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Een Woord Vooraf
In dit win ter num mer van Ref lec tie klinkt bij voor beeld een
grond toon van de du a li teit tus sen licht & duis ter nis en duis ter -
nis & licht. In af we zig heid van licht is het duis ter, in het duis -
ter kan het licht zich to nen en als licht schij nen. 

Het zijn ze ker ook sym bo len die ons in zicht en onze wijs -
heid voor uit kun nen hel pen op onze in ner lij ke reis, onze gees -
te lijk weg van ont wik ke ling.

“Het licht schijnt in de duis ter nis,
maar de duis ter nis heeft het niet ver mocht.”

Bo ven aan een hoofd stuk, in cur sief, staat net na de ti tel op een 
link er pa gi na deze uit spraak van Mer lijn in de door Jaap ter
Haar ge schre ven en ver beel dend ge ïllustreerde weer ga ve van
de le gen de van ko ning Arthur.

Ik weet het nog, zie het nog en voel de fas ci na tie nog. Een
tijd lo ze imp rint waar bij het mij voor komt dat er geen we zen -
lijk ver schil is tus sen deze tekst le zen als 8-ja ri ge (toen) en iets 
ou de re vrouw (nu). Hoe wel ik lang ge broed heb op wat
‘vermocht’ nou wel mocht be te ke nen?! Het is nooit in me op -
ge ko men een woor den boek te pak ken om de be te ke nis op te
zoe ken, echt nooit. En nu, ach ter af, is het me in ner lijk steeds
weer zo’n hu mor vol ple zier tje, ik schiet steeds weer om
mezelf in de lach.

Geen woor den boek wil len pak ken om dit op te zoe ken, ter wijl 
ik zo’n mens ben die, van uit gren ze lo ze nieuws gie rig heid
‘alles’ wel zou wil len door gron den (elke dag schijnt steeds
een tik je te kort, dat idee).

De oplet ten de le zer heeft vast en ze ker be merkt dat hier bo -
ven in de tekst het woord ‘achteraf’ ver schijnt. Geen woor den -
boek wil len pak ken en nu, ach ter af, …..

Ja, u heeft best ge lijk als u denkt dat dat be te kent dat “Het
licht schijnt in de duis ter nis, maar de duis ter nis heeft het niet
ver mocht” voor mij haar raad se len wat heeft ont slui erd. 

Ja, dat is wel zo. 
En wat dat dan is?

Dat wordt met een, in ge schre ven taal, een pro bleem. Niet al -
leen moe ten dan woor den ach ter el kaar wor den ge zet, om dat
het an ders een ben de war taal wordt. Pas een loep zui ve re ver -
tol king van het in ner lij ke beeld door een schil de ring van
woor den, die een im pres sie in het ge moed van de le zer ‘her -
vor’, te voor schijn, in aan schijn, zou den kun nen roe pen, zou
een tipje van de slui er kun nen gaan oplich ten. Maar dat re sul -
taat is ze ker niet ge ga ran deerd.

Een pro bleem is het ook om dat met het ont ra fe len van een
eer ste laag van het raad sel acht i ge mys te rie waar mee je je wil
ver staan, na ver loop van tijd, een laag ‘eronder’ (kijk, hier is
het al met die taal, ‘eronder’, voor nu moet ik die on vol ko men, 
want net niet raak, aan dui ding ook maar la ten) blijkt te heb -
ben. En nog één. Er zit al tijd wel een laag on der, zo toont het
zich. Daard oor kan ik, nu, niet met 100% ze ker heid mel den of
be we ren dat ik m’n haak je er ach ter heb. Elke po si tie is immers 
een voorlopige.

En daar naast is er een an der pro bleem om dat het raad sel
voor ie der mens een net an de re oplos sing heeft. Het kwart je

valt ze ker wel, en verd er door, maar het is voor ie der van ons
net weer een beet je an der kwart je, een ui terst per soon lijk
kwart je, om dat we in ons le ven zelf met ei gen ver schil len de
le vens the ma tie ken te ma ken heb ben en – dood ge woon – om -
dat we nu een maal heel verschillende mensen zijn.

Net zo als het diep ste mys te rie door gron den langs veel ver -
schil len de we gen mo ge lijk is. Ui tein de lijk, naar aard, het zelf -
de is, maar steeds weer via in di vi du e le taal en tex tuur, in
beeld, in tekst, in ge luid/ klank, wordt ge com mu ni ceerd naar
de ander.

Zo men daar over al iets zeg gen wil.

En soms lukt het zelfs ie mand ‘iets’ te zeg gen over ‘niets’, zo -
als in dit ge dicht van Wal la ce Ste vens:

Je geest moet win ters zijn
om de rijp te zien en de tak ken
van de den nen met hun korst van sneeuw;

en al heel lang koud
om de je ne ver bes te zien bui gen on der ijs
en de spar ren in de ver re glin ster

van de ja nu a ri zon; en geen kla gen
te wil len ho ren in het ge luid van de wind,
in het ge luid van de wei ni ge bla de ren

- het ge luid van het land
vol van de zelf de wind
die waait over de zelf de kale plek

waar de lui ste raar in de sneeuw,
zich zelf ver lo ren, niets waar neemt
dat niet is en het niets dat is.

Ik wens u een vrucht ba re win ter.
Een prach tig Licht feest van Kerst.
En veel lees ple zier!

Paul van Rooi jen,
eind re dac teur.

Paul van Rooi jen
(1963):
Oor spronk elijk en of fi -
cieel met een ‘a’ ach -
ter haar voor naam;
deze let ter raak te 
ech ter op haar 17e in 
on bruik.
Elek tro ni cus, zing e -
vings the ra peut, 
au teur van ‘Vragen
om de dood’ (2010),
spre ker van hon den -
taal, cu li nai re thuis -
chef, kun ste na res, 
di a ken in de 

Vrij-Kat ho lie ke Kerk en on op hou de lijk ma te loos ge fas ci neerd door de
grond sla gen van dit uni ver sum.

* * *
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Kerstwens namens Episcopaat
Re gi o na ris Mgr. Pe ter O. Baaij

Zoals het meteorologisch jaargetijde start aan het be gin van de maand van het nieuwe
jaargetijde, zo begint met Ad vent het nieuwe kerkelijk jaar. 

Dit vierde nummer van Reflectie is in de brievenbus gevallen. Dat betekent dat de
Kerst komt, symbool voor een nieuwe impuls voor een nieuwe periode. 

Door naar voren te kijken kunnen we inzicht
krijgen in wat die nieuwe impuls mag zijn. 

Het is een goede gewoonte om net als de boeren de loerdagen te gebruiken om een
vooruitblik te krijgen: beginnend met de 1e kerstdag tot Driekoningen ‘loerden’

vroeger de boeren elke dag om een impressie krijgen voor het te verwachten
weer in de komende twaalf maanden.

De spirituele par al lel hiervan ligt in de verwijzing naar het oude Egypte.
Gedurende de twaalf dagen na de Zonnewende werd diepe meditatie gebruikt

om uit die verbinding met de Ziel een vooruitblik te krijgen van het
innerlijke pad voor het komende zonnejaar.

Zo’n vooruitblik voor de Vrij-Katholieke Kerk is het komende jaar te vinden in de
voorbereiding op het eeuwfeest van de Vrij-Katholieke Kerk op 13 februari 2016;

100 jaar Vrij-Katholieke Kerk. We zullen werken aan het meer openbaar maken van de
spirituele rijkdom van de kerk, hiervoor zoeken we vormen die passen bij deze tijd.

Een kleine vooruitblik naar dit nieuwe jaar.
Dit jaar zullen weer velen daaraan bijdragen. Hen geef ik bij voorbaat

veel dank voor de wijze waarop zij de Liefde voor het
bijzondere van de Vrij-Katholieke Kerk uitdragen.

Namens het episcopaat wens ik u allen een gezegende kerst 
en een inspiratief en bovenal gezond 2014.

Kerstwens
De redactie van Reflectie wenst u graag al het goede

voor het nieuwe jaar en een gezegend Kerstfeest.

Mogen vrede en goede wil op aarde heersen
en in de mensen een welbehagen!



GOD ... ENKEL LICHT

Col umn Aat-Lambèrt de Kwant

De stralende zon is mijn hart
Elke bloem lacht mij toe

Hoe groen, hoe fris groeit dit alles
Hoe koel waait de wind

Vrede is in elke stap
Vrede maakt onze eindeloze weg tot pure blijdschap

(Tinh Thuy)

Deze da gen moet ik vaak denk en aan een oud ge zang waar -
mee ik als kind ver trouwd was. 

