over reïncarnatie!

Tussenbalans
Tus sen 1150 en 1250 zijn er dus zes anti-kat haar se bron nen
(in clu sief Aqui no) die zich uit spre ken over de re ïncarnatieleer
van de kat ha ren. Men spreekt over de ziel die in fun dit en
trans mit tit. Het be grip re ïncarnatie wordt niet ge bruikt. De
bron nen zijn niet een dui dig: le ren de kat ha ren nu me tem so ma -
to sis of me tem psycho sis? Bo ven dien schrijft Pe ter de
Vaux-de-Cer nay deels de Ma ni fes tio hae re sis Albi gen si um et
Lug du nen si um over en heeft Rei ne ri us Sac co ni het over de re -
ïncarnatie bij Gi o van ni di Lu gio ter wijl dat niet voor komt in
het Li ber de du o bus prin ci pi is. 

De inquisitieverslagen tussen 1245 – 1323/4
In de in qui si tie ver sla gen van Ber nard de Caux en Jean de St.
Pier re le zen we dat op 4 juli 1245 kat haar se verd ach ten ten
over staan van de in qui si tie ver kla ren dat de ziel van een mens
kan bin neng aan (in tra bat) in de ziel van een ezel ten ein de ge -
red te wor den. Ande re ket ters ver kla ren op 13 juli 1246 dat de
ziel kan bin neng aan in ‘een an der lichaam’, zon der na de re be -
pa ling wat voor lichaam dat is. 

In het re gis ter van de in qui si tie van Tou lou se tus sen 1273
en 1280 le zen we in het ver slag van 12 april 1274 dat de geest
van ene Guil lel mi Are bau di ui tein de lijk zal in car ne ren in het
lichaam van een goe de man – een kat haar se pries ter. Of er in
de tus sen tijd ook in car na ties in die ren plaats vinden wordt niet 
vermeld.

In de in qui si tie ver sla gen van Ge of froy d’Alblis, in qui si teur 
in Car ca son ne, le zen we in de ver sla gen van mei 1308 tot sep -
tem ber 1309, dat de ver hoor de kat ha ren eerst ver kla ren dat ze
te gen de kerk en alle sa cra men ten zijn en ver vol gens dat ze
ge lo ven dat men kan te rug ke ren (re deunt) in een muil dier. In
het zelf de in qui si tie re gis ter le zen we dat ene Se be lia den Bal le
ver klaart dat de ziel zich opnieuw van een lichaam kan
voorzien.

Ber nard Gui (1261-1331) is in qui si teur in Tou lou se van
1307 tot 1324. Aan het ein de van zijn func tie als in qui si teur
schrijft hij een prak ti sche hand lei ding voor in qui si teurs: hoe
ze kat ha ren moe ten on der vra gen en waar ze op moe ten let ten
om ze te ont mas ke ren. In die hand lei ding le zen we dat de kat -
ha ren on der geen enk ele om stan dig heid een dier of een ge -
vleu geld schep sel do den. Dat is om dat ze ge lo ven dat er in
wil de bees ten en in vo gels gees ten van men sen zijn die de
licha men heb ben ver la ten en dat die gees ten van het ene
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lichaam in het an de re pas se ren. Het gaat dan om geesten van
mensen die geen kathaar zijn.

Tussenbalans
In de in qui si tie ver sla gen in de pe ri o de van 4 juli 1245 tot aan
eind 1323/4 – dat is een pe ri o de van 78 jaar – ko men we dus
slechts zes keer een pas sa ge te gen over de ver meen de re -
ïncarnatieopvatting van de kat ha ren (als we vol le dig zijn ten -
min ste). In drie ge val len gaat het evi dent om me tem psycho sis
en in de an de re drie ge val len is er geen ex pli cie te toe voe ging:
of het om ing aan in een men se lijk of dier lijk lichaam gaat kun -
nen we niet vast stel len. 

De inquisitieverslagen van Jacques Fournier
In de ver sla gen van Jac ques Four nier, in qui si teur van Pa miers
van 1318 tot 1325, gaat het re la tief vaak over het ge loof in re -
ïncarnatie. In ne gen van de 95 ver sla gen van de ver ho ren is er
spra ke van re ïncarnatie. Dat is het ge val in pro ces stuk 18, 20,
28, 38, 39, 48, 65, 66, 70. Pro ces stuk 65 wer ken we uit aan de
hand van het be roem de dorp je Mon tail lou van Emma nu el Le
Roy La du rie. In dit boek be spreekt Le Roy La du rie on der
meer de re ïncarnatieleer van een der laat ste per fec ti met de
naam Be li bas te. Be li bas te is ge vlucht naar Span je en wordt ui -
tein de lijk ge pakt dank zij het ver raad van ene Arnaut Si cre.
Het in qui si tie ver slag (pro ces 65) is ge da teerd op 14 ja nu a ri
1332 te Car ca son ne. Ten over staan van Jac ques Four nier ver -
telt Si cre over de op vat ting over re ïncarnatie van Be li bas te.
Het is het waard om dit wat uit ge brei der te ci te ren:

Toen maak te Sa tan, de vij and van God, licha men van men -
sen waar in hij deze gees ten (be doeld zijn de eng elen die uit de 
he mel zijn ge val len toen zij in op stand kwa men te gen God)
op sloot op dat ze zich niets meer zou den her in ne ren van de
heer lijk heid van de Va der. Wan neer deze gees ten een tu niek
(lichaam) ver la ten, dat wil zeg gen, zich rep pen uit een
lichaam, vol le dig naakt, ver schrikt, lo pen zij zo vlug dat, als
een geest het lichaam te Va len cia ver laat en in een an der dient
bin nen te dring en in het graaf schap Foix, en het zou stor tre ge -
nen over heel de weg, dan zou den nau we lijks drie drup pels op 
hen val len. Wan neer de geest zo ver schrikt loopt, kruipt hij in
de eer ste vrije hol te die hij kan vin den, dat wil zeg gen in de
buik van elk dier dat nog een le ven loos em bryo draagt: teef,
ko nijn, mer rie of om het even welk dier, of nog in de buik van
een vrouw met dien ver stan de dat, zo deze geest ver keerd ge -
han deld heeft in zijn eer ste lichaam, hij in een lichaam bin nen -
dringt van een woest dier; in dien hij daar en te gen geen kwaad
ge daan heeft, dan treedt hij bin nen in het lichaam van een
vrouw. Zo gaan de gees ten van tu niek tot tu niek tot ze in tre -
den in een mooie tu niek, dat wil zeg gen in een lichaam van
een man of vrouw die be grip heeft van het Goe de, en in die tu -
niek wor den zij ge red en, na dat zij uit deze tu niek zijn ge tre -
den (dat wil zeggen uit het lichaam van iemand van hun sekte) 
keren zij terug naar de Vader.

Een an de re kat haar uit de en tou ra ge van Be li bas te, Pei re
Mau ry, weet voor de in qui si tie te mel den dat Be li bas te leert
dat de aar de de hel is waar de men sen van ‘tuniek tot tuniek’
gaan. Mau ry ver telt er nog iets op mer ke lijks bij: al leen man -
nen kun nen bin nen tre den in het Gods rijk. Vrou wen niet. Maar 
daar heb ben de kat ha ren een oplos sing voor. De gees ten van
de par fai tes wor den na hun dood als nog om ge vormd tot een
man. De ver ra der Arnaud Si cre ge looft maar half dat ‘geesten
van lichaam naar lichaam, van dier naar mens en van mens

naar dier verhuizen’. Hij wil be wij zen. Dan ver telt de bon -
hom me Belibaste het volgende verhaal. Ik parafraseer:

Er was eens een moor de naar wiens geest na zijn dood naar
het lichaam van een os ging. De geest van de os her in nert zich
dat hij eens mens is ge weest. Na dat de os sterft, treedt de geest 
bin nen in het lichaam van een paard. Ergens ver liest dat paard
een hoef ij zer. Ook de geest van het paard her in nert zich dat hij 
eens mens is ge weest. In de vol gen de in car na tie is de geest
weer mens en wordt ui tein de lijk kat haar. De kat haar vindt het
hoef ij zer en zegt te gen zijn kom paan: dat was van mij toen ik
een paard was.

Myt he, le gen de en volks ge loof gaan in dit ver haal hand in
hand. Emma nu el Le Roy La du rie geeft een ana ly se van dit
ver haal. Vol gens Le Roy La du rie is het ge loof in ziels ver hui -
zing ta me lijk al ge meen in de Mid del eeu wen, in ie der ge val in
Zuid-Frank rijk. Die ren zijn be zield door goe de of boze gees -
ten. Men seng ees ten kun nen ken ne lijk ook in die ren in car ne -
ren. In de os en het paard uit het ver haal schuilt een boze men -
seng eest. Maar dat lijkt eer der op animisme gekoppeld aan
metempsychosis.

Conclusies 
De be wij zen voor het feit dat de kat ha ren in re ïncarnatie ge lo -
ven lij ken niet erg sterk te zijn. In de eer ste plaats kun je je af -
vra gen of het ge loof in (een vorm van) re ïncarnatie spe ci fiek
is voor de kat ha ren of dat het be hoort tot het volks ge loof. Zou
de in qui si tie niet een zelf de soort van ver ha len te ho ren heb ben 
ge kre gen wan neer ze een wil le keu rig ie mand van de straat
had den ge plukt? In de twee de plaats le ve ren de the o lo gi sche
bron nen van de te gen stan ders van de kat ha ren ook niet echt
har de be wij zen. Gaat het nu om me tem psycho sis of me tem so -
ma to sis? Ten der de is het op mer ke lijk dat de kat ha ren zich in
hun ei gen ge schrif ten niet uit spre ken over re ïncarnatie. Ze le -
ren wel de pre-exis ten tie van de ziel (of geest) die in een
lichaam in car neert. 

Reïncarnatie in de Kerk van het Oosten
In de acht ste eeuw pro be ren Wil li bror dus en Bo ni fa ti us de
Frie zen in de Lage Lan den met veel moei te tot het chris ten -
dom te be ke ren. Maar al een eeuw eer der, in 635, wor den Nes -
to ri aan se chris te nen groots ont haald aan het kei zer lij ke hof
van Chi na door kei zer Tai-ts’ung. Op de ge denk steen die naar
aan lei ding van de komst van de nes to ri aan se chris te nen is ge -
maakt in 781 staat te le zen: Kro niek van de Licht re li gie van
Da Qin en haar ver brei ding door heel Chi na.

Da Qin be te kent ‘Uit het Westen’. Op de steen staan in het
Sy risch on der meer de na men van zes tig mon ni ken – die dus uit 
het Wes ten ko men. In 635 is Rome nog een on be dui dend bis -
dom me tje en Wil li bror dus (658-739) is nog niet eens ge bo ren.