Ik ben niet ker ke lijk meer, al thans niet in tra di ti o ne le zin,
en dat ik lid ben van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk zegt al ge noeg.
Maar nu ik als free lan cer even met wat  hob bels voor op drach -
ten ge con fron teerd wordt, komt dat lied uit mijn jeugd steeds
bo ven drij ven: “God, enk el licht…”

De ove ri ge re gels zal ik u be spa ren, om dat het daar weer
over die ver ma le dij de zon de gaat: “God als licht voor wiens
ge zicht niets zui ver wordt be von den…”

Nou, daar kan ik niets meer mee. Ook niet met het be grip
‘zonde’. Wat mij daar over ge leerd werd was stom en pas echt
zon dig. Een mooie uit leg door Osho over zon de is daar en te gen:

“Wist je dat de oor spronk elij ke be te ke nis van het woord
‘zonde’ ‘missen’ is? Het stamt van een wor tel die ‘iets missen’ 
be te kent. Zon de heeft niets te ma ken met wat je doet, het heeft 
iets te ma ken met wat je mist. Ge wo ne men sen zijn zon da ren
om dat ze me di ta tie mis sen, mon ni ken zijn zon da ren om dat ze
de lief de mis sen. Bei de zijn schul dig, dat zijn ze werkelijk.”

Nee, ik wil het niet heb ben over zon de. Wel over Licht. 
Licht, waar over in vrij wel alle re li gies wordt ge spro ken

zon der te we ten waar het van daan komt. Re li gies zijn vaak als
verd onk erd goud dat al leen door de glans van het Licht weer
kan gaan stralen. 

In de ker ke lij ke tra di tie is er toch ook dat oude, in fei te
gnos tisch ge tin te lied: 

“Mor geng lans der eeu wig heid,
licht aan ‘t eeu wig Licht ont to gen,
stel ons deze och tend tijd
uwe heer lijk heid voor ogen,
en verd rijf door uwe macht
onze nacht!”

Ergens is er dus een diep en oud “we ten” van dat Licht, zo
is uit dit lied te le zen. Een eso te risch we ten waar voor dogma’s 
in de plaats kwa men. Maar als dogma’s in de plaats ko men
van licht, ont staat er be vro ren denk en.

Toch blijft in veel cul tu ren het licht een sym bool voor het
god de lij ke. Zo wordt God vol gens de yo ga we ten schap en de
zes fi lo so fi sche rich ting en bin nen het hin doe ïsme voor ge steld
als ener gie of wel licht, maar dan nog al leen als een licht bui ten 
ons ter wijl wij zelf licht zijn.

Zweverig?
Een oude Turk se my the ver telt van de tijd dat we nog Licht -
we zens wa ren, maar we zijn ons steeds meer gaan verd ich ten
tot wie we nu zijn. 

We zijn zelf als dat verd onk er de goud waar over een dik ke
laag stof ligt.

Om meer in har mo nie met ons in ner lijk is het goed om ons 
zo veel mo ge lijk op dat (in ner lij ke) licht te blij ven rich ten. 

Be paal de fees ten in o.a. chris ten dom en Hin doe ïsme her in -
ne ren ons hier aan. Van oor sprong is ons kerst feest ook een
feest van het licht. Door de vele kaar sen, sym bool van het
Licht, en kerst bo men, sym bool van het on ver gank elij ke, sym -
bool van het nieu we le ven, pro be ren we het donk er te verd rij -
ven en on be wust wel licht ook ons in ner lij ke licht te ontsteken.

De donk ere da gen straks ma ken plaats voor lich te re da gen. 
Het licht wil ook ons in ner lij ke le ven ver lich ten, maar jam mer
ge noeg is deze eso te ri sche be te ke nis van Kerst na ge noeg ver -
lo ren gegaan. 

De kerst vie ring heeft zijn wor tels in de Mi dwin ter vier in-
gen. Er werd ge vierd dat de om ke ring van de donk ere kou de,
donk ere win ter da gen was vol trok ken en dat de ge boor te van
het zon ne licht, met de be lof te van groei, bloei en oog sten in
het voor uit zicht, had plaats ge von den. De ver sier de kerst bo -
men en an de re sym bo len stam men uit deze cul tu ren waar in
boze en kwa de gees ten wer den ge vreesd. De oude chris te lij ke
kerk va ders be sef ten heel goed dat deze oe rou de (in hun ogen
hei den se) vie ring nooit kon wor den weg ge werkt zon der er een 
ver vang en de be te ke nis aan zou moe ten wor den ge ge ven. Dus
staken zij het midwinterfeest in een nieuw christelijk jasje.

Oude wijn in nieu we zak ken. 
Het be grip ‘Geboorte van het Licht’ werd ge re la teerd aan

de wor tels van hun ei gen chris te lij ke ge loof, waard oor de oe -
rou de be te ke nis ver lo ren ging, maar de ge boor te van het Licht
werd nog in veel culturen gevierd.

He laas werd in het chris ten dom de ei gen er va ring van het
licht feest ver vang en door een licht-ge beur te nis bui ten de mens 
te pro jec te ren; het kreeg een chris te lijk sausje. 

Stel je de angst eens voor in oude tij den zon der het licht
van lam pen. Een tijd van angst voor duis te re gees ten en trol -
len, ijs koud win ter weer, hong er en ziek ten. Maar, de mi dwin -
ter werd ge ken merkt door hoop, ver wach ting en, opluch ting
dat men deze duis te re win ter tijd had over leefd. Men sen be -
leef den heel fy siek dat na elke duis te re pe ri o de het (zon ne)
Licht op nieuw ge bo ren zou wor den. Op de win ter zon ne wen de 
kun nen we de betekenis op een innerlijk niveau beleven.

Het Hin doe feest Di va li, ook wel be kend als licht jes feest,
wordt sym bo lisch be doeld als ’de over win ning van het goe de
over het kwade’. Het is één van de be lang rijk ste fees ten in het
hin doe ïsme. Voor Di va li en Kerst geldt: vier het be wust, wees
ver licht van bin nen en bui ten. Di va li her in nert ons hier ook aan. 

Di va li is het feest van vreug de en licht. Licht geeft le vens -
vreug de, ge luk en voor spoed. Door het aan ste ken van een rij
licht jes be strij den we de duis ter nis bui ten. Het is ook een
mooie ge le gen heid om eens na te gaan hoe dat bij ons zelf van
bin nen zit. Zou den we ei gen lijk het hele jaar door moe ten
doen, maar het is goed dat  een feest als Di va li en Kerst je daar 
even bij doet stilstaan.

Licht
Het houdt me deze da gen veel be zig. En we ko men ook steeds
meer te we ten over het ef fect van licht en kleur op onze ge -
zond heid. We we ten al van men sen met mys tie ke er va ring en
en een bij na-dood er va ring, over de be lang rij ke func tie die
Licht heeft tij dens hun er va ring. Ze heb ben over wel di gen de
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er va ring en met het Licht en spre ken ook van een ‘wezen van
Licht’  dat in fei te je ei gen ziel is. Ze heb ben het licht ge zien
en…er va ren. 

Ook we ten schap pers ont dek ken steeds meer over de ei gen -
schap pen van het licht. Licht zou zelfs op een dag kun nen
wor den ge bruikt om ziek ten te voor ko men. Al der tig jaar
werkt de Duit se fy si cus Fritz-Albert Popp aan ex pe ri men ten
die een re vo lu tie in de ge nees kun de ont ke te nen. Zijn on der -
zoek toont aan dat op het meest sub tie le ni veau licht de be pa -
len de fac tor is voor de ge zond heid van een men se lijk lichaam. 
Popp en zijn me de wer kers heb ben via hun stu dies aang etoond
dat vele bi o lo gi sche sys te men in staat zijn om elek tro mag ne ti -
sche gol ven zo als zon licht te pro du ce ren, ont vang en en op te
slaan. Alle le ven de or ga nis men – ook de mens – ge ven als het
ware licht door het uit zen den van licht pak ket jes (bi o fo to nen
ge noemd, klei ne ener gie pak ket jes) met een golf leng te van 200 
tot 800 na no me ter. Zo komen gegevens en ervaringen uit de
serie ‘Startrek’ als het ware steeds dichter bij. 

Voed sel heeft naast de che mi sche sa men stel ling ook nog
een ener ge tisch as pect. Popp heeft aang etoond dat voed sel
ener gie, als bi o fo to nen, uit zon licht op neemt. Hoe meer lich te -
ner gie het voed sel kan op ne men (zo als bij bi o lo gisch-dy na mi -
sche ge teel de voe ding en zong erijp te vruch ten), des te voed za -
mer het is. De mens die dit ‘lichtrijke’ voe dings pak ket bin -
nenk rijgt wordt ge voed met vi ta le ener gie. Voor het lichaam
geldt dan: hoe meer lich te ner gie het kan op slaan uit zon licht
en voed sel, des te kracht i ger het elek tro mag ne ti sche veld en
des te meer ener gie er be schik baar is voor ge ne zings pro ces sen 
en het be houd van een goe de ge zond heid.

Ook de mys ti cus Omraam Mik ha ël Aïvan hov (1900-1986)
wees er meer de re ma len op dat ook voed sel licht is en he laas zit 
dat  na ge noeg niet meer in ons mo der ne snel ge teel de voed sel
uit de re gu lie re land bouw, en al ze ker niet in fast food! Maar we
be nut ten dat licht in over een stem ming met de psycho-men ta le
toe stand waar in we ons be vin den. Het gaat er dus om ons voed -
sel en eten te be na de ren van uit een nieu we vi sie. 

Wan neer we voed sel als Licht gaan zien en eten als een
spi ri tu e le dis ci pli ne, zul len we vol gens Aïvan hov door de
ding en die we op ne men, geen ne ga tie ve in vloed op ons zelf
on der gaan, maar zal het voed sel ons po si tief be ïnvloeden. Dit
be te kent dus zui ver heid in onze ge dach ten, woorden en daden.

Je kunt nog zo je best kunt doen met me di ta tie en spi ri tu e le
oe fe ning en, maar als je niet zui ver leeft en eet, sluit je het licht als 
het ware bui ten. Licht moet je vol gens Aïvan hov ook zoe ken, je
erop con cen tre ren, het eten, drink en en het bo ven alle ma te ri ële
za ken plaat sen. Zo be zien kan dan pas ver lich ting plaats vin den 

Het the ma “Licht” is ook de jeug di ge Shan ti Si los, schrijf -
ster van het boek ‘Schone schijn en or di nai re fun’ als het ware
op haar lijf ge schre ven. Haar cre do: “Wan neer we in ver bin ding 
zijn met ons zelf en met el kaar, ma ken we con tact met ons in ner -
lij ke licht en wil len we dit au to ma tisch ook met an de ren de len”. 

Zij be ge leidt dan ook da ge lijks men sen bij hun per soon lij -
ke, pro fes si o ne le of or ga ni sa tie groei door ze met zich zelf in
con tact te breng en en van daar uit met el kaar en hun om ge ving. 
Con tact met je zelf is wat haar be treft dat in ner lijk licht dat we
al len in ons dra gen. Het is dat klei ne waak vlam me tje dat zo
kan uit groei en tot een kamp vuur waar aan anderen zich ook
kunnen warmen.

Haar vi sie op het licht, komt over een met die van Lyn ne
McTag gart, die in haar boek ‘Het Veld’, (The Field) (Ankh-

Her mes, 2004) schrijft over de on der zoeks re sul ta ten van voor -
aan staan de we ten schap pers, die on der meer een oce aan van
mi cros co pi sche vi bra ties ont dek ken die in het uni ver sum al les
met al les ver bindt als een soort on zicht baar net werk met een
ge hei me kracht. Shan ti Si los haakt daar op in door erop te wij -
zen dat ver bin ding met de bui ten we reld enk el mo ge lijk is door 
eerst ver bin ding te ma ken met ons zelf, ons in ner lijk licht.
Hier mee ont ste ken we onze in ner lij ke waak vlam. En dat Veld
is wat haar be treft dát waard oor, we, zon der dat we dit al tijd
we ten, met al les en ie der een in ver bin ding staan. 

“Wij zijn als drup pel tjes in de we reld zee en te ge lij ker tijd zit
een drup pel tje  in ie der van ons. Het vuur zit verd eeld in ons
men sen; ei gen lijk vor men we met z’n al len het licht en zijn wij
één. Vaak ma ken we er geen con tact mee en voe len ons af ge -
schei den en niet ver bon den, maar als wij in dat licht stap pen,
kun nen wij niets an ders dan ons met el kaar ver bin den.”

En toe val of niet, al goog elend stuit te ik op het zo juist bij
Chri stof oor ver sche nen boek van Wim Kops, ‘De ge hei men
van het licht. Een weg naar in zicht in de raad se len van het le -
ven.’ Al le zend en na denk end over de fas ci ne ren de licht ver -
schijn se len werd hij zich op een dag be wust van het feit dat
het licht on zicht baar en onstoffelijk is. 

Hoe kan een fe no meen dat geen plaats in neemt, niet over
een fy siek lichaam be schikt en zich bo ven dien schuil houdt
voor onze di rec te waar ne ming, zo’n gro te rol spe len in het bi -
o lo gisch le ven, de kleu ren we reld, in de mo der ne tech nie ken en 
in onze eigen binnenwereld? 

Deze wer ke lijk heid raak te hem diep en zorg de voor in ner -
lij ke op win ding. Dit ge voel werd nog ver sterkt toen hij zich
daar na re a li seer de dat de zicht ba re kleu ren wor den ge bo ren uit 
een sa men spel van het on zicht ba re licht en de on zicht ba re
duis ter nis. Deze twee won der lij ke ‘openbaringen’ zet ten hem
aan tot verd er on der zoek naar de ge hei men van het licht. Het
werd een in ten se en hart ver war men de er va ring. Het licht (en
de daar aan ver wan te mys te rieu ze kleu ren we reld) heeft hem
veel verwondering gebracht en meer inzicht in het leven.

Zijn con clu sie: het licht is een ken nis- en in spi ra tie bron voor 
ie der een die zich zelf en de le ven de na tuur be ter wil le ren ken -
nen. Het is in de vol sla gen duis ter nis waar in we zo vaak rond -
do len, dat we toch ge leid wor den door een licht van bin nen uit. 

Je kunt het er va ren als een lange tocht in een donk ere tun -
nel, waar je tas tend en zoe kend je weg pro beert te vin den En
dan, plot se ling is daar die an de re, naar het licht zoe ken de hand 
die jouw tas ten de hand vast pakt, zo dat je sa men, tas tend en
strui ke lend verd er rent, naar dat punt je licht dat aan het ein de

van de tunnel wenkt. En dat is je ei -
gen licht.

Lambèrt (Aat) de Kwant is free lan ce re li -
gie jour na list en ver zorgt pro gramma’s voor 
OHM, de Hin doe-om roep. Via zijn bu reau
Qu an tum Re se arch & Jour na lis tiek is hij
ook be trok ken bij re search voor an de re or -
ga ni sa ties en schrijft hij o.a. in bla den als
Pra na, Te rug keer en Ko örddanser. Hij is
pro gram ma ma ker bij Indi go Soul sta ti on.
(www.in dig go soul sta ti on). Hij or ga ni seert
sym po sia via de stich ting Qu an tum Sym -
po sia. (www.quan tum sym po sia.nl). Hij
verd iept zich ook in het fe no neem van de
he len de stem, geeft daar ook le zing en en
works hops over E-mail: 
ade kwant@upcmail.nl. ¨
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In Memoriam: Sir John Tavener

Aat-Lambèrt de Kwant

De Brit s Sir John Ta -
ve ner, één van de be -
kend ste mo der ne
Brit se com po nis ten
van spi ri tu e le mu ziek, 
is dins dag 12 no vem -
ber 2013 op 69-ja ri ge 
leef tijd over le den in
zijn huis in Child
Oke ford in het zui -
dwes te lij ke graaf -

schap Dor set. Op mij en vele an de ren – ook bin nen de VKK –
heeft zijn diep-re li gieu ze mu ziek die pe in druk ge maakt. 

Ta ve ner leer de het vak in Lon den op de Roy al Col le ge of
Mu sic. In 1968 ver kreeg hij voor het eerst be kend heid door
zijn com po si tie ‘The Whale’ naar het Bij bel boek Jona, uit ge -
bracht op Apple Re cords, de pla ten maat schap pij van The 
Be at les.

Ta ve ners oe u vre – dat meest al als neo-klas siek wordt be -
schre ven – re fe reert zo wel naar wes ter se als oos ter se mu ziek.
Hier bij was zijn be ke ring in 1977 tot de Rus sisch-or tho doxe
kerk van groot be lang. La ter zou hij zich ook sterk in te res se -
ren voor de is lam en het boeddhis me. Mu zi kaal leun de hij ook 
aan bij Oli vier Mes saen, Arvo Pärt en de minimalistische
stroming.

Zijn num mer ‘Song for Athene’ werd voor de be gra fe nis
van Lady Di a na be werkt tot ‘Songs of Angels’. Zijn stuk ‘The
Pro tec ting Veil’ stond in de uit voe ring van de cel list Yo-Yo
Ma in Groot-Brit tan nië in 1998 maan den lang bo ven aan de
klas sie ke top 10.

Zijn be wer king van het ge dicht ‘The Lamb’ van Wil li am
Bla ke werd een be roemd kerst lied je. Ta ve ner werd in 2000 in
de adel stand ver he ven.

Ta ve ner had al heel lang ge zond heids pro ble men. In 2007
kreeg hij een hart aan val, waar na hij vier maan den in het zie -
ken huis op de af de ling in ten sie ve zorg lag.

Na zijn hart aan val lie ten art sen Ta ve ner we ten dat hij niet
meer als com po nist aan het werk kon gaan. Ta ve ner bleef ech -
ter ac tief in de mu zie kwe reld. Drie van zijn com po si ties gin-
gen af ge lo pen zo mer in pre mière op het Man ches ter Inter na ti -
o nal Festival.

De pre mière van zijn laat ste werk, drie Sha kes pe a re Son -
net ten, was voor la ter in no vem ber 2013 ge pland in South-
wark Cat he dral in Londen.

Drie van zijn com po si ties ging en af ge lo pen zo mer in pre -
mière op het Man ches ter Inter na ti o nal Festival. 

Op in ter net zijn veel van zijn com po si ties te be lui ste ren via 
YouTu be. Ga naar ‘www.you tu be.com’ en typ in het zoek ven -
ster ‘tavener’ in.