Wan neer we onze ori ëntatie ver plaat sen naar de zij de rou te, 
ver schijnt er een chris ten dom waar wij in het Wes ten nau we -
lijks iets van we ten. Al in de twee de eeuw zijn er ‘Thomas -
christenen’ in India. Vol gens de over le ve ring is het chris ten -
dom daar ge bracht door de apos tel Tho mas. Eén van de ket ter -
se op vat ting en van de Tho ma schris te nen is dat zij geen enk ele
moei te heb ben met re ïncarnatie. Dat is ook wel lo gisch, want
de Tho ma schris te nen wo nen in een ge bied waar het boeddhis -
me de over heer sen de gods dienst is. Er wordt wel ver on der -
steld dat het Ma hay a na-boeddhis me – dat in de eer ste eeuw
voor en na Chris tus is ont staan – be ïnvloed is ge weest door de
Kerk van het Oos ten. Een uit da gen de ge dach te! Re ïncarnatie
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is ook nor maal voor het nes to ri aan se chris ten dom dat ooit tus -
sen 300 en ca.1300 een we reld kerk is ge weest langs de zij de -
rou te – tot in Chi na toe dus. Ver schil len de vrou wen van de
mong ool se vor sten op de step pen van Chi na, Turk me nis tan en 
Afgha nis tan zijn nes to ri aan se chris te nen. In Eu ro pa heeft eeu -
wen lang de le gen de van de le gen da ri sche ‘priester Jan’ be -
staan. Deze ‘priester Jan’ zou er gens in het Ver re Oos ten een
chris te lijk ko nink rijk heb ben ge sticht. Men wist in Eu ro pa dus 
van chris te nen in het ver re Oos ten. Dat kun nen nes to ri aan se
chris te nen zijn ge weest of mis schien ging de le gen de over het
ma nichees chris te lij ke ko nink rijk van de Oei goe ren. In 762
be keert de Oei goer se vorst Bügü Khan zich tot het chris ten -
dom – en zijn hele ko nink rijk met hem. In 840 wordt het
boeddhis me staats gods dienst. Ook de ma nichee se we reld kerk
leert re ïncarnatie. Met an de re woor den: voor de ‘Kerk van het
Oosten’ (nes to ri a nen, ma nichee ërs, Tho ma schris te nen) is re -
ïncarnatie en chris ten dom geen enkel probleem.

De Jezussutra’s
In Chi na zijn een aan tal zo ge naam de ‘Jezussutra’s ge von den.
Tek sten van de nes to ri aan se chris te nen. Mee stal in het Chi -
nees, soms in het Sog disch en Sy risch. We le zen over Je zus:

Daar om zond God zijn Koe le Bries om over een uit ver ko ren 
jonge vrouw te ko men, met de naam Mo Yan, die geen echt ge -
noot had, en zij werd zwang er. Heel de we reld was hier ge tui ge
van en be greep wat God had ge wrocht. De macht van God is zo 
groot dat Hij een be lichaam de geest kan schep pen en deze de
weg kan wij zen naar het hel de re, zui ve re pad van het me de do -
gen. Mo Yan schonk het le ven aan een zoon en noem de hem Ye 
Su, die de Mes si as is en Koe le Bries tot va der heeft.

‘Koele Bries’ is na tuur lijk de Hei li ge Geest. Elders in de
Sutra’s wordt de Hei li ge Geest ge lijk ge steld aan de Tao. In de
ma nichee se li te ra tuur wordt de geest van God ge lijk ge steld aan 
de God van de step pe Tang rin. Het ‘zuivere pad der mededo -
gen’ ver wijst na tuur lijk naar het Ma hay a na-boeddhis me.

In deze vier de Je zus sut ra wordt ver teld dat Je zus stierf op
Chi-Chu. Dat is Gol got ha. Waar om? 

De Mes si as le ver de zijn lichaam uit aan de verd or ve nen,
voor het heil van alle le ven de we zens. Hierd oor weet heel de
we reld dat elk le ven even teer is als een kaars vlam. In zijn me -
de do gen of fer de Hij zijn leven..

Chris tus is de Heer van het me de do gen. Hij is de ver los ser
van het kar ma. In een li tur gi sche hym ne met de ti tel Chris te lij -
ke li tur gie ter ere van de Drie Hei li ge Machten lezen we:

Van daag over peins ik Uw ge na dig me de do gen,
Ver heug mij in Uw dauw, die heel ons land be dekt:
Mes si as, Hei li ge Zoon van de hoogst Ge ëerde,
In Wie tal lo ze lij den den wor den ge red.

Hoog ste Ko ning, Wil van alle tij den,
Mee do gend Vreug de lam,
Dat alle lij den den lief heeft,
En on be vreesd strijdt voor ons al le maal:
Ver los ons van het kar ma van onze le vens,
Breng ons te rug tot onze oer na tuur,
Ge red uit alle ge va ren om ons heen.
De boeddhis ti sche con no ta ties zijn evi dent: het lij den aan

het sam sa ra, het me de do gen, kar ma en oer na tuur (Boeddha na -
tuur). En de zin ‘verlos ons van het kar ma van onze levens’
lijkt op een va ri a tie van ‘verlos ons van het kwade’ uit het
Onze Va der. De bood schap van Je zus wordt ge plaatst in de

con text van het ont hech ten van de be geer ten van deze we reld.  
En dat niet al leen. Het Ta o ïstische wu-wei (niet-han de len)
komen we ook te gen: Daar om leer Ik: ont houd u van be geer te, 
en han del zon der han de len; voor komt dat u denkt aan ding en
die u ver ont rus ten, op dat u de Bron van het zui ve re, lege zijn
kunt bin neng aan. Onthecht u van al les wat u ver ont rust en af -
leidt en wees zo zui ver als een die in zui ve re leeg te ademt.
Deze [be wust zijns]toe stand is de Poort naar Ver lich ting – het
is de Weg naar vrede en gelukzaligheid.

We vin den in het nes to ri aan se chris ten dom in Chi na zo wel
ta o ïstsische als boeddhis ti sche ele men ten te rug. En Chris tus.
En re ïncarnatie en kar ma. ‘De ziel heeft een stof fe lijk ge waad
nodig’ om zich te ont wik ke len. Want han de len kun je al leen in 
een stof fe lijk lichaam. En door te han de len kun je ‘slecht’ kar -
ma om zet ten in ‘goed’ kar ma. ‘Dit is de eni ge we reld waar in u 
positief karma kunt ontwikkelen’. 

In zijn lij den aan het kruis heeft Chris tus ons ver lost van
het kar ma: Al wat leeft, on der vindt de kar mi sche ge vol gen van 
vroe ge le vens. God leed on duld ba re pij nen op dat al len van
hun kar ma zou den wor den bevrijd..

De ge nen die niet het Pad van Chris tus vol gen ‘komen ui -
tein de lijk in han den van ko ning Yama, de god van oor deel en
wedergeboorte’. Het Soet ra over Je zus Chris tus, hoofd stuk IV, 
vat sa men waar het Pad van Je zus Chris tus uit be staat. Dat is
onder meer:

Als een arme u om geld smeekt, geef dan met gul le hand.
Als u geen geld hebt, wees dan zo hof fe lijk uit te leg gen waar -
om u hem maar een beet je kunt hel pen. Als ie mand ernstig
ziek of ge hand i capt is, drijf dan niet de spot met hem, want dit 
is het ge volg van (ne ga tief) kar ma en er be hoort niet de spot
mee te wor den ge dre ven. Lach niet om arme men sen die in
lom pen gekleed gaan.

Dit is pas me de do gen met de schep se len! En Je zus is het
voor beeld. Want Je zus is de Wet. Je zus is het Tao. De vier es -
sen ti ële Wet ten zijn: niet-be ge ren, niet-han de len, niet-vroom-
doen, niet-oor de len, legt Je zus aan Pet rus uit. Het re sul taat is
dat de we der ge boor te ge trans cen deerd wordt en men ver licht
is. En dus is men be vrijd van het rad der wedergeboorte. 

Besluit
Dat het chris ten dom en kar ma/re ïncarnatie on ver enig baar zijn
is een op vat ting die ty pisch is voor het wes ter se chris ten dom.
Voor de ‘Kerk van het Oosten’ gaan chris ten dom en kar ma/
re ïncarnatie heel goed sa men. In het klas sie ke Ther eva da-
boeddhis me is het pad naar ver lich ting een een za me weg die
de enk eling door vele in car na ties heen leidt naar de ver lich -
ting. Het Ma hay a na-boeddhis me is daar een re ac tie op. Het
Ma hay a na-boeddhis me heeft het me de do gen hoog in het vaan -
del staan. En het ‘christelijk-boeddhisme’ van de Kerk van het 
Oos ten gaat nog een stapje verd er. Chris tus is de ‘Heer van het 
karma’, door zijn leer en ster ven zijn we in prin ci pe be vrijd
van het sam sa ra. Ten min ste, wan neer wij zijn Pad vol gen.
Maar of we dat doen – ja, ook dat is een kar mi sche zaak
schrijft de Sut ra Te rug keer naar de Oer na tuur.

Noot van de redactie
Al er va ren wij dit hoofd stuk als pret tig lees baar, klein van om -
vang is het niet. Van we ge deze re den is het ge he le no te nap pa -
raat niet over ge no men. Dit vind u na tuur lijk wel te rug in het
boek zelf.

* * *
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God heeft het universum niet geschapen,
het universum schept uit Zichzelf

Aat-Lambèrt de Kwant

Er lijkt steeds meer ruim te te ont staan voor de idee van een al -
om vat tend, kos misch be wust zijn en dat wat op aar de ge beurt
is een ge volg van de pla ne tai re ve ran de ring en. Grim mig,
noemt de spi ri tu eel denk er Dee pak Chopra de hou ding ‘die de
we ten schap ons heeft ingeprent’. Vol gens die at ti tu de ‘is de
men se lij ke iden ti teit in een uit dij end uni ver sum klein en zelfs
pathetisch’. En dat be treurt hij. We moe ten vol gens hem  ‘een
nieuw thuis vinden’ in het uni ver sum. Zo kun nen we ont vank -
e lijk zijn voor op ti mis me en ware hoop. 

Het is fas ci ne rend te zien hoe de kwan tum fy si ca de ver -
enigd veld the o rie ont wik kel de met als doel te ver kla ren hoe
alle ver schijn se len en ma te rie in het uni ver sum ont staan uit
een on ve ran der lij ke bron van pure ener gie (1).

In dit ar ti kel enk ele com ple men tai re vi sies hier op.

Ons zonnestelsel bevindt zich op 
dit mo ment in een fase-overgang
Pla ne tai re ve ran de ring en in onze uni ver sa en me ta ver sa, heb -
ben ook ge vol gen voor wat er op aar de ge beurt, maar in de vi -
sie van Veda-des kun di ge Kush Vis ser (2), is het ook weer we -
der ke rig om dat al les in het uni ver sum met el kaar is ver bon den. 
Mens, om ge ving, aar de, pla ne ten, zon ne stel sel, uni ver sum,
staan al len met el kaar in ver bin ding. Het zijn vol gens hem niet 
enk el de pla ne tai re ve ran de ring en die ons be ïnvloe den; wij be -
ïnvloeden ook al les. En ui tein de lijk is het onze kwa li teit van
le ven en onze kwa li teit van be wust zijn die ve r an de ring en ver -
oor za ken en in gang zet ten. “Ui ter aard heb ben de pla ne ten ook 
in vloed op ons, maar het is voor na me lijk ons be wust zijn dat
al les cre ëert. De cha os hier op aar de wordt in de eer ste plaats
ver oor zaakt door ons zelf. Te ge lij ker tijd zijn er ook die pla ne -
tai re in vloe den, zo als de trans for ma tie van de zon en het zon -
ne stel sel, die op dit mo ment een rol spe len. 
Sa men vat tend kun je zeg gen dat wij het uni ver sum zijn, wij
zijn de pla neet aar de.” 