Heel op mer ke lijk is zijn com po si tie voor zes strijk kwar tet -
ten: To wards Si len ce, (op weg naar de stil te) die hij com po -
neer de naar aan lei ding van een bij na-dood er va ring die hij on -
der ging tij dens zijn ver blijf in het zie ken huis. Het eer ste deel
is een en al ka ka fo nie, maar naar ma te het stuk vor dert treedt
se re ne rust en stil te in. ¨

Boekrecensies, door Aat de Kwant (1)

Abra ham Jos hua He schel
De pro fe ten
Skan da lon 2013
Het mees ter werk ‘The Prophets’(1962) 
van Abra ham Jos hua He schel is bij
Skan da lon in ver ta ling ver sche nen.
Deze Ne der land sta li ge uit ga ve kwam
tot stand op ver zoek van rab bijn prof.
Ye hu da Aschken asy (1924-2011) en
wordt door ve len aan be vo len.

Me teen bij ver schij nen in 1962
werd ‘The Prophets’ van Abra ham He -
schel her kend als een mees ter werk,
een boek vol Bij bel se ge leerd heid. Een 
bril jant on der zoek naar de oud tes ta -
men ti sche pro feet als uniek mens, en
in die ge daan te als bood schap per van
God. Het boek toont de harts toch te lij ke 
be trok ken heid van de Eeu wi ge bij de

ge schie de nis van de mens heid. De pro fe ten kij ken naar de sa men le -
ving van uit de op tiek van God, die schreeuwt over on recht en ij vert
voor ge rech tig heid. Dit door ve len ge waar deer de boek biedt le zers van 
het Oude Tes ta ment - Jo den, chris te nen en an de ren die ge -
ïnteresseerd zijn in het Bij bel se denk en - de mo ge lijk heid om in zicht te
krij gen in de be te ke nis van re li gie en de diep ste vra gen van de mens.

Rab bijn Abra ham He schel (1907-1972) vlucht te in 1939 van Po len
naar de VS. Hij werd hoog le raar en groei de uit tot een van de be lang -
rijk ste Jood se the o lo gen en fi lo so fen van de 20e eeuw. Door de be stu -
de ring van de pro fe ten rees in hem de over tui ging dat re li gi o si teit
vraagt om be trok ken heid bij po li tiek en maat schap pij. Hij was be vriend
met Elie Wie sel en Mar tin Lut her King.

Hij is te be schou wen als de evenk nie en op vol ger van Mar tin Bu -
ber (1878-1965) en stamt uit de zelf de chas si di sche tra di tie. Zijn boe -
ken blij ven in spi re rend voor het ge bed. Sa men met Bu ber ont wik kel de
hij de fi lo so fie van de di a loog, maar ter wijl Bu ber deze zag als ‘ich und
Du’ spreekt He schel van ‘Ich und du’, om dat het voor hem niet de
mens is die God zoekt maar pri mair de Eeu wi ge die de mens zoekt.

Zelf toon de He schel zich ook pro fe tisch door zijn ei gen Jood se ge -
meen schap een kri ti sche spie gel voor te hou den, zo blijkt uit het voor -
woord van zijn doch ter, Su san nah He schel.

Een van de uit zon der lij ke trek ken van het lei der schap van haar va -
der was zijn kri tiek op zijn ei gen ge meen schap. “Hij sprak zich uit te -
gen ra cis me en oor log, maar stond even zeer kri tisch te gen over de
Jood se re li gieu ze in stel ling en. ‘Elke sab bat ko men er gro te groe pen
Jo den bij el kaar in de sy na go ge en vaak ver trek ken zij weer zo als zij
ge ko men zijn. Het bid den is vrij blij vend ge wor den, toe ver trouwd aan
rab bij nen en can to res die niet kun nen in spi re ren om dat “zij de taal van
de ziel niet ken nen”.”

De kri tiek naar zijn ei gen ge meen schap werd Her schel niet in dank 
af ge no men en hij was daard oor niet al tijd wel kom in de Jood se ge -
meen schap. “Tot op de dag van van daag ge ven veel Jo den de voor -
keur aan een bood schap die se cu lier is en niet re li gieus; een bood -
schap die Jo den voor stelt als slacht of fers en niet als men sen die hun
ve rant woor de lijk he den heb ben in de po li tie ke are na; een bood schap
die het Jo den dom prijst en niet on der kri tiek stelt.” 

“Mijn va der ver tel de zijn hoor ders niet wat zij graag wil den ho ren,
maar zei hun wat er ver be terd dien de te wor den.”

He schels woor den zijn uni ver seel en verd ie nen het door ker ke lij ke
ge lo vi gen van wel ke ge zind te ook, ter har te te wor den ge no men, ook
in de kof fie ka mer na de ere dien sten, zo dat we daar na als ve ran der de
en ge raak te ge lo vi gen weer naar huis gaan.

Zie verd er bij voor beeld ook: Abra ham Jos hua He schel, ‘God zoekt
de mens - Een fi lo so fie van het Jodendom’,  Abraxas 2005.

Voor meer re cen sies en in for ma tie over boe ken, 
zie el ders in dit tijd schrift.
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De Ceder en de Tijd

Wies Kuiper

Onlang las ik een stuk je in een dag blad dat ging over bo men,
in dit ge val over de ce der. Omdat de ce der van de Li ba non een 
be lang rij ke boom was in de het Oude Tes ta ment, on der meer
voor het bou wen van tem pels, zo als die van Sa lo mo, en voor
het bou wen van pa lei zen, trok het stuk je mijn aan dacht.

Ik las dat ce ders zo’n 65 me ter hoog kun nen wor den en zo
dik dat je 12 man no dig hebt om hem te om span nen. Nu is 65
m best hoog voor een boom, ong eveer zo hoog als een flat van 
18 verd ie ping en, maar waar ik voor al ver steld van stond was,
dat die bo men 2200 jaar oud kun nen wor den. Achter af ble ken
an de re soor ten nog ho ger en nog ou der te kun nen wor den,
maar daar gaat het me nu niet zozeer om. 

Toen ik dat ge tal las, 2200 jaar, 
mij mer de ik dat een boom die
nu dus bij na aan het ein de van
zijn le ven is, een heel klein
boom pje was in het jaar Nul.
Die boom heeft daar tij dens
zijn le ven van het jaar Nul tot
2013 alle ru moer ge zien van
el kaar be strij den de vol ke ren en 
groe pen. In de tijd na de af slui -
ting van het Oude Tes ta ment
wa ren er al leen al on der de Jo -
den vele groe pen en sek tes, die 
al len ij ver den om de wet ten
van Mo zes ge ma tigd of zo
streng mo ge lijk te pre di ken, en
dat ging er soms hef tig aan toe. 

En dan had je ook nog an de re ge lo vi gen, hei de nen ge noemd.
Het lijkt wel of dat ong ewij zigd is door ge gaan.

Die denk beeld i ge ce der heeft mis schien Jo zef en Ma ria
van Na zar eth naar Bethle hem zien rij den op een ezel en mis -
schien wel in die ge denk waar di ge nacht die ster ge zien die
toen als een soort he den daag se tom-tom func ti o neer de voor de 
drie ko ning en of wij zen. Hij heeft Je zus zien op groei en en op
een ge ge ven mo ment met zijn leer ling en zien rond trek ken
door Pa les ti na, hij heeft Jo han nes zien do pen in de Jord aan,
hij heeft de krui si ging ge zien en de op stan ding. Hij heeft Sau -
lus ge zien, die op weg naar Da mas cus als door de blik sem ge -
trof fen werd en in plaats van vij and de vriend van de Chris te -
nen werd en de naam Paulus kreeg.

Of zag die ceder een ander verhaal? 
Over de pe ri o de rond om het jaar Nul is heel veel te le zen in de 
Dode Zee-rol len (niet te ver war ren met de Nag Ham ma di ge -
schrif ten) die tus sen 1947 – 1952 ge von den wer den. Zo lang -
zaam aan le ve ren wat ver taal de tek sten een goed beeld op van
die tijd tot het jaar 60/70.  (zie on der staan de af beel ding)

De Tem pel in Je ru za lem, ge bouwd in 538-516 voor het
jaar Nul, was het cen trum van het Jood se le ven ge du ren de al
die ja ren. In 19 voor het jaar Nul res tau reer de ko ning He ro des
de Tem pel en liet hem uit brei den door het grond ge bied van de
Tem pel berg te ver gro ten en bouw de in de NW-hoek de Anto -
ni a burcht en in de NO-hoek een wa ter bek ken. De Sad du cee ën
le ver den de ho ge pries ter en had den een soort af hank elij ke ver -
bin ding met de re ge ren de vorst, in dit ge val He ro des.

Bij zon der in deze tijd was het zoe ken naar een ge schik te
ka len der. Daar over staat ook heel veel in die Dode Zee-rol len.
Ui tein de lijk wa ren er twee in om loop, de zon ne ka len der en de
maank alen der. De Sad du cee ën en hun aan hang ge bruik te de
maank alen der, ter wijl de zon ne ka len der ge bruikt werd door de 
Mak ka bee ërs, de ‘Rechtschapenen’, die streng in de leer wa -
ren. Isra ël had in de ogen van ve len in die tijd niet al leen een
on wet ti ge re ge ring, He ro des, een Ro mein, maar ook een on -
wet ti ge ho ge pries ter, want de ho ge pries ter moest uit de stam
van Levi, de Le vie ten, ko men. 