Te ge lij ker tijd zien we, zo zegt Vis ser, ook dat steeds meer
men sen zich verd er in ner lijk wil len gaan ont wik ke len om zo
na te gaan wie ze in we zen zijn en wat ze hier op deze pla neet
doen. Zo be zien is er toch ook spra ke van een spi ri tu e le groei
waard oor er toch nog hoop is voor deze we reld. Na tuur lijk
ver keert de we reld nu in een gro te cri sis, maar een cri sis kan
ook weer een uit da ging zijn om daar weer uit te komen. 

Vol gens Vis ser wa ren er vele ja ren ge le den heel mooie be -
scha ving en op aar de, waar on der de Ve di sche be scha ving. Het
was een gou den tijd van sa men de len en el kaar vol le dig res -
pec te ren. Hij be weert niet dat die tijd weer he le maal gaat te -
rug ke ren; de evo lu tie gaat ge woon door, maar er zijn wel sig -
na len dat we trans for me ren naar een nieu we gou den pe ri o de
voor de mens heid, waar heel an de re waar den en nor men gel -
den dan op dit mo ment. Van uit zo wel de Maya als de Veda-
tra di tie, zijn heel dui de lij ke voor spel ling en ge daan, dat we er
van uit mo gen gaan dat zo’n nieu we pe ri o de er aan zit te ko -
men. De wijs heid van de Veda’s kan, in zijn vi sie, een vou dig -
weg niet ver lo ren gaan, om dat zij de uit druk king van het uni -
ver sum is en in he rent aan het uni ver sum. Maar ze kan men se -

lijk ge zien wel in de vergetelheid raken en dat is wat in de
loop van de tijd is gebeurd. 

Was er wel een oerknal? 
Ook Kush Vis ser vindt het op mer ke lijk dat steeds meer we ten -
schap pers gaan in zien dat ze deel uit ma ken van één groot ge -
heel. Ze zijn nu aan het ont dek ken dat onze pla neet ook een in -
tel li gent ge heel is, een or ga ni sa tie, of een pro ces met een ge heu -
gen. Ons gro te pro bleem als mens is vol gens hem, dat wij, zo als 
dit ook in de Ve di sche ge schrif ten tot uit druk king komt, zo’n
lange tijd af ge schei den zijn ge weest van dit gro te re ge heel en
al le maal op een ei land je zijn gaan zit ten met ons ei gen ego-tje.
Maar lang za mer hand gaan we ont dek ken dat we on der d eel zijn
van dat veel gro te re ge heel en dat al die on derd elen in zo wel het 
uni ver sum als op aar de, el kaar voort du rend be ïnvloeden. Het
zijn dus niet enk el de pla ne tai re ve ran de rin g en die ons be ïnvloe -
den; wij zijn die pla ne ten, wij zijn de zon, wij zijn de maan, wij
zijn de aar de. Zo dra we dit meer in ons be wust zijn in te gre ren
gaan we heel an ders met al les om. De Veda’s zijn er heel dui de -
lijk over dat vóór de schep ping van het uni ver sum en de uni ver -
sa, de in tel li gen tie in die tijd al aan we zig was. De Veda’s spre -
ken zelf niet van de oer knal en je zou je zelfs kun nen af vra gen
of er ooit wel een oer knal ge weest is. We spre ken over de oer -
knal op het fy sie ke ni veau dat een uit druk king is van de cre a tie -
ve in tel li gen tie in het uni ver sum; je kunt dat het god de lij ke noe -
men, of hoe dan ook, maar het is het god de lij ke ge weest, de
god de lij ke in tel li gen tie die het plan ont wor pen heeft om ook de
fy sie ke uni ver sa te la ten ont staan en te la ten groei en en te eva lu -
e ren. Maar ui tein de lijk komt het al le maal weer te rug bij ons zelf
want wij zijn zelf dat god de lij ke. Wij zijn die to ta li teit, al les is
be wust zijn en om dat wij op ons zin tuig lij ke ni veau func ti o ne -
ren, zien wij al les als ma te rie, maar dit is een on vol le di ge waar -
ne ming van de re a li teit.

Een zaadje van kosmische energie 
Krijn Koets veld (3) deelt de vi sie van het al om vat tend, kos -
misch be wust zijn. wijst op de ver schil len de Maya-ka len ders 
waar van er één was (‘The Long Count’) die aan toon de dat er
sinds de oer knal spra ke was van een ver snel ling, een ver ho -
ging van de fre quen tie die steeds is door ge gaan tot het ein de
van die ka len der. Het ging dus steeds snel ler tot het op een ho -
ger ni veau bleef hang en. Een op mer ke lij ke ve ran de ring die zij
al lang ge le den voor speld heb ben, zegt Koets veld. “Als je
vraagt wat die ver snel ling nu be te kent, hoef je al leen maar te
kij ken wat er mo men teel in de maat schap pij ge beurt. Men sen
heb ben het ge voel dat al les steeds snel ler gaat. Een aan tal
men sen ver tel len mij ook dat ze na 21 de cem ber 2012 het ge -
voel had den dat er een soort rust was maar ook de er va ring
had den dat de tijd nog snel ler ver liep. Dit heeft in der daad te
ma ken met de ve ran de ren de pla ne tai re ge beur te nis sen, zo als
dit blijkt uit de an de re Maya-ka len ders, de cy cli sche ka len -
ders. Eén van die ka len ders, de Alau tun, be staat uit vier keer
drie ënzestig mil joen jaar. Het is dan ook de lang ste ka len der.”
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In zijn to ta li teit is dit in de vi sie van de Maya’s de tijd waar in
het hele melk weg stel sel één rond je maakt. In fei te is dit dus
één uur op de klok van het melk weg stel sel. Koets veld wijst
hier bij op de we ten schap die stelt dat in twee hon derd vijf tig tot 
drie hon derd mil joen jaar het melk weg stel één keer rond gaat.
“De Maya’s wis ten dit dus al te dui den. Met die vier keer drie -
ënzestig mil joen jaar leg gen ze de na druk op vier mo men ten,
net zo als we op aar de spre ken van vier sei zoe nen. Bij een cy -
cli sche ka len der vraag je je af waar die be gint en ein digt, maar 
zij zeg gen dat zich op het mo ment van 21 de cem ber 2012 iets
unieks voord eed. De schijf waar in de pla ne ten om de zon
draai en staat zes tig gra den scheef ten op zich te van de schijf
waar in alle zon ne stel sels (het melk weg stel sel) om het cen -
trum, het zwar te gat draai en. Er is één mo ment, het punt waar
ze el kaar snij den, waar op alle pla ne ten in ons zon ne stel sel ook 
nog eens op één rij ston den. Dat was 21 de cem ber 2012. En
dat is vol gens mij een heel be lang rijk mo ment, want het laat
zien dat de kos mi sche ener gie die uit het cen trum van de Mel -
kweg komt, langs al die pla ne ten gaat die op één rij staan.
Door de zwaar te kracht van de pla ne ten wordt deze ener gie
steeds meer ge con cen treerd tot een soort la ser straal, die de
aar de be reikt, die net als al tijd rond draait.”

Koets veld wijst erop dat op die lijn die aang eraakt wordt
door die stroom ener gie, enk ele gro te en oude pi ra mi de com -
plexen voor ko men. Die ener gie prikt als het ware een soort acu -
punc tuur via die pi ra mi de com plexen diep in het lichaam van de
aar de. Hij noemt dit een zaad je ge pland van kos mi sche ener gie
dat zich verd er gaat ont wik ke len en verd er gaat groei en en vorm 
gaat aan ne men. “Ik heb dan ook het ge voel dat door die gro te
ve ran de ring en waar mee we te ma ken heb ben, we de oude we -
reld los heb ben ge la ten en dat we nu in tus sen fa se ver ke ren
waar in we al le maal lang zaam maar ze ker tot ont wik ke ling gaan
ko men. Som mi gen zeg gen dat dit er gens in mei zijn z’n be slag
gaat krij gen maar ik heb het idee dat het lang er gaat du ren.
Men sen voe len dat we niet meer in dat oude stuk zit ten en dat
het nieu we er nog niet is en wor den daar wat on ze ker van.”

Wat Koets veld heel in te res sant vindt, is dat ar che o lo gen
heb ben la ten zien dat er in die cy clus van drie ënzestig mil joen
jaar dui de lij ke ve ran de ring en in de se di men ten voor ko men.
Dat er bij voor beeld in één keer heel veel dier soor ten zijn uit -
ge stor ven maar ook dat er veel plan ten zijn ve ran derd. Er zit -
ten dus link en tus sen en in die zin kun nen we ge voeg lijk aan -
ne men dat de Maya’s geen on zin ver tel den. We spre ken over
pro ces sen die zich vol trek ken over mil joe nen ja ren maar op
het ni veau van ons dag be wust zijn heb ben we het ge voel dat er 
niets ve ran derd is. 

“Men sen spre ken van ‘het ein de van’, maar de Maya’s
spre ken van de fre quen tie die om hoog gaat tot een be paald ni -
veau. Ook dit is een heel bij zon der ge ge ven dat we nog niet
goed kun nen dui den, maar dat be te kent geen ein de maar een
eind van de ver snel ling. We vin den die pro ces sen ook te rug in 
de oude Veda’s, waar in van een mo ment van schep ping wordt
ge spro ken en daar na van een gro te groei, van ont wik ke ling,
ge volg door een periode van afbraak.”

Krijn Koets veld vindt het heel in tri ge rend dat wat we ten -
schap pers van daag de dag in vrij wel ie de re tak van de we ten -
schap ont dek ken. Het zet vol gens hem alle ba sis aan na men
over de aard van ma te rie en de wer ke lijk heid op zijn kop. Het
uni ver sum is niet een we reld van af ge schei den ding en en ge -
beur te nis sen, maar is een kos mos die ver bon den en co he rent

is. Dit lijkt sterk op de vi sies van de vroeg ste spi ri tu e le tra di -
ties waar in de fy sie ke we reld en de spi ri tu e le er va ring en bei -
den as pec ten wa ren van de zelf de realiteit en waarin de mens
en het universum één waren. 

“Het ge voel van hei li ge een heid die er va ren werd door
onze voor va de ren, en mis plaatst ge von den en weg werd ge -
hoond door onze ma te ri a lis ti sche voo ring eno men heid, kan in
ere her steld wor den, zo dat de mens heid zich weer thuis kan
gaan voelen in het universum.”

Er was bewustzijn vóór de oerknal
De my thi sche mens was vol gens Mar cel Mes sing (4) nog sterk
ver bon den met het veld van de kos mos. Het is fas ci ne rend te
zien dat we ten schap pers dit weer zijn gaan ont dek ken. Hij
wijst op het boek ‘Het Veld’ van McTag gart (5) waar in we ten -
schap pe lijk werd aang etoond dat al les met al les ver bon den is
en dat nul punt ener gie ge noemd wordt. Hij wijst op de the o re -
tisch na tuur kun di ge Bri an Gree ne, die verd er gaat dan de athe -
ïstische vi sie van Step hen Haw king, maar min der aan dacht
krijgt. Gree ne (6) pu bli ceer de The Ele gant Uni ver se en The Fa -
bric of the Cos mos, waar in hij via de sna ren the o rie ei gen lijk
aan toont dat al les be staat uit een veld van ong eloof lijk klei ne
par ti kel tjes, die ver zink en in nul pun te ner gie.  

Gree ne heeft vol gens Mes sing ei gen lijk aang etoond dat
ook een oude fi lo soof als Pyt ha go ras al sprak van de ze ven -
sna ri ge har mo nie der sfe ren en dat al les in het uni ver sum met
el kaar mee klinkt. Er is dus één le vend or ga nis me en ook wel
de har mo nie der sferen wordt genoemd.

“Als er nu iets ne ga tiefs op aar de ge beurt waard oor men -
sen via bij voor beeld ter reur in de angst wor den ge dre ven, ver -
laagt zich het be wust zijn waard oor ze in een af ge schei den veld 
van be wust zijn te recht ko men, wat ook de op zet is van de
men sen die daar ken nis van heb ben. Dit af ge schei den veld van 
be wust zijn maakt het on mo ge lijk dat de licht par ti kels, waar -
over pro fes sor Popp (7) al schreef, hen be rei ken. Wat wij hier
op aar de doen heeft in der daad ook ge vol gen in de uni ver sa,
zo als de zen mees ters vroe ger al zei den: als ik mijn ving er op -
hef naar het uni ver sum, ve ran dert het hele uni ver sum. Alles is
met el kaar ver bon den. In het boeddhis me heb ik ge leerd over
af hank elij ke oor sprong; al les is af hank elijk van el kaar.”

Mar cel Mes sing vindt het fas ci ne rend dat we nu gaan ont -
dek ken dat de grond leg gen de kracht van het uni ver sum be -
wust zijn is. 

“De Veda’s had den al lang ont dekt dat het uni ver sum, alle
uni ver sa, zijn ver bon den door de kracht van be wust zijn of zo -
als we heb ben her ont dekt. Het be grip Akas ha was dus al be -
kend bij de oude zie ners, dat uit de kracht van de tril ling de
uni ver sa voort ko men. We be gin nen nu ook te ont dek ken dat
vóór de big bang, er een stil le kracht was die alle schep pen de
ener gie voort bracht en dat dit be wust zijn is. We zijn dus wel
de ge lijk een be zield uni ver sum. We zijn be ziel de we zens die
met al len en al les zijn ver bon den. Als Mel len dus zegt dat hij
tij dens zijn bij na dood er va ring tot voor bij de oer knal is ge -
weest, moe ten we dit wel serieus nemen, want daarvoor was er 
ook al bewustzijn.

Be wust zijn is de eni ge drij ven de kracht en het al les om vat -
ten de, nooit ge bo ren, en kan nooit ster ven. Als Mel len dus
werd uit ge lachen door wat hij heeft er va ren, maakt de ge ne die
dit be spot, zich zelf bespottelijk.

Wat de mys ti ci heb ben er va ren cor res pon deert vol le dig
met een le vend be wust heel al dat al tijd was en al tijd blij ven
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zal.  De gro te zie ners, de rishi’s werk ten van uit su per be wust -
zijn die zich in ver schil len de la gen kan open ba ren. De ou den
wis ten meer, wa ren veel be wus ter en met onze tech no lo gie
gaan we ont dek ken wat de ou den al wis ten. In de Veda’s staat
uit druk ke lijk, en dat vind je ook te rug in de Upa nis hads, dat in 
de mens die tot ver vul ling van be wust zijn komt, de Veda ver -
vuld is. Het zijn de ri vie ren die om hem heen stro men, maar de 
bla de ren van de ken nis heeft hij niet meer no dig om dat hij in
het wa ter van de Veda’s staat.”

Zo als Tho mas Mel len het zelf be schrijft: 
“Het was het mooi ste wat ik ooit ge zien heb, ge woon (zijn

stem beeft), ik ging er ge woon in en (zijn stem ha pert), het
was ge woon over wel di gend (hij snakt naar adem), het leek op
alle lief de die je ooit ge wild hebt en het was het soort lief de
die ge neest, heel maakt, re ge ne reert. En hoe meer ik erin ging, 
hoe meer ik ge woon zei ‘Ik wil we ten, ik wil echt we ten wat
er gaan de is.’ En ik werd op ge no men in het Licht, en tot mijn
ver ba zing, erd oor heen, bam! Op dat mo ment leek het als of ik
er gens heen werd ge dre ven. Ik weet niet of ik er gens in de
ruim te be woog, maar plot se ling kon ik de we reld zien weg -
vlie gen, ik kon het zon ne stel sel zien weg vlie gen, ik kon toen
melk weg stel sels zien en – het ging zo maar door. 

Ui tein de lijk kreeg ik het ge voel dat ik door al les heeng ing
dat ooit ge weest was. Ik zal het al le maal – melk weg stel sels
wer den ster re tjes en su per clus ters van melk weg stel sels, en 
we rel den na we rel den, en ener gie rij ken – het was ge woon een
ver bij ste rend schouw spel. En ik had het ge voel als of ik er gens 
de hoog te in schoot, maar ik denk ei gen lijk dat het mijn be -
wust zijn was dat zich zo snel ver ruim de. En het ge beur de zo
snel maar het was in zulk de tail dat er een an der licht recht op
me af kwam en toen ik dit licht be reik te, was het als of (pau ze)
ik oplos te of zo iets. En ik be greep op dat mo ment dat ik voor -
bij de oer knal was. Dat was het eer ste licht ooit en ik ging
door de oer knal heen. Dat ge beur de er. Ik ging door dat mem -
braan in – wat ik denk dat de alou de men sen de Leeg te noe -
men. Plot se ling was ik in deze leeg te en ik was mij be wust van 
al les dat ooit ge scha pen was. Het was als of ik door Gods ogen 
keek, als of ik God ge wor den was. Plot se ling was ik niet meer
ik. Het eni ge wat ik kan zeg gen is dat ik door Gods ogen keek. 

En plot se ling wist ik waar om ie de re atoom er was, en ik kon
alles zien. En ik bleef in die ruimte, ik weet niet hoe lang. En
ik weet dat daar iets heel dieps gebeurde.”

Noten
(1) — Bron:  Trouw 18 april 2013.
(2) — Na ra da Kush Vis ser is au teur van een aan tal boe ken over ver -
schil len de as pec ten van de Veda’s en schreef ook het boek De spi ri tu -
e le be te ke nis van het epos Ra may an. Hij schreef daar naast drie boe -
ken voor kin de ren met als hoofd fi gu ren Prins Rama, Arju na en Ha nu -
man. www.na ra da kush.nl.
(3) — Over de the o rie van de drie be wust zijns vor men heeft Krijn
Koets veld het boek ‘Volgroeid Bewustzijn’ ge schre ven. De drie be -
wust zijns vor men wor den uit ge werkt in  een le zing en meer de re works -
hops. Zie www.co bos.nl  en www.be wust zijns vor men.nl.
(4) — Mar cel Mes sing (1945) stu deer de cul tu re le an tro po lo gie, fi lo so fie 
en ver ge lij ken de gods dienst we ten schap pen aan de uni ver si teit van Nij -
me gen. Hij was der tien jaar do cent in het ho ger on der wijs, daar na enk -
ele ja ren we ten schap pe lijk me de wer ker in de Bi bli o the ca Phi lo sop hi ca
Her me ti ca in Amster dam. Hij schrijft boe ken en geeft le zing en over
ver schil len de as pec ten van oos ter se en wes ter se eso te ri sche tra di ties.
(5) — Lynnne McTag gart, Het Veld. De zoek tocht naar de ge hei me
kracht van het uni ver sum. Ankh-Her mes 2004.
(6) — Bri an Gree ne is the o re tisch na tuur kun di ge en een van de be -
faamd ste snaar the o re ti ci. Hij ver wierf be kend heid bij een bre der pu -
bliek door zijn po pu lair-we ten schap pe lij ke boe ken ‘The Ele gant
Universe’ en ‘The Fa bric of the Cosmos’ met een daar aan ge re la teer -
de tv-spe ci al van PBS. Sinds 1996 is hij hoog le raar aan de Co lum -
bia-uni ver si teit.
(7) — In de ja ren ze ven tig heeft de Duit se prof. Fritz-Albert Popp, di rec -
teur van het Inter na ti o nal Insti tu te for Bi op hy sics (IIB) in Neuss, Duits -
land, kun nen aan to nen dat cel len com mu ni ce ren via licht. Dr. Popp zag
dat de cel len fung eren als een soort ra di o zen der. Zij zen den re gel ma tig
licht flit sen of fo to nen uit, en ge ven op deze ma nier in for ma tie aan de
om ge ving. De fo to nen die uit le ven de or ga nis men ko men noem de Popp
‘biofotonen’. Dit licht is een elek tro mag ne ti sche golf en ge ne reert een
elek tro mag ne tisch veld. Met een spe ci aal ont wik keld ap pa raat slaag de
hij erin om het licht, dat een cel uit zendt, te fo tog ra fe ren.

Literatuur:
– Ervin Laszlo, Be ziel de Kos mos. Nieu we we ten schap pe lij ke 
vi sie op le ven en be wust zijn in het uni ver sum, Ankh-Her mes 2005.
– Amit Gos wa mi, Cre a tie ve evo lu tie, Ankh-Her mes 2009.

* * *

De Mel kweg van ho ri -
zon tot ho ri zon ge fo to-
gra feerd met een ul tra-
groot hoe klens.
Dit is een tijd op na me,
waard oor de voor grond
nog zicht baar is ge wor -
den. Met het blo te oog
kun nen men sen 
's a vonds nau we lijks
kleu ren waar ne men.
Met de ca me ra kun nen
die kleu ren wel wor den
vast ge legd.
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Inleiding in de vedische wetenschap
de holistische benadering van bestaan en bewustzijn

Kush Visser

De Indi a se tra di tie van wijs heid kent een aan tal ge schrif ten dat de Veda’s wordt ge noemd.   In mo der ne com men ta ren wor den ze
meest al sim pel weg ge ken merkt als lof zang en voor de go den. Ze wor den dan op ge vat als een soort pri mi tie ve, wel is waar hei li ge
ge schrif ten, die ooit als ge beds boek heb ben dienst ge daan (en wel licht nog doen) en die wei nig of geen aan slui ting meer heb ben
bij deze tijd. Bo ven dien lij ken de in de Veda’s be schre ven ri tu e le han de ling en al he le maal niet meer te pas sen in het snel le, mo -
der ne le ven van al le dag. Zelfs in India, de ba ker mat van de Ve di sche wijs heid, gun nen veel men sen zich er geen tijd meer voor.
Dat heeft al les te ma ken met het feit dat de oor spronk elij ke, die pe re be te ke nis van de Veda’s al lang ge le den voor de mens heid
ver lo ren is ge gaan.