Echter, ook de ‘Rechtschapenen’ had den een ho ge pries ter,
een ge zalf de, een mes si as, in de Tem pel. Deze Recht scha pe -
nen wer den ook wel ‘Zonen van Zadok’ of Na za re ners of Ze -
lo ten of Si ca rii ge noemd (het woord Na za re ners slaat niet op
in wo ners van Na zar eth, want dat dorp be stond nog niet in het
be gin van onze jaar tel ling). (zie plaat je op vol gen de pa gi na)

Toen He ro des stierf in het jaar 4 voor het jaar Nul eis ten de 
‘Rechtschapenen’ hun plaats als ho ge pries ter weer op. Als ge -
volg van al deze ont wik ke ling en ont stond de eer ste Jood se op -
stand. Meer een gu er ril la-op stand die uit mond de in de oor log
van 66-73, met als ge volg dat in het jaar 70 de Tem pel vol le -
dig ver nie tigd werd, even als Qum ran en Ma sa da trou wens.
(zie af beel ding van de rots van Masada op vol gen de pa gi na)
Het moet in die tijd zijn ge weest dat de Dode Zee-rol len in de
grot ten bij Qum ran wer den ver stopt. De ver nie ti ging en wa ren
een heel gro te slag voor de Jo den. Er zijn bij Qum ran meer
dan 1000 gra ven ge von den, die noord-zuid ge richt wa ren, wat
zeer uit zon der lijk is. 
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De rots van Masada

In het jaar 130, on der Ha dri a nus, ston den er op het ter rein van
de Jood se Tem pel op de Tem pel berg twee gro te Ro mein se af -
gods beel den waar zelfs var kens wer den ge of ferd. Ook was er
een Tem pel ter ere van Ve nus. Het be snij den van man nen, een 
ge bod van Mo zes, werd ver bo den. Dit al les leid de tot de twee -
de Jood se op stand, on der Si me on Bar Koch ba (ook wel de
zoon van de Ster ge noemd). De op stand mis luk te en van af
toen ris keer den de Jo den de dood straf als ze Je ru za lem bin nen
ging en. Het Jood se volk werd door deze maat re ge len ver -
spreid en ver strooid. 

In 325 bouw de de moe der van kei zer Con stan tijn op de
Tem pel berg een klei ne kerk, ge wijd aan Sint Jan, la ter werd
deze ver groot en werd het de kerk van de H. Wijs heid ge -
noemd. De kerk werd ver woest door de aard be ving van 363.

Het schijnt dat er nog door kei zer Ju li us Apos ta ta aan de
Jo den toe stem ming ge ge ven werd om de tem pel te her bou wen, 
maar na de aard be ving in 363 za gen die daar van af. Ook de

Chris te nen wa ren niet meer ge ïnteresseerd. Ze za gen het als
een straf van God (zie ook Matheus 24:2).

In 610 ver overd en de Sas sa nie den, af kom stig uit het ge -
bied van het hui di ge Iran, Je ru za lem en ga ven de Jo den de
zeg gen schap over de stad en de Tem pel berg. Echter in 630
ver overde Omar de stad en kre gen de Mos lims de zeg gen -
schap over Je ru za lem en werd er een houten moskee gebouwd.

In 681 werd de Rots koe pel ge bouwd door Abd al-Ma lik
(in 1920 pas werd deze met goud be dekt). In 715 werd de
oude hou ten mos kee ver vang en door de Al Aqsa mos kee. Bei -
de mos kee ën heb ben meer ma len scha de op ge lo pen door aard -
be ving en. Je ru za lem werd nu, naast Mek ka en Me di na, ge zien
als een hei li ge plaats voor Mos lims. De Jo den wer den op -
nieuw ver spreid. Het ge volg was ook de verd ere ver brei ding
van het Chris ten dom langs de oe vers van de Mid del land se
Zee, rich ting Athe ne en Rome en via het zui den rich ting Egyp -
te, voor al naar Alexan drië. Een trek die al vóór het be gin van
de jaar tel ling be zig was. In het land zelf bleef het onrustig, er
waren steeds machtswisselingen. 

Die ene Ce der heeft ook de door paus Urba nus II ge star te
Kruis toch ten ge zien van 1096 tot 1270 met als doel de na ge -
noeg vol le di ge op hef fing van de be zet ting van de Hei li ge Ste -
den door de Mos lims. Een on der linge strijd van de Mos lims
ging tus sen voor na me lijk Soen nie ten, uit o.m. Tur kije, en Sji -
ie ten, uit o.m. Egyp te. Het was mede dank zij het ont bre ken
van een ge za men lijk front aan de kant van de Mos lims dat de
eer ste Kruis tocht enig suc ces had en de orde van de Tem pe -
liers zich kon ves ti gen op de Tem pel berg. Er ont stond ver vol -
gens een soort Chris te lijk ge bied. De Al Aqsa mos kee werd
even tjes de Sa lo mon stem pel en de Rots koe pel een kerk.

Maar in 1187 ver overde Sa la din Je ru za lem en ver wij der de elk 
spoor van de Tem pe liers. La ter, in 1867 werd bij een ar che o lo -
gisch on der zoek een se rie tun nels ont dekt on der Je ru za lem en on -
der de Tem pel berg waar van som mi gen di rect in ver bin ding le ken
te staan met het vroe ge re hoofd ver blijf van de Tem pe liers.

Tot 15 mei 1948 was Isra ël een Brits man daat, maar er was 
door de VN een plan ge maakt om het land Pa les ti na te verd e -
len tus sen Jo den en Ara bie ren. Op 14 mei, dus één dag voor
het ein de van het Brit se man daat, rie pen de Jo den de staat
Isra ël uit. Wat daar op volg de was de Ara bisch-Isra ëlische oor -
log en Jor da nië kreeg de stad Je ru za lem on der zijn be heer.
Dus ook de Dode Zee-rol len. Het ge bied was vrij kwets baar
en tij dens de Zes daag se oor log in 1967 ver overde Isra ël een
groot deel van de wes te lij ke Jord aan oe ver, in clu sief Je ru za -
lem.  (Hie ron der: de Rots koe pel en de Klaag muur)
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Be lang rijk voor de Jo den was dat ze van af dat mo ment weer
de Klaag muur, het eni ge res tant van de oude Tem pel, kon den
be zoe ken. Tot nu, 2013, is het nog steeds een roe rig ge bied,
Nog steeds zijn de be wo ners sterk ver ank erd in hun denk beel -
den en is er wei nig ruim te voor an de re ziens wij zen.

Wat zou een ceder, die in het jaar Nul in zijn laatste 
levensjaren was, allemaal hebben meegemaakt? 
Deze ce der is dan zo’n 2200 jaar voor het be gin van onze jaar -
tel ling ont spro ten. We star ten voor deze ce der zo’n 200 jaar
voor het be gin van de jaar tel ling.

Het tra di ti o ne le beeld van de Esse nen, waar Je zus toe be -
hoord zou heb ben, is door het ont cij fe ren van de Dode Zee-
rol len in een an der dag licht ko men te staan. De ge meen schap
die zo’n twee eeu wen voor het jaar nul, in de tijd van de Mak -
ka bee ën, het ge bied van Qum ran be woon de was verre van
vredelievend. Qum ran was meer een ves ting dan een kloos ter -
ge meen schap. Deze ge meen schap had veel macht over het
hele toen ma li ge ge bied, en ze ker ook in Je ru za lem. Ze wa ren
ook heer en mees ter in Ma sa da, wat een echt fort was van
meer de re verd ie ping en, en ze wa ren in staat heel Ju dea op te
jut ten om een aan val te gen de Ro mein se over heer sing te ont -
ke te nen, die een gro te le ger macht stuur de en dat hiel den ze
dan nog 7 jaar vol. Wel met een soort guerrillatactiek.

Wie waren er machtig in die tijd? 
In elk ge val de pries ter klas se. Dat wa ren in die tijd de Le vie -
ten, die af stam den van Aäron (de broer van Mo zes). De an de -
re, de we reld se macht of het vor sten huis, lag bij de af stam me -
ling en van Da vid, die be hoor den tot de stam Juda. Zo wel de
pries ter klas se als de heer sers klas se wer den ge wijd en ge zalfd
en daar om Mes si as ge noemd (ge zalf de). 

In 333 voor het jaar nul werd Pa les ti na ver overd door
Alexan der de Gro te en ver vol gens door Griek se be vel heb bers
ge re geerd. Het leef kli maat was re de lijk vrij, en de pries ters
kre gen ook een wat vrij e re en meer Griek se stijl. Maar als re -
ac tie hier op kreeg je na tuur lijk een groep die zich ver zet te te -
gen het niet pre cies na le ven van de wet ten van Mo zes, en het
ont hei li gen, naar hun idee, van de Tem pel. In het eer ste boek
van de Mak ka bee ërs bleek de maat vol. 