Veda als goddelijke openbaring
Het woord Veda komt van de wor tel Vida en be te kent een vou -
dig: ken nis, we ten. Woor den in onze ei gen taal, zo als wet, we -
ten, vi sie en vi deo zijn er van af ge leid. De Veda is de ken nis
van het le ven die al les om vat en in per fect ge struc tu reer de, op -
een vol gen de stap pen wordt uit eeng ezet. Alle zorg werd er aan
be steed de oude Ve di sche ge schrif ten in hun oor spronk elij ke
op zet, struc tuur en in de ling te hand ha ven en het is heel for -
tuin lijk dat wij nu nog steeds over een be lang rijk deel van de
tek sten kun nen be schik ken. 

Door de eeu wen heen is het de taak van de Brahmaan se
pries ters ge weest de Ve di sche ken nis te be wa ren. Door de
man tra´s of ver zen da ge lijks te re ci te ren wer den ze in alle zui -
ver heid door ge ge ven aan het na ge slacht. Na dat enk ele dui zen -
den ja ren ge le den de Veda´s aan het pa pier wer den toe ver -
trouwd, kon den ook an de ren van haar ken nis ne men en ze,
meest al op een in tel lec tu e le wij ze, in ter pre te ren. Los van het
soms au to ri tai re of an ders zins ong epas te ge drag van Brahma -
nen, heeft dat de zui ver heid van de in ter pre ta tie van de Ve di -
sche wijs heid geen goed ge daan. Sinds dien is ze in het men se -
lijk be wust zijn steeds meer ver vaagd en is haar ware, die pe re 
be te ke nis ten slot te vol le dig naar de ach ter grond ge drong en. 

Hoe wel de Veda´s meer ken nis be vat ten dan de hele mo -
der ne we ten schap bij el kaar, komt het maar zel den voor dat
een we ten schap per be lang stelt in hun wer ke lij ke in houd. Dat
komt om dat de Veda bij lange na niet vol doet aan het re fe ren -
tie ka der van de mo der ne we ten schap per. Haar taal- en woord -
ge bruik is on toe gank elijk voor bui ten staan ders en haar wij ze
van on der zoek is ho lis tisch, dat wil zeg gen dat ze com pleet is
in zich zelf. Ster ker nog: al haar on derd elen zijn com pleet in
zich zelf. Hier mee on der scheidt ze zich van de mo der ne be na -
de ring en van on der zoek. In de mo der ne we ten schap voert het
in tel lect de bo ven toon. Men noemt dit de ob jec tie ve be na de -
ring van on der zoek, maar hoe ob jec tief is ons in tel lect? Ver -

der be moeit de mo der ne we ten schap zich al leen met on der -
zoek van za ken die de bui ten we reld be tref fen en is ze per de fi -
ni tie frag men ta risch. Frag men ta risch wil zeg gen dat ze een
klein stuk je van een gro te puz zel in beeld pro beert te breng en
zon der de hele puz zel daar bij te be trek ken. Nie mand die zich
druk maakt over wat al die stuk jes in het ka der van de to ta li teit 
van ken nis te be te ke nen heb ben. Stu die van de tak ken van mo -
der ne we ten schap en de on ein di ge hoe veel heid ge ïsoleerde
tak jes van die tak ken kun nen vrij wel geen enk ele stu dent ech te 
be vre di ging ge ven. Ze ge ven hem of haar im mers he le maal
geen in zicht in de to ta li teit van het be staan, wat de re la ties on -
der ling zijn van de vak ge bie den of wat de con nec tie met de
on der zoe ker zelf is. 

De Ve di sche ge schrif ten ver kla ren het ont staan, ver loop en
weer te niet gaan van de hele schep ping – een pro ces dat zich
on ein dig vele ke ren her haalt. De Rig Veda, de oud ste op te ke -
ning van de mens heid en het be lang rijk ste ge schrift van alle Ve -
di sche li te ra tuur, zegt: ‘Eerst is er Brahman, de Heer van al len,
sa men met het Woord, en waar lijk het Woord is Brah man.’

Het Woord is Veda en Veda is het Woord (ver ge lijk het
be gin van het Jo han nes Evang elie). De vol maak te ken nis van
het be staan blijkt be schik baar in de klank en, struc tuur en op -
een vol ging van de Ve di sche hym nen. Ze wordt zicht baar door
de vol maak te volg or de waar in deze klank en zijn ge plaatst en
de wij ze waar op de Ve di sche hym nen zijn ing edeeld in ver -
zen, pa ra gra fen en hoofd stuk ken. Deze struc tuur van de Veda
is on ver woest baar en dat heeft het mo ge lijk ge maakt dat haar
es sen tie door alle tij den heen en voor alle ge ne ra ties be waard
is ge ble ven.  (zie fi guur 1)

Be geeft de mo der ne we ten schap per zich bij voor keur in de
on over zich te lij ke ge bie den van frag men ta ri sche ken nis, de
Veda over ziet het ge heel en er is niets dat bui ten haar be staat
of kan be staan. Alles wat de mo der ne we ten schap per voor on -
oplos ba re raad sels plaatst en al les wat hij nog meer zou wil len
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Fig. 1  — Naast de Rig
Veda be staan er nog
drie ba sis ge schrif ten:
Sama Veda, Ya jur Veda
en Athar va Veda, die
alle drie van uit een spe -
ci fie ke in vals hoek de
vol le di ge wijs heid van
het le ven be lich ten.



on der zoe ken, is al in de Veda – mil joe nen ja ren voor zijn be -
staan – in de tail uit eeng ezet. Maar al leen hij (of zij) die de taal 
van de Veda ver staat, al leen tot hem kan de Veda zich ope nen
en haar on tel ba re ge hei men prijs ge ven. Anders ge zegd: al leen 
voor hen die op het zelf de be wust zijns ni veau van de Veda
func ti o ne ren en zich haar op het eer ste ge zicht on we ten schap -
pe lij ke taal ge bruik ei gen kun nen ma ken, kan de die pe re be te -
ke nis van de Veda tot le ven ko men. (In mijn boek ‘De Veda’s
voor iedereen’, Sa ras wa ti Art Pu blis hers, Amster dam 2008, ga 
ik hier die per op in).

Reikwijdte van de Veda’s
Er zijn veel ma nie ren om de Veda’s on der de loep te ne men.
We kun nen haar be zien van uit het ge zichts punt van een oud
over blijf sel uit het tijd perk van een re li gie die zich door veel -
go den dom ken merk te.  Of we pro be ren de be te ke nis van de
ver zen en woor den te ver kla ren, maar dit zijn slechts on der de -
len van een ho lis ti sche be na de ring. Ove ri gens heb ben de
mees te com men ta to ren zich al tijd hier toe be perkt. Maar de
Veda’s zijn veel méér dan al leen de be te ke nis van de woor den. 
Ze vor men de vi sie, het pro ces en de struc tuur van alle ken nis. 
Ze be vat ten de har dwa re en de soft wa re van het le ven. Ze om -
vat ten alle mo ge lij ke ken nis die een mens kan be vat ten. Ze
zijn het doel van alle mo der ne tak ken van we ten schap bij el -
kaar. Ze ver kla ren het be staan van uit de bron van het be staan,
de zelf de bron waar naar de mo der ne na tuur kun di gen al de cen -
nia lang zoe ken. (Die bron ligt in ons zelf, maar dat heb ben
onze mo der ne we ten schap pers nog niet wil len ont dek ken). 

Fig. 2  — De Veda’s omvatten het geheel van de kennis van de
kenner, het proces van kennen en het gekende. Ze bevatten een

volledige verklaring van bewustzijn (kenvermogen), energie
(transformatie) en materie (stoffelijke wereld). In subjectieve zin
geven ze alle kennis over wie we zijn, waar we vandaan komen

en waar we naar toe gaan.

Het zijn de oude zie ners of Rishi’s ge weest die het ver mo gen
be za ten de wer king van het schep pings pro ces, zo wel in de na -
tuur als in de mens zelf, di rect te schou wen. Aldus wa ren zij
door mid del van hun mul ti di men si o na le be wust zijn ver bon den 
met de god de lij ke sfe ren en kon den zij daar mee recht streeks
com mu ni ce ren. Zij droe gen hun ken nis uit met als doel de
eeu wi ge wet van het le ven te hand ha ven en te be scher men,
vrij van ie de re ge dach te aan zelf ver heer lij king. Sa men staan
zij be kend als de eeu we nou de, Ve di sche tra di tie van leer mees -
ters en het zijn hun uni ver se le in zich ten die sys te ma tisch in de
Ve di sche ge schrif ten zijn op ge te kend.

Historisch perspectief
Ruim 5000 jaar ge le den kon dig de Heer Krish na aan het eind
van de gro te oor log van Ku ruks het ra het tijd perk van Kali
Yuga (ij ze ren tijd perk) aan. In die tijd voor zag men al dat de
wijs heid van het le ven ge doemd was ge lei de lijk ver lo ren te
gaan en zocht men naar oplos sing en de Veda’s in hun oor -
spronk elij ke vorm te be wa ren. Ui tein de lijk wer den ze op
schrift ge zet. En nog weer la ter greep men te rug op het schrij -
ven van com men ta ren op de Veda’s, waard oor de Brâhmana’s, 
de Upa nis hads, de Ve dan ta en an de re on derd elen van de Ve di -
sche li te ra tuur het le vens licht za gen. Kali Yuga, het tijd perk
van on we tend heid, is ook het tijd perk dat weer voor af gaat aan 
Sat Yuga, het gou den tijd perk. 

Fig. 3 — Binnen de zeer lange tijdperken van de mensheid zijn er
voortdurend opkomende en neerdalende perioden van wijsheid. Zoals
we tegenwoordig kunnen vaststellen gaan deze schom melingen in het 
menselijk bewustzijn gepaard met daarmee samen hangende, soms

dramatische klimatologische en planetaire veranderingen.

Sat Yuga, het gou den tijd perk, was de pe ri o de waar in de Veda 
in zeer hoog aan zien stond en op het ni veau van het men se lijk
be wust zijn werd er va ren. Al van af de oer tijd van de mens
wer den de Ve di sche hym nen mon de ling over ge dra gen van va -
der op zoon in de fa mi lies der Brahma nen (pries ters). Te ge lijk
wer den de voor va de ren ver eerd en de ri tu e len die daar bij
hoor den, vorm den voor een be lang rijk deel de ba sis van de
Ve di sche cul tuur en het hech te fa mi lie le ven dat daar deel van
uit maak te. De pries ters, die de re li gieu ze dien sten leid den,
wer den als de au to ri tei ten ge zien in het be wa ken en uit voe ren
van de of fe ran des. Mede om dat zij de Ve di sche wijs heid ge -
heim hiel den en bin nen ei gen kring be waar den en door ga ven,
ver kre gen zij een be lang rij ke, apar te sta tus bin nen de Ve di -
sche ge meen schap. Zo ont wik kel de zich gaan de weg een blij -
ven de verd eling van de maat schap pij in vier ca te go rie ën, de
brahma nen (pries ters), de ksa tri y as (krij gers), de vai sy as (boe -
ren en kooplie den) en de su dras (die na ren). 

De res tan ten van een zeer hoge be scha ving wa ren nog aan -
we zig toen 1000-800 jaar voor Chr. de Ari ërs, af kom stig uit
Cen traal-Azië, het sub con ti nent bin nen vie len en zich in het
noor den van India ves tig den. Ze ker is dat de Ve di sche be scha -
ving al lang voor deze in val len tot zeer gro te bloei was ge ko -
men. Ver der staat vast dat bei de cul tu ren zich ver meng den en
go den en half go den ver eer den door mid del van ge bed, re ci ta -
tie en of fe ran de. En niet lang na dat de Ari ërs India wa ren bin -
neng eval len wer den de Veda’s op schrift ge steld om ze voor
het na ge slacht te be wa ren (800-600 v. Chr.). 

Wetenschap en Religie
In het Hin doe ïsme, dat in zijn al ge meen heid als een re li gieu ze
toe pas sing van de Veda’s wordt be schouwd, wor den Ve di sche 
ken mer ken en oe rou de ge brui ken nog steeds door hon der den
mil joe nen ge lo vi gen over de hele we reld be le den. Het unie ke
van het Hin doe ïsme is dat ze recht streeks uit de Veda’s is ont -
spro ten. Dat ver klaart waar om het Hin doe ïsme, in te gen stel -
ling tot alle an de re we reld gods dien sten, geen stich ter kent. Het 
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is niet ge ba seerd op de er va ring en van één per soon of een
groep van per so nen, maar op de tijd lo ze Veda zelf, die door de 
in tu ïtie en het uit zon der lij ke ver mo gen van de oude zie ners
aan de mens heid is ge o pen baard. Met haar ve re ni gen de
kracht, haar al om vat tend heid en haar uni ver se le be na de ring
van ge weld loos heid om armt ze alle over tui ging en en alle vor -
men van spi ri tu e le of re li gieu ze ervaring. 
Wes ter se ge leer den en fi lo so fen heb ben de groots heid van de
Ve di sche ken nis vaak on der kend en haar op in spi re ren de wij -
ze be schre ven. Zij leg den daar bij steeds de na druk op zo wel
de com plexi teit als de een voud van deze ken nis even als op het 
feit dat het vol le dig sa men smelt met het hele le ven van elke
Hin doe van af het mo ment van zijn con cep tie tot zijn over gang 
naar een an de re we reld. Het maakt daar bij niet zo veel uit of
hij een oprech te ge lo vi ge is of niet, een ge leer de of een anal fa -
beet. Het gaat in het Hin doe ïsme niet in de eer ste plaats om
ge loof of dogma’s, maar om juist ge drag en le vens wij ze. Dit
ver klaart ook de verd raag zaam heid je gens an de re re li gies en
een vol ko men ont bre ken van be ke rings drang. Aan hang ers van 
het Hin doe ïsme vin den dat alle re li gies ver schil len de ma nie ren 
zijn om het zelf de god de lij ke prin ci pe te ver eren. Geen enk ele
re li gie kan daar om een mo no po lie op gees te lij ke wijs heid op -
ei sen. Be ke ring tot een an der ge loof is in het Hin doe ïsme
nooit be schouwd als iets dat spe ci a le gees te lij ke voord elen
zou kun nen ople ve ren. 

 Dit al les neemt niet weg dat het he den daag se Hin doe ïsme
toch wel aan mer ke lijk ver schilt van de Indus val lei pe ri o de
waar in de Ve di sche Be scha ving tot gro te bloei was ge ko men.
Er is na me lijk een be lang rijk ver schil tus sen re li gie en we ten -
schap. In een re li gie ge looft men in bo ven na tuur lij ke za ken,
die door het ver stand al leen niet te be vat ten zijn. Een we ten -
schap ken merkt zich door het we ten van dat ge ne wat men on -
der zocht heeft. De stu die van de Veda’s is een we ten schap
waar in het mo ge lijk is al les te we ten te ko men over elk on -
derd eel van de schep ping, in clu sief al les over ons zelf. De Ve -
di sche We ten schap is de we ten schap van de to ta li teit van ken -
nis. Slechts een paar hand boe ken zijn vol doen de om de es sen -
tie daar van weer te ge ven en nog een paar an de re om ze voor
ons zelf en voor onze kin de ren toe te lich ten en te be wa ren.
We noe men dit de Ve di sche li te ra tuur, die naast de vier hoofd- 
Veda’s uit ong eveer veer tig on derd elen be staat. Dat is al les.
Dit re la tief klei ne aan tal is mo ge lijk om dat elk woord in de
Ve di sche tekst van uit we ten schap pe lijk stand punt een ui terst
be lang rij ke func tie ver vult. Elk woord is es sen tieel in zijn ei -
gen con text maar even eens in het gro te re ge heel van de tekst.
Bo ven dien zijn alle fa cet ten waar uit het woord be staat heel
func ti o neel, zo als de klank waar de, betekenis, grammaticale
vorm, opdeling in onderdelen, plaatsing in de zin, tijdswaarde
en de eventuele handeling die het impliceert. 

De we ten schap pe lij ke waar de van de Veda’s voor het wel zijn 
van de mens heid kan ge mak ke lijk wor den ge toetst. Ten eer ste
heb ben we een schat aan in for ma tie van de Ve di sche zie ners die
in de ge schrif ten is vast ge legd. Ten twee de kan elk on derd eel van 
de Veda wor den ge toetst aan de be vin ding en in de mo der ne we -
ten schap pen en ten der de kan zij wor den ge ve ri fieerd door di rec te 
er va ring op het ni veau van de men se lij ke waar ne ming. 

De taal van de Veda’s is het Sans kriet. Klank en vorm van
de Ve di sche re ci ta ties van vele eeu wen ge le den zijn in es sen -
tie pre cies de zelf de als die ook nu nog door som mi ge Brah -
maan se fa mi lies in India ten ge ho re wor den ge bracht. Het

Sans kriet wordt wel de taal der go den ge noemd;  ze is de taal
van de kos mi sche com pu ter, die te gen elk men se lijk vi rus be -
stand is. Ze staat daar om bo ven de macht van de mens haar te
ve ran de ren of te niet te doen. In we zen zijn alle an de re be -
staan de ta len di rect of in di rect af ge leid van het Sans kriet. Het
Sans kriet is in tiem ver bon den met de klank en of vi bra ties
waar uit de hele schep ping, in clu sief onze ei gen geest en
lichaam, zijn op ge bouwd. 

Naar een nieuwe tijd
In haar oor sprong is de Veda de be licha ming van god de lij ke
wijs heid die aan de mens heid is ge o pen baard. Wat op valt is het
gro te ver schil met onze te gen woor di ge tijd, die ten on der lijkt te 
gaan aan com plexi teit, cha os en be stuur lijk on ver mo gen.  Welk
ge bied van het le ven we ook ne men – po li tiek, eco no misch, so -
ci aal of re li gieus – het lijkt erop of de ont wik ke ling en steeds
snel ler berg af waarts gaan.  Ander zijds stemt het tot vol doe ning
dat in onze tijd mil joe nen men sen zich voor be rei den op een
nieuw tijd perk, waar in de wijs heid van het le ven op nieuw een
ge ïntegreerd on derd eel van de sa men le ving uit maakt en waar in
haar prak ti sche toe pas sing en in alle on derd elen kan wor den ge -
leefd. Veel stro ming en in de we reld heb ben het pad van de di -
rec te er va ring van het on ve ran der lij ke ener gie veld ont dekt
waar uit de hele schep ping voort komt. De mens heid is zich aan
het voor be rei den op een tijd waar in zij door een ho ge re be wust -
zijns di men sie zal wor den on der steund en ge leid. 

De Indi a se be scha ving heeft in de dui zen den ja ren van
haar be staan al leen kun nen over le ven om dat haar tra di tie zo
ver ank erd is met de on ver woest ba re wijs heid van de Veda’s.
Om een juist be grip en in zicht te krij gen in de Indi a se cul tuur
en haar ge dach te goed, is ken nis van de Veda’s on ont beer lijk.
Alle la te re Ve di sche li te ra tuur is ge ba seerd op hun au to ri teit.
Omdat ze een uit druk king zijn van het Le ven sprin ci pe, de
god de lij ke adem, ver te gen woor di gen ze het hoog ste ge zag op
het ge bied van re li gie, we ten schap, fi lo so fie en mo ra li teit. De
be oe fe ning van yoga en me di ta tie is op dit mo ment over de
hele we reld po pu lair. Yoga is het con tact zoe ken met het god -
de lij ke door zich naar bin nen te ke ren en deze be na de ring
heeft niet al leen India maar de hele we reld be ïnvloed. 

Dat sluit aan bij de uni ver se le ge dach te dat alle Ve di sche
kwa li tei ten of krach ten  in ons zelf te vin den zijn. De Veda’s
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Fig. 4  — De uitgebreide Vedische literatuur bevat op vrijwel elk
levensgebied, zoals gezondheid, onderwijs, huwelijk, architectuur, 

muziek en kunst, praktische toepassingen van de Vedische
wijsheid. Voor de directe ervaring van de Veda, die de bron van

alle kennis is, kunnen we gebruik maken van spirituele
toepassingen, zoals yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen.



 BOEKENINFO
Aat-Lambèrt de Kwant

Klaus-Ru di ger Mai 
Ver bor gen re li gies
Uni ver se le ri tu e len en sym bo len
Ankh-Her mes 2013
Onder de op per vlak te van he den daag se ge -
brui ken en re li gies gaan oude eso te ri sche ri -
tu e len schuil. Ondanks de po ging en van het
chris ten dom om deze oude vor men de das
om te doen, spe len zij al eeu wen lang een ge -
hei me rol in onze denk we reld. In onze na-
chris te lij ke tijd is de zoek tocht naar deze
‘eeuwige wijsheid’ vol op aan de gang. Op
fas ci ne ren de wij ze – het rijk ge ïllustreerde
boek leest als een ro man - weet Klaus-
Rüdiger Mai de uni ver se le rode draad in de

re li gies van de mens heid naar bo ven te ha len. Ik had nog geen ge le gen -
heid deze dik ke pil – haast 500 pagina’s – uit te le zen. In een vol gend
num mer van Ref lec tie pu bli ce ren wij een hoofd stuk uit dit be lang wek -
ken de boek, waar in Klaus-Ru di ger Mai on der meer het vol gen de zegt:
“De ge loofs in hou den van ou de re of con cur re ren de re li gies wer den door
de ver te gen woor di gers van het nieu we ge loof voor een deel be nut om
dit ge loof met meer suc ces te kun nen ver brei den; een an der deel er van
heeft zich zelf in stand we ten te hou den. In deze sa men hang doen we er
be ter aan af te zien van het be grip ‘bijgeloof’. Als we, in na vol ging van
de fi lo soof The o dor Ador no, ‘de hang naar het occul te’ aan zien voor
‘een symp toom van bewustzijnsregressie’, is dat een mis ken ning van de 
span wijd te van het re li gieus er va ren. Dit heeft in de loop van mil len nia
sterk uit een lo pen de fa cet ten ver wor ven, zo als ge loof, ra ti o na lis me, the o -
rie, het oc cul te en het mys te rieu ze, en het heeft ze in de vorm van sta dia 
steeds op nieuw door lo pen. Veel er van heeft vreem de, ge hei me we gen
ge zocht en ge von den. Daar om wil len we hier geen la den open trek ken,
maar de ogen ope nen voor de ge hei me re li gies en het mys te rie in de 
re li gies, als we wil len zien wat erin ver bor gen is. De we reld gaat niet zo -
zeer mank aan ken nis, als wel aan ge loof.”