Een Griek se of fi cier wil de een Jood se pries ter een of fer la -
ten breng en op een hei dens al taar. Dat was de drup pel die de
em mer deed over lo pen (zie 1Makk.2:26). Het ge volg was dat
ene Mat tat hi as opriep tot re vo lu tie. Hij trok het land door, en
riep ie der een die zich voor het Ver bond (van Mo zes met God)
wil de in zet ten, op om hem te vol gen. Dat was het be gin van de 
Ze lo ten. Zijn vol ge ling en ging en la ter op de heu vel top pen in
de woes tijn wo nen, en waar schijn lijk ook in Qum ran. Wij
ken nen al le maal de ver ha len van Jo han nes de Do per, die ook
zulk een leef wij ze had.

Nog even verder terug in de tijd. 
In 587 voor het jaar Nul over mees ter den de Ba by lo ni ërs het
land en ve len wer den weg ge voerd in de zo ge naam de Ba by lo -
ni sche bal ling schap (587-538 voor het jaar Nul). De Tem pel
werd door de Ba by lo ni sche ko ning Ne bu kad ne zar II ver woest. 
In Ba by lo nië kwam men in con tact met de daar wo nen de vol -
ke ren o.a. de Sy ri ërs, Ba by lo ni ërs en Su me ri ërs en leer den hun 
go den en ont staan smy then ken nen, bij voor beeld het 
Gil ga mesh-epos.

In 538 voor het jaar Nul, na de bal ling schap, tij dens de re geer -
pe ri o de van de Per zi sche ko ning Cy rus, her stel de de pries ter -
klas se zich. Men is te rug ge keerd, de her bouw van de Tem pel
werd ge start en in 518 voor het jaar Nul af ge rond. Het was
ook in die tijd dat het Oude Tes ta ment gaan de weg op schrift
werd ge zet. Heel veel ver ha len uit de Su me ri sche ge schrif ten
kwa men er ook in te recht.

En nog weer verd er te rug in die tijd van die twee de ce der.
Op de plaats waar nu Je ru za lem ligt bouw den de Ka naän-

nie ten een stad, Je bus. Het Zui de lij ke deel werd in 1850 voor
het jaar Nul om muurd. Het schijnt dat Da vid die plaats in het
jaar 1000 ver overde. Van daar de naam: Stad van Da vid. Hij
wil de er een Tem pel bou wen en kocht daar toe een stuk grond
op de berg Mo ria; die berg lag in de stad. Dat stuk land was
eerst een soort dorsvloer.
Ui tein de lijk heeft zijn zoon Sa lo mo die eer ste Tem pel ge -
bouwd, met be hulp van vele ce ders. 

Nu gaan we nog maar even een ceder 
verder terug, dat is dan de derde 
En ko men dan zo ong eveer 4000 voor het jaar Nul. Men denkt 
dat de streek waar Je ru za lem ligt van af het jaar 4000 voor het
jaar Nul be woond is ge weest. Arche o lo gen heb ben vast ge steld 
dat er voor die tijd geen be wo ning is ge weest die res ten in de
aar de heeft na ge la ten. 

Hoe zag het er toen in die om ge ving uit? Het land tus sen
de Mid del land se Zee en de Dode Zee met de Jord aan en verd -
er naar het oos ten met de Euf raat werd be woond door rond -
trek ken de no ma den stam men en vee hou ders, zo als bij voor -
beeld Abraham. 

Schilderij  door James Jacques Jo seph Tissot



Abra ham was met zijn va der Ter ach ver trok ken uit Ur toen hij 
70 jaar was, zij ging en naar Ha ran, dat ge zien van uit Ur ten
NW daar van ligt, zo ong eveer op de grens van Tur kije. Uit
his to risch on der zoek is ge ble ken dat op een ge ge ven mo ment
de ha ven plaats Ur, in die tijd een han dels plaats met veel
scheep vaart aan de mon ding van de Euf raat met de Per zi sche
Golf, door de tijd heen flink was dicht ge slibd. Na ver loop van
tijd lag Ur ki lo me ters ver van de zee en ver loor zijn func tie als 
ha ven plaats. Er trok ken heel veel men sen weg.

In de del ta tus sen de Euf raat en de Tig ris woon den de Su -
me ri ërs. Het schijnt dat de ori gi ne le be wo ners van het ge he le
ge bied Se mie ten wa ren, die het land van af het be gin van het
vierde mil len ni um bin nen trok ken van uit wat nu ZW Iran is.
La ter kwa men er vol ke ren uit het noor de lij ke deel. De laat sten 
die bin nenk wa men (ongeveer 3600 voor het jaar Nul) wa ren
de Su me ri ërs, een volk van be gaaf de en cre a tie ve men sen. Het 
wa ren geen Se mie ten, maar kwa men uit het ge bied ten noor -
den van de Kau ka sus of de Kas pi sche zee, het ge bied rond het
Aral meer. Een deel van die men sen trok verd er naar Noord
India. Het ge bied on der Bag dad was Su me rië, het ge bied bo -
ven Bag dad werd la ter Akkat ge noemd. De bewoners werden
later Babyloniërs  of Mesopotamiërs genoemd.

 Mesopotamie

De Su me ri ërs wa ren hoog ont wik keld, had den een ei gen
schrift, het spij ker schrift, dat met een af ge sne den veer in nat te
klei werd ge schre ven. Er zijn vele van die klei ta blet ten (onge-
veer 10x8 cm) ge von den, waar uit blijkt dat zij han dels af spra -
ken op schrift vast leg den, dat zij een be taal mid del had den,
maar ook my thi sche ver ha len vast leg den, die veel over een-
komst heb ben met de ver ha len in het OT (o.a. zond vloed,
spraak ver war ring).  Er zijn hele bi bli o the ken ge von den met
klei ta blet ten in krui ken. He laas wordt daar nu met mij nen en
bom men veel ver nield. Het was een volk van land bou wers, zij
leg den dij ken aan en land be vloei ings sys te men. Ze bouw den
hei lig dom men etc. 

Abra ham en zijn fa mi lie le den trok ken van de Mid del land -
se Zee tot de Euf raat, maar daar niet voor bij in de rich ting van
de Tig ris. Het wa ren vee hou ders die trok ken van Ha ran in het
noor den naar het zui den tot Beer che ba en van He bron tot
Egyp te. Bij zon der is dat in het boek Ge ne sis staat dat zo wel
Abra hams va der Ter ach en zijn groot va der Na hor naast de
Isra ëlische ook een Akka di sche naam had den.

Gus ta ve Doré: Abra ham reist naar het land van Can aan]

Jo zef, de zoon van Ja cob, zoon van Izaak, zoon van Abra ham,
die wel ‘de dromer’ werd ge noemd en door zijn broers aan
rond trek ken de han de la ren was ver kocht, kwam in Egyp te te -
recht. Hij ver wierf daar een hoge po si tie. Hij was het die door
droom uit leg het ge beu ren van die ze ven vet te en ze ven ma ge re 
ja ren had voor speld. Hij liet de Isra ëlieten (zijn ei gen fa mi lie
dus) in Egyp te toe, na dat er in het hele ge bied hong ers nood
was en Egyp te nog voor ra den had. Na 430 jaar sinds Jo zef de
Isra ëlieten in Egyp te liet wo nen, voer de Mo zes hen er van -
daan, na de be roem de 10 pla gen en de door tocht door de zee.

Mo zes is ong eveer in 1525 voor het jaar Nul ge bo ren. Hij
was 80 en Aäron 83 toen zij met de Pha rao on der han del den
over het vrij la ten van de Isra ëlieten. Dat ge beur de circa
1525–80 = 1445 voor het jaar Nul, het jaar van de uit tocht. 
Jo zef liet hen dus in 1445+430= 1875 voor het jaar Nul toe in
Egyp te. Ja cob leef de 147 jaar, en Ja cob kwam zijn zoon in
Egyp te op oude leef tijd op zoe ken, stel 130 jaar, dan was Ja cob 
ge bo ren in 2005 voor het jaar Nul. Izaak was dan van 2065
voor het jaar Nul en Abr(ah)am van –2165.

We gaan een stuk je verd er te rug in de tijd van de derde ce -
der. Dan moe ten we er gens No ach te genk omen. Uit de ge ge -
vens in het boek Ge ne sis en ook uit de Su me ri sche li te ra tuur
moet het ong eveer 400 jaar voor Abra ham zijn ge weest, dus
ca. 2560 voor het jaar Nul, dat No ach met zijn zo nen Sem,
Cham en Ja fet met hun vrou wen etc. in de ark gingen.

Voor die tijd kom je in heel rare leef tijd ge ge vens te recht. 
No ach was na me lijk al 400 jaar oud toen hij zijn eer ste

zoon kreeg. En zijn to ta le leef tijd was 950 jaar. Zijn va der La -
mech werd 777 jaar, diens va der Met hu sa lem 969, diens va der 
He noch 962, diens va der Ma ha la le ël 898, diens va der Ke nan
910, diens va der Enos 905, diens va der Seth 912 en diens
vader Adam 930 jaar. 