Hans Stolp
Wat ge beurt er als we dood gaan?
Wat ge beurt er als je dood gaat?
De reis stap voor stap be schre ven.
Ankh-Her mes 2013
Als ie mand sterft, ziet hij zijn lichaam weg -
glij den. Anders dan de ach ter blij ven de denk -
en, is dit een mo ment van die pe vreug de: de 
ge stor ve ne er vaart nu dat de geest ster ker is 
dan de ma te rie en dat hij leeft, ook al is zijn
lichaam hem ont val len. Bij het ster ven wordt
hij bij ge staan door ge stor ven ge lief den en
eng elen.  Daar na volgt het le vens pa no ra ma, 
de reis door de as tra le we reld en de in tre de
in de  ze ven sfe ren van de licht we reld. 

In dit boek wordt die reis van stap tot stap be schre ven. In Koörd -
dan ser van eind vo rig jaar zegt Hans Stolp over zijn vi sie: “Hoe wel de
pro ces sen die zich na de dood vol trek ken zich op een aard se ma nier

la ten be schrij ven, is dat tra ject niet vol gens aard se maat sta ven in te
de len. We zeg gen wel dat je drie fa ses door loopt en dat je van pla -
neet sfeer naar pla neet sfeer reist, maar tijd be staat niet, even min als
ruim te. Toch heb je die ter men no dig om het be grij pe lijk te hou den. In
we zen is al les al hier. Alles zit in mij, in jou, het is niets meer dan be -
wust zijns ver rui ming. We ge brui ken de woor den als aan wijs stok je,
maar we moe ten het niet ve rab so lu te ren. Het pro ces van ster ven be -
gint eer der dan het mo ment van ster ven zelf. De ziel weet dat het er
aank omt. Als we ster ven heb ben we geen eeu wi ge rust maar volgt
juist een pe ri o de van gees te lij ke arbeid.”

“Ik moet ook al tijd lachen om de term ‘rust zacht,” grapt Hans. “Die
is vol le dig mis plaatst, het is juist hard wer ken aan de over kant.” 

Dee pak Chopra/Ru dolp he Tan zi 
Su per brein - Nieu we her sen we gen naar
ge luk en ge zond heid
Ser vi re 2013
De geest be heerst de her se nen, en niet an -
ders om. Een mens kan zijn her se nen trai -
nen en ve ran de ren.

Twee pi o niers op ge zond heids ge bied
de len hun af wij ken de vi sie op de wer king
van her se nen, ge ba seerd op zo wel we ten -
schap als spi ri tu a li teit. Zij be we ren dat de
geest de her se nen be heerst, en niet an ders -
om. Een mens kan nieu we neu ra le we gen
ont wik ke len door mind ful ness en me di ta tie
te be oe fe nen. Het is niet voor niets dat de

her se nen van me di te ren de mon ni ken er an ders uit zien dan die van de
mees te men sen. Er zijn ma nie ren om van je her se nen een su per brein
te ma ken. Stretch je her se nen, geef ze in spi ra tie, ob ser veer je ge voe -
lens en ge dach ten ac tief. Ie der mens heeft zijn unie ke vorm van her se -
nen en deze kan ver jongd en ve ran de ren door de her se nen te ge ven
wat ze no dig heb ben. Om van de her se nen een su per brein ma ken zijn
een aan tal za ken van be lang: voe ding, oe fe ning en, stress ma na ge -
ment, in tel li gen tie sti mu le ren, goe de nacht rust. Het be lang rijk ste is
ech ter het in ner lij ke werk. 

Con clu sie: de her se nen zijn ons krach tig ste in stru ment om ge -
zond heid en ge luk te be rei ken.

Bei de au teurs heb ben hun ken nis ge bun deld om tot nieu we en
ver ras sen de in zich ten te ko men in het ‘universum van an der hal ve kilo’
en de ma nie ren waar op we zijn po ten tieel be ter kun nen be nut ten.
Onze her se nen kun nen im mers on ein dig veel meer dan de al le daag se
ta ken waar voor wij ze over het al ge meen ge brui ken. Aand acht wordt
be steed aan on der meer: De ide a le leef stijl vin den die leidt tot su per ge -
zon de her se nen; er voor zor gen dat jij je brein ge bruikt en niet an ders -
om; de risico’s van het ou der wor den ver min de ren; ge luk en wel zijn te
be vor de ren via de geest- lichaam ver bin ding;  toe gang krij gen tot het
ver lich te brein, de poort naar vrij heid en ge luk za lig heid; veel voor ko -
men de uit da ging en te over win nen, zo als ge heu gen ver lies, de pres sie,
angst en over ge wicht.

Wel heb ik wat moei te met ty pisch Ame ri kaan se be grip pen als
‘supergezonde hersenen’, en vraag ik me ook af of die ‘gelukzaligheid’
een con ti nu ge ge ven is. Toch is het aan te be ve len dit boek en trou -
wens ook an de re boe ken van Chopra te le zen.

>>>
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be schrij ven dus in de eer ste plaats ons zelf, ons be wust zijn, de
ef fec ten van ons han de len en onze per soon lij ke groei en hoe
we dit al les in over een stem ming kun nen breng en met de uni -
ver se le in tel li gen tie die in al les en ie der een aan we zig is.

Kush Vis ser (64) heeft rech ten en pla no lo gie ge stu deerd in Gro ning en
(1968-1974) en is daar na een aan tal ja ren werk zaam ge weest als ju rist
bij de rijks over heid te Den Haag. In 1980 be sloot hij zijn ambte lij ke car -
rière op te ge ven, waar na hij in bin nen- en bui ten land als le raar, trai ner
en con sul tant voor di ver se or ga ni sa ties heeft ge werkt op het ge bied van
per soon lij ke be gel ei ding en trai ning. Van af 1986 was hij al ge meen di -
rec teur van het Ma na ge ment Insti tuut RITAM te Was se naar. In 1990 be -
noem de Ma ha ris hi Ma hesh Yogi hem tot Vice-Chan cel lor van de Ma ha -
ris hi Ve dic Uni ver si ty in Ne der land. Van af 1994 werkt hij in Ne der land
en in an de re lan den als ve disch astro loog, me di ta tie le raar en ay ur ve -

disch the ra peut. Hij heeft aan ver schil len de
uni ver si tei ten ge do ceerd en is in ter na ti o naal 
be trok ken bij pro jec ten op het ge bied van
ge zond heid, wel zijn en spi ri tu a li teit. Hij is
(Ass) Pro fes sor en Fel low van de Dutch
Uni ver si ty Col le ge for So ci al and Cul tu ral
Stu dies. Zijn spi ri tu e le naam is Na ra da
Kush.

Na ra da Kush is au teur van een aan tal boe -
ken over ver schil len de as pec ten van de
Veda’s. Een over zicht van zijn werk is te
vin den op: ‘www.na ra da kush.nl/publicaties’

* * *
*



Drun va lo Mel chi ze dek
De Maya Ou ro bo ros
De kos mi sche cy cli zijn vol tooid – De
ware po si tie ve Maya-voor spel ling en ont -
huld, Ha je fa 2013
Dit boek is een ver volg op het meest re cen te
boek van Drun va lo Mel chi ze dek: De Kun da li -
ni van de aar de. Het gaat over de lei draad
die onze in heem se voor ou ders met ons wil -
len de len. De Maya ge lo ven dat ze een ve r -
ant woor de lijk heid heb ben ten op zich te van
de we reld, om de lei draad te ver strek ken die
de mens heid no dig heeft om te kun nen ve -
ran de ren naar een nieu we ma nier om de Ene 

Wer ke lijk heid te er va ren, van uit het hart. Ze wil len ons vol gens Mel chi -
ze dek hel pen de oude we reld te ver la ten en een nieu we te be tre den,
om dat ze ge lo ven dat op dit mo ment in de ge schie de nis ab so luut
nood za ke lijk is. “We be vin den ons,” zo zegt hij, “in een pe ri o de van
snel le ve ran de ring en en de mees ten van jul lie kun nen dat voe len.”

Er zijn veel in ter pre ta ties en voor spel ling en ge weest over het jaar
2012, dat be kend staat als de Eind tijd van de Maya – aang epre zen in
boe ken tot te le vi sie re cla mes – en wat zal er nog vol gen? 

Maar wat heb ben de Maya zelf te zeg gen over deze voor spel ling -
en? Drun va lo legt uit dat de ou den nu hier zijn en dat ze be reid zijn om 
ons deel ge noot te ma ken van een oude spe ci a le ma nier om je da ge -
lijks le ven te in ter pre te ren. Dat over stijgt wat ons ver teld is door de
maat schap pij, de re li gie, de re ge ring en onze fa mi lies.

Mel chi ze dek wijst erop dat een plant weet wat hij moet doen om dat 
hij naar zijn ver le den kijkt. Hij weet dat het ver le den 3 is en de te gen -
woor di ge tijd 5 en hij weet dat als hij het ver le den bij el kaar op telt, de
uit komst voor de toe komst 8 moet zijn. “De mens heid be vindt zich op
dit mo ment in een ver ge lijk ba re si tu a tie. De mo der ne we reld is als de 5 
in het he den, maar hij weet niet wat de toe komst zal zijn om dat hij vol -
le dig is af ge slo ten van zijn ver le den. Maar als en zo dra hij weer een
ver bin ding aang aat met de oude we reld en hij die twee bij el kaar op -
telt, zal hij pre cies we ten waar hij naar toe moet gaan. We kun nen on -
mo ge lijk we ten waar heen ons be wust zijn zich zal uit brei den zon der
ver bin ding met de oude we reld. Het is nood za ke lijk. Het is niet een
keu ze mo ge lijk heid. We moe ten. De oude we reld is he le maal voor be -
reid op ons. Ze staat klaar. Zij we ten dat ze ons no dig heeft. We we ten 
al leen nog niet, maar ik ge loof dat jul lie dat op gaan los sen.”

Chris ta Anbeek/ Ada de Jong
De berg van de ziel
Per soon lijk es say over kwets baar le ven
Ten Have 2013
Ik was al ge trof fen door het in 2011 ver sche -
nen boek van Chris ta Anbeek Over le vings -
kunst. Le ven met de dood van een dier ba re. 
Op ont roe ren de wij ze be schrijft de fi lo so fe
hoe ze op jonge leef tijd in kor te tijd haar ou -
ders en broer ver loor. Met haar vele vra gen
over de dood komt zij uit bij het boeddhis -
me. Als ja ren la ter haar part ner plot se ling
over lijdt, wordt haar le ven op nieuw door el -
kaar ge schud. Denk en over de dood staat
op nieuw op haar agen da, want de oude ant -
woor den vol doen niet meer. Het the ma van

Over le vings kunst is een zoek tocht naar ant woor den op het waar om
van de dood. Of: hoe over leef je en hoe kun je goed over le ven na de
dood van een ge lief de. Ook op de eeu wi ge vraag: wat is er na de
dood? Een ont roe rend boek.