In het boek Ge ne sis wordt pre cies aang ege ven op wel ke
leef tijd zij hun kin de ren kre gen, en met een klein re ken som -
me tje kun je dan na gaan, dat bij die wa ter vloed Met hu sa lem
nog maar net overleden was. 

De men sen van voor de zond vloed had den iets bij zon ders,
zij wer den heel oud, en er is dan ook nog er gens spra ke van
reu zen. Wat je trou wens in al ler lei ge schrif ten, ook de Su me ri -
sche en de Griek se bij voor beeld, te genk omt.
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Je zou kun nen zeg gen dat we dan in een my thi sche tijd ko -
men, waar bij de tijd niet zo zeer we ten schap pe lijk maar sym -
bo lisch ge zien moet wor den.

In die tijd, die in de Bij bel de tijd van de ‘oude Vaders’ ge -
noemd werd, ge beur de veel. Dat vind je te rug in Ge ne sis, in
de Su me ri sche klei ta blet ten. En ook wel bij de Oude Grie ken,
en in de Ge hei me Leer, maar ze ker ook in India.

Er is dan spra ke van: 
• dat de goden de vrouwen van de mensen mooi vonden en

bij hen kinderen verwekten; 
• dat engelen op bevel van God zich moesten verbinden met

de vrouwen van de mensen, de gevallen engelen dus;
• er is sprake van levensvormen van andere planeten die de

mensheid bevruchtten, die het graan en de bijen introdu -
ceerde op de aarde. 

Hoe in te res sant dat his to risch
ge zien mag klink en, het zou
goed kun nen dat hier de ont wik -
ke ling van het denk ver mo gen in 
de mens heid op sym bo li sche
wij ze ver woord werd.

De mens, die uit het pa ra dijs
van het as tra le en et he ri sche be -
wust zijn, waar hij met God kon
ver ke ren (wat He noch ook nog
kon), door het ver wer ven van
het denk ver mo gen, en dus door
het ver wer ven van de ga ven van 
het on der scheid, merk te dat
hij/zij fy sie ke vorm had en toen
zag dat hij naakt was.

De tijd voor de Zond vloed is niet in ce ders uit te druk ken. Dat
kun nen er ve len zijn ge weest. Maar ook in die tijd leef den de
ce ders al lang en ge luk kig.

Wies Kui per (1935)  is eer staan we zend
pries ter van de kerk ge meen te Zwol le. Zij is
op 5 no vem ber 2005 tot pries ter ge wijd en
werd daar mee de eer ste vrou we lij ke pries ter 
in de VKK. Van be roep is zij le ra res MO en
heeft daar in vele ja ren be roeps ma tig ge -
werkt. De laat ste 30 jaar is van uit de VKK
ge dach te haar aan dacht ge richt ge weest op
the o so fie, hier in heeft zij veel ge stu deerd en 
le zing en ge ge ven zo wel in Ne der land als
daar bui ten. Nog steeds geeft zij lei ding aan
het the o so fisch stu die cen trum La noe  (dat
be te kent ‘leerling’) in Zwol le.

Literatuur 
- Bijbel, vooral Gen e sis.
- Mi chael Baigent en Rich ard Leigh, De Dode Zee rollen 

en de verzwegen waarheid. 
- Rob ert Eisenman en Mi chael Wise, De Dode Zee-rollen onthuld. 
- Sam uel Noah Kramer, De geschiedenis begint met de Sumeriers. 
- Isaac Mendelsohn, Re li gions of theAncient Near East. 
- Helen P. Blavatsky, De Geheime Leer.
- Zecharia Sitchin, De 12de planeet en Gen e sis voorbij.
- Ja cob Slavenburg en John v. Schaik, Westerse esoterie en oosterse wijsheid. 
- Maarten Timmer, Van Anima tot Zeus (encyclopedie).
- Internet: m.n. di verse pagina’s van Wikipedia.

* * *
*

Boekrecensies, door Aat de Kwant (2)

Bru ce H.Lip ton & Ste ve Bhaer man
Spon ta ne evo lu tie
Po si ti vi teit be paalt onze toe komst
Ank-Her mes 2013
In deze tijd met o.m. Fa ce book we ten we het: 
het brein van een enkeling kan we reld wijd ef -
fect heb ben. Het we ten schap pe lijk on der zoek 
van de Bru ce Lip ton, au teur van ‘De bi o lo gie
van de overtuiging’, op het ge bied van de cel
laat zien dat wij ons van daag in een bij zon de -
re fase van de evo lu tie be vin den: het men se -
lijk be wust zijn kan de loop der ding en dras -
tisch ve ran de ren. Niet al leen op het ni veau
van een per soon, maar ook op het ni veau van 

de hele sa men le ving. We heb ben de po si tie ve toe komst zelf in de
hand. De vraag is: zijn wij het ons ook be wust?

In een in ter view zei Lip ton eens: “Ik wil an de ren la ten in zien dat we 
deze we reld zelf ma ken. Dat we ons le ven zelf ma ken. Dat onze om -
stan dig he den en er va ring en geen toe val zijn.”

Maar, stel dat Ein stein en Je zus al le bei ge lijk had den met hun the o -
rie ën over mens en ma te rie? Dan hoe ven we niet lang er ak koord te
gaan met som be re donk ere toe komst per spec tie ven, maar kun nen we
zelf de toe komst schep pen waar we van dro men. Ges teund door de we -
ten schap wij zen au teurs Bru ce Lip ton en Ste ve Bhaer man er in hun
boek ‘Spontane evolutie’ op dat po si tief denk en onze toe komst, be paalt.

Wie kijkt naar de hui di ge glo ba le cri ses zou daar uit kun nen af lei -
den, dat we als mens heid onze ei gen on der gang te ge moet gaan. Onze 
be scha ving is mo men teel ten prooi aan des or ga ni sa tie en de sin te gra -
tie. Toch dringt steeds het be sef door dat wij men sen al le maal met el -
kaar ver bon den zijn. 

Lip ton en Bhaer man ont ken nen de cri sis niet, maar wij zen er te ge -
lijk op dat we dit kun nen voor ko men en spre ken van de maak ba re evo -
lu tie. Bi o lo gisch ce lon der zoek laat vol gens hen zien dat we in een heel 
bij zon de re fase van de evo lu tie zit ten, waar bij we als in di vi du en sa -
men le ving als ge heel de we reld dras tisch kun nen ve ran de ren. Het gaat 
erom dat we ons hier van steeds meer be wust wor den. Spon ta ne evo -
lu tie be weegt zich op het ge bied van zo wel we ten schap en spi ri tu a li -
teit. Lip ton en Bhaer man be na druk ken dat lief de en po si tie ve in ten ties
aan toon ba re ef fec ten heb ben op de evolutie.

Ik plaats wel wat kant te ke ning en bij som mi ge con clu sies in dit ove -
ri gens fas ci ne ren de en boei en de boek. Zo zou een be lang rijk te ken
zijn dat de mens heid aan het ont wa ken is de ver kie zing van Oba ma tot 
Ame ri kaans pre si dent zijn. Zijn vi si oen van hoop, ve ran de ring en mon -
di a le sa men wer king be vat fun da men te le com po nen ten die no dig zijn
voor het cre ëren van een duur zaam ho lis tisch pa ra dig ma. Ik waag dit
te be twij fe len. Er zijn in der daad sig na len van een wak ker wor den,
maar of Oba ma nu daar van een ex po nent is, is nog maar de vraag.

De ge schie de nis zal het uit wij zen. 
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De Heilige Mis in kosmologisch perspectief,
hoe vrouwelijke en mannelijke symbolen daarin werken

X Gert Jan van der Steen

Deze le zing is ge hou den tij dens de Con fe ren tie “Het eeu wig
vrou we lij ke” op 6 juli 2013. Deze le zing wordt, van we ge de
om vang, ge pu bli ceerd in twee de len. Dit is deel 2 van de le -
zing.  De pre sen ta tie met il lu stra ties staat op
‘www.vkk.nl/down lo ad/GJvdS_Hei li ge Mis.pdf’

Wat vooraf ging
In deel 1 van dit ar ti kel wer den ne gen be grip pen uit de kos mo -
lo gie ge ïntroduceerd waar mee vrou we lij ke en man ne lij ke
sym bool wer king en in de Hei li ge Mis (Hei li ge Mis) zijn te dui -
den, met een be noe ming vol gens Kos mos – Hei li ge Mis –
man ne lijk/vrou we lijk:

Schep ping, ema na tie - Uit gaan, Uit stro men - Man ne lijk
Nes ting - Afzon de ring - Man ne lijk
Ge heu gen, Pa tro nen – Wijs heid - Vrou we lijk
Ontwik ke ling - Be wust wor ding – Man ne lijk
In dit deel 2 wor den de ove ri ge be grip pen be spro ken.

Reflectie - Spiegel worden - Vrouwelijk
Kos mos

Het Uni ver sum van de Lo gos is een re flec tie van de Kos mos. 
De Lo gos is Kos misch vol maakt, in elk op zicht, en daar mee
kan het Uni ver sum tot een vol maak te spie gel wor den.