En nu het in druk ken de en even eens ont roe ren de boek De berg
van de ziel, dat ik ie der een warm kan aan be ve len! Voor wie een maal
aan het boek be gint is het moei lijk het boek op zij te leg gen en gaat
wel licht tot ver na mid der nacht door met le zen. Mede au teur Ada de
Jong ken de nie mand die zo’n groot ver lies had mee ge maakt als zij zelf
tot ze Chris ta Anbeek ont moet te. De er va ring en van bei den, vor men
de ba sis van De berg van de ziel.

Ook Ada heeft er weet van hoe kwets baar le ven ei gen lijk is. In de
zo mer va kan tie van 2008 ver ong eluk ten haar man en drie kin de ren tij -
dens de af da ling van de Ita li aan se berg Mt Do lent. Er volg den da gen,
we ken, maan den en ja ren met voort du rend de vraag: hoe verd er, nu
al les vol ko men an ders is?

De berg van de ziel is een boek waar in ze be lang rij ke le vens vra gen af -
tas ten, zo als: Wie ben je als er geen an der meer is? Hoe stijg je bo ven 
je verd riet uit? Hoe vind je een weg als al les af ge bro ken is? Hoe ont -
dek je je zelf op nieuw? Hoe stij gen we bo ven ons zelf en ons verd riet
uit? Wel ke ve rant woor de lijk he den die nen zich aan als je er van doord -
rong en bent hoe kwets baar le ven is?
Dit is denk en zon der diep te vrees. Hun tref fen de boek is een on be -
vang en, fijn zin nig ver slag van een zoek tocht naar in zicht en uit zicht.
De au teurs ont le nen deze ‘oervragen’ aan de the o lo gie, maar be ant -
woor den ze op hoogst per soon lij ke wij ze.

Een ter zij de: Heel mooi vind ik her ta ling van psalm 23 van Chris ta
Anbeek. Sa men met een groepje the o lo gen werk ten ze aan een he -
den daags psal men oproer. Be doe ling was dat zij een aan tal psal men
zou den her schrij ven en ver ta len met het oog op he den daag se ac tu e le
thema’s. Zelf her schreef ze dus psalm 23 waar bij ze zich liet in spi re ren 
door an de re ver ta ling en en door het bur ge ri ni ti a tief Uit Vrije Wil waar in
wordt be pleit dat wij zelf mo gen be schik ken wan neer wij over lij den, niet
al leen als wij ziek zijn, maar ook als wij vin den dat ons le ven vol tooid
is. Als dat in wet ge ving wordt ver ank erd, dan zou den an de ren ons
straf fe loos kun nen hel pen.

“Ik zelf ben mijn her der,
Mij ont breekt niets.
Ik ver blijf in gra zi ge wei den
Tot dat ik er ge noeg van heb. 
Ik voer mij zelf naar ver kwik ken de en rus ti ge wa te ren.
Ik kan niet verd wa len,
Er is geen ziel, noch een geest die rond do len kan.
Slechts mijn adem is wat mij le vend maakt, 
zo doe ik mijn naam eer aan.
Voor de dood ben ik niet bang,
Want mijn arts staat naast mij.
Zijn pil len en naal den zijn mij tot troost.
Mijn laat ste maal tijd kies ik zelf,
Ik ont trek mij aan naas ten die mij niet be grij pen.
Mijn hoofd voelt pret tig wa zig,
De be ker van mijn le ven loopt leeg.
Mijn ge luk en ge na de, al de da gen dat ik er was en nog zal zijn,
Is dat ik me zelf te niet doe.”

Paul Loom ans. Zen mo nik
Ik heb de tijd
Een hand lei ding in tijd sur fen
Ankh-Her mes 2013
Wie heeft er nog tijd? De laat -
ste niet ing evul de mo men ten
wor den im mers op ge slokt door 
smartpho ne, so ci al me dia en
door wer ken in de avond uren.
Maar stress komt ook voor al

van bin nen uit. Zen mon nik Paul Lo mans wil hel pen de rust in ons le ven
te rug te vin den. De met ho de Tijd sur fen be staat uit ze ven ‘natuurlijke
aanwijzingen’. Je leert hoe je op je ge voel kunt ver trou wen bij de keu ze 
van wat je gaat doen. Je doet daard oor de ding en niet al leen ge -
ïnspireerd, maar ook heel ef fec tief. Je gaat een ong edwong en vorm
van aan dacht er va ren bij al les wat je doet. Maar bo ven al ont staat er
een in ner lij ke rust die je tel kens op nieuw laat voe len: ik heb de tijd. 

Het is een eer lijk boek zo als ook blijkt uit een hoofd stuk dat Loom -
ans wijd de aan zijn ei gen er va ring en als het om tijds druk gaat. Hij nam
een ri gou reu ze be slis sing en ont dek te daard oor gaan de weg de pij lers
voor de met ho de die in zijn boek wordt be spro ken. Het hoofd stuk geeft 
een aar dig beeld van de over gang van con tro le, de ma nier van or ga ni -
se ren die hij eerst ge bruik te, naar ver trou wen, de ba sis van een vloei -
en de om gang met de tijd. Hij gaf het de naam tijdfsur fen, in tu ïtief na vi -
ge ren over de gol ven van de tijd. De ont dek king was ook voor hem zelf
een pad vol ver ras sing en en aan het eind had hij het ge voel als of hij
iets ont dekt had wat er al was, maar nog niet door een hel de re ana ly se 
toe gank elijk was ge maakt. “De val kui len waar in ik viel, mo gen tot le ring 
strek ken. Ik hoop dat ze jou tijd en er ger nis be spa ren bij de om slag,”
zegt hij in zijn voor woord. 

Paul Loom ans is oprich ter en coach van de StressOntkno ping. Hij
be ge leidt men sen in di vi du eel en in groe pen om rust te her vin den.
Daar bij han teert hij een zelf ont wik kel de met ho de op ba sis van zen-in -
zich ten. Eer der was hij ac teur en re gis seur van mime- en be we gings -
the a ter. Hij is zen mon nik sinds 1984 en me de ve rant woor de lij ke voor
het Eu ro pe an Zen Cen ter in Amster dam. 
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Wil lem Glau de mans
Het boek van ver ge ving
Een gids van wond naar won der
Ankh-Her mes 2013
Dit boek wil een gids zijn voor ie der een die
met ver ge vings kwes ties te ma ken heeft. Ve -
len zien ver ge ven als een lang en moei zaam 
pro ces dat veel tijd en ener gie kost. Maar
vol gens Wil lem Glau de mans schaadt je al -
leen je zelf als je niet ver geeft. In dit boek
reikt hij mid de len aan om snel en ef fec tief te
ver ge ven. Ook bij kwes ties die mis schien al
heel lang spe len of lang ge le den ge beurd
zijn. Alle bouw ste nen voor ver ge ving wor den 
aang ereikt. Elke stap kan je di rect de er va -

ring van be vrij ding breng en. Daar naast biedt dit boek twee met ho den
voor ver ge ving en zelf ver ge ving. Het sleu tel woord hier is over ga ve.
Ver ge ven is een ge schenk aan ons zelf. Geen ge baar van on zelf zucht i -
ge naas ten lief de, maar een gro te in ner lij ke schoon maak die er voor
zorgt dat je weer lucht krijgt. En de an der? Die heb je daar he le maal
niet bij no dig. Wil lem Glau de mans leert in zijn prak ti sche Boek van
ver ge ving ons snel én ef fec tief ver ge ven 

Ha ten, wraak ge voe lens koes te ren of je slacht of fer schap omar men, 
we doen het bij na al le maal. Mee stal niet eens be wust om dat we niet
zou den wil len ver ge ven, maar om dat we niet we ten hoe. We me nen
bij voor beeld dat er zon der ex cu ses of schuld be ken te nis van ‘de dader’

geen ver ge ving mo ge lijk is. Een mis vat ting, al dus Wil lem Glau de mans. 
Zo lang je be zig blijft met die an der, kom je niet toe aan je ei gen ge voe -
lens. En blijf je dus hang en in het ne ga tie ve. Erva rings des kun di ge
Hank He ijn-Engel, ve rant woor de lijk voor het open har ti ge voor woord in
Boek van ver ge ving, be aamt dat van har te.

In bon di ge hoofd stuk ken reikt het Boek van ver ge ving de bouw ste -
nen aan voor ver ge ving. Van de an der of van je zelf, dat is om het
even. Het is voor al een doe boek, met veel voor beel den en oe fe ning en
zo dat je met een aan de slag kunt. Le ren los la ten en over ga ve staan
daar bij cen traal. 

Glau de mans eer ste boek over ver ge ving ver scheen in 2002. Het
was een stu die en werk boek. Het hui di ge boek heeft een kwart van de
vo ri ge om vang. “In die tien jaar is er veel ge beurd,” zegt Glau de mans,
“Ons be wust zijn is ver sneld, en een boek van meer  dan tien jaar oud
is dan traag. Ver ge ving is in mij nog die per ge ïntegreerd, mede dank zij 
de vele hon der den men sen die ik heb mo gen be gel ei den. Bo ven dien is 
er een nieu we met ho de van ver ge ving ont staan die snel en ef fec tief
werkt, en ge maakt lijkt voor deze tijd.” 

Veel van de in zich ten uit dit boek zijn ge ïnspireerd door Een Cur -
sus in won de ren. In de ja ren ze ven tig kreeg de pro fes sor in de psycho -
lo gie H. Schuc man van uit de ‘andere werkelijkheid’ een tekst ge dic -
teerd door een en ti teit die zich Je zus Chris tus noem de; deze tekst
moest ‘A Cour se in Miracles’ he ten. Het bleek een zeer om vang rij ke
tekst te zijn. De in houd zou re li gieus-the ra peu tisch ge noemd kun nen
wor den.

* * *
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Gele Bloem
 

‘n Gele bloem verraste mij vanochtend,
een gele bloem zo maar op mijn balkon

en op een grauwe, grijze zomerdag
breng jij naar mij ‘n gulle zomerlach.

‘n Gele bloem vertelt mij van het scheppend leven

en laat mij zien hoe ik mijzelf ontkracht.
Uit zo maar niets ben jij voor mij verschenen,

maar iets in mij heeft lang op jou gewacht. 
Verwonderd keek ik naar jouw zachte blaadjes,

de buiging in jouw steel, want ooit geknakt,
jouw kelk, de stamper en jouw draden.
ik werd geheel en al door jou gepakt. 

Geraakt ontdekte ik hoe je heerlijk geurde,
verborg mijn hoofd in jouw gezicht.

Gedaan was het in mij met al wat treurde :
je hebt in mij jouw werk verricht.

Evalidja van Woerekom