Op de zelf de ma nier kun nen ge nes te or ga nis men een re flec -
tie van el kaar wor den, elk met een ei gen ni veau van wer king.
Zo kan de mens ge zien wor den als een re flec tie van de Lo gos,
en daar mee van de Kos mos. Ontwik ke ling wordt ver sneld
door een betere reflectie.

Bin nen het Uni ver sum wordt de es sen tie van de 7 ge bie den 
ge re pre sen teerd door de “ze ven gees ten voor de troon”.

Hei li ge Mis
In de Hei li ge Mis ko men vele sym bo len voor die re flec te rend
wer ken. Door de nes ting kun nen de sym bo len op meer de re ni -
veaus ge duid wor den. 

Aller eerst is er de in rich ting van het kerk ge bouw. De “ze -
ven gees ten voor de troon” wor den weer spie geld in de half -
edel ste nen van de al taar kaar sen, de al taar steen, de straal krui -
sen en het borst kruis van de ce le brant. De krui sen zelf kun nen
ge zien wor den als re flec tie van het kos misch pro ces van ont -
wik ke ling, ver ti caal man ne lijk en ho ri zon taal vrou we lijk, met
op het kruis punt het zich ont wik ke lend be wust zijn. Een kerk
met zij beu ken heeft de kruis vorm. De pel grims tocht van de
mens wordt ge re flec teerd in het la by rint (als aan we zig), de in -
wij dings weg als een gaan door het kerkgebouw, te beginnen
bij de doopkapel.

Bij de Invo ca tie (“In de naam van de Va der, de Zoon en de 
Hei li ge Geest”) wordt de Lo gos ge spie geld. Het kos misch
wor dings pro ces kan daar na be gin nen. 

In het Con fi te or wordt ge zegd: “Gij hebt de mens on ster fe -
lijk ge scha pen en tot een beeld ge maakt van Uw ei gen eeu -
wig heid” en “op dat wij, ver vuld van de glans van het eeu wi ge
licht, een vlek ke lo ze spie gel mo gen wor den van Uw macht en
het beeld van Uw goedertierenheid”.

Bij de wie ro king en van het al taar wordt elk van de al taar kaar -
sen ge wie rookt en wordt de es sen ti ële wer king ge noemd.
Daar mee wordt de re flec tie van de ze ven gees ten voor de
troon, die be gon bij het aan ste ken van de kaar sen, in ten ser.

Beeld sym bo len op het al taar zijn bij voor beeld het brood,
de wijn, het wa ter, de kelk en de pa teen. Het brood staat in het 
al ge meen voor een or ga nis me, dat zich gaan de weg steeds ho -
ger ont wik kelt. Eerst is het, in de vorm van de hos tie, een re -
flec tie van ons ei gen lichaam, dan van onze ziel, daar na van
onze geest vonk, de mo na de, en ui tein de lijk van het to ta le Uni -
ver sum, het Lichaam van Chris tus. De wijn (in de VKK is dit
drui ven sap) is een sym bool van le vens bloed. Het laat het le -
ven over al in het lichaam doord ring en. De wijn is een reflectie 
van de Heilige Geest.

In de kelk, als vrou we lij ke vorm, wordt eerst de wijn ge go -
ten (de Geest ema neert zich in de kos mi sche ma te rie). Daar na
volgt de twee de ema na tie van de Zoon die in ruim te en tijd
gaat wer ken: er wor den twee drup pels wa ter in de wijn ge go -
ten. Het ge heel wordt aang ebo den aan de Va der zo dat deze de
der de ema na tie kan la ten in stro men tijdens de consecratie.

Merk op dat de eer ste twee ema na ties ook een his to risch
as pect heb ben. De der de ema na tie niet: zij vindt daa dwer ke lijk 
nú plaats, ín onze ziel, om dat wij ons ver bon den heb ben met
de of fe ran den. De Hei li ge Mis, zo als alle sa cra men ten, be vor -
dert de der de ema na tie.

De pa teen draagt de hos tie. De pa teen is de re flec tie van de
Moe der die de schep ping met al haar or ga nis men draagt. Na het 
eer ste op dra gen van de hos tie wordt zij ver bor gen on der het
cor po ra le. Na de twee de of fe ran de komt de pa teen weer te voor -
schijn, als re flec tie van de Moe der op het hoog ste ni veau, nu
haar or ga nis men het even beeld zijn ge wor den van de Va der.

Bij het bre ken van het brood (man ne lijk) wordt gees te lij ke
ener gie ver spreid over de aar de. Het or ga nis me wordt op ge bro -
ken en als zaad uit ge strooid. In de kos mo lo gie is het Uni ver sum
vol le dig ge wor den en kan zich ver sprei den in de Kos mos. Ver ge -
lijk dit met de my then over vroe ge re ko ning en die zich lie ten of -
fe ren voor het volk; hun as werd ver spreid over het land.

Bij wij ding en en de Dienst van He ling wor den de hei li ge
oli ën ge bruikt. Zij zijn re flec ties en wer king en van de der de
emanatie.

Hiërarchieën – Engelen, heiligen – Vrouwelijk
Kos mos

De hi ërarchieën zijn ge vormd tij dens de ema na tie van de Hei -
li ge Geest. In het Uni ver sum ver vul len zij vaak een com pen se -
ren de taak.

In de VKK be staat veel aan dacht voor de hi ërarchieën. Zij
wor den in de Hei li ge Mis be noemd vol gens Pseu do-Dy o ni si us:
Enge len en Aart seng elen, Tro nen, Heer schap pij en, Over he den,
Mach ten en Krach ten, Che ru bim en Ser afim.

Hei li ge Mis
Ook tij dens de Hei li ge Mis heb ben Enge len een com pen se -

ren de taak. De eng elen wor den ge noemd in het Asper ges, de
Pre fa tie, het Gra du a le, het Sanc tus en de Her denk ing der Hei -
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li gen. In het laat ste ge bed wor den ook de Vrou we en de Hei li -
gen genoemd.

Verbinding - Devotie - Vrouwelijk
Kos mos

De vo tie is een ken merk van re li gie. De vo tie is een na tuur lij ke
staat van de ziel wan neer de in stroom van de geest wordt er va -
ren. Het is een zich open stel len, als van een kelk die wordt ge -
vuld, of een bloem die zich opent naar de zon. 

Hei li ge Mis
In de Hei li ge Mis wordt de vo tie op veel plaat sen een stem

ge ge ven, zo als in de Lof zang, het Introi tus, het Ky rië, de Pre -
fa tie, het Sur sum Cor da, het Con se cra tie ge bed, het Ado ro Te
en de Twee de Offe ran de (na het Adeste Fidelis).

Organisme - Offerande - Vrouwelijk
Kos mos

Een or ga nis me is ide a li ter een een heid waar al les met al les in
be wust zijn ver bon den is en el kaar com pen seert.

Een or ga nis me kan een plant, dier of mens zijn, maar bij -
voor beeld ook een ge zin, or ga ni sa tie of een sa men le ving. Een
or ga nis me be staat uit klei ne re onderdelen.

Een or ga nis me is de dy na mi sche te gen hang er van een sta -
ti sche een heid: het be vat zelf stan dig leven.

Een or ga nis me is een “ge ba lan ceerd sys teem”. Bin nen een
or ga nis me zijn re ac ties ge ïntegreerd: elke ve ran de ring in elk
deel wordt be ant woord door een cor res pon de ren de aan pas sing 
van het ge heel. Rust in een or ga nis me be te kent: af we zig heid
van cha os, er is orde in be we ging, har mo nie.

Ver schil len de fi lo so fen heb ben zich be zig ge hou den met
de ei gen schap pen van or ga nis men. Ken Wil ber ge bruikt de
Griek se term ‘holon’. Ho lo nen kun nen groei en en toe ne men in 
com plexi teit. Zij kun nen trans cen de ren: ho ge re ni veaus van
be wust zijn be rei ken.

Maar in eer ste in stan tie streeft een or ga nis me er naar om
zich zelf te bes ten di gen. 

Jo seph Camp bell zegt hier over: “De waar de van het hel -
den dom ligt niet in de wil om te vor men maar in de moed om
te be hou den, de aard van het heel al.” En: “In de mys te rieu ze
ere dien sten van het Grieks-Per zisch-Hel le nis ti sche tijd perk
was het de my thi sche we reld lief de, niet de or tho doxe we reld -
ver be te ring maar op ti mis ti sche be hou dend heid, die de
voorkeur had.”

Kos misch ge zien ma ken de Zoon en de Moe der de we reld
tot een or ga nis me. De hi ërarchieën as sis te ren daar bij. Het or -
ga nis me of fert zich zelf: het ver bindt zich met de Va der als
even beeld: de Moe der ver bindt zich hierd oor met de Va der;
bei den zijn zich van el kaar ob jec tief be wust ge wor den door de 
schep ping van het or ga nis me. De Moe der biedt het or ga nis me
door ons aan de Va der aan: vol dra gen be wust zijn, cir cu le rend
in het organisme, compleet levend. Wij, als ge meen te, zijn het
voer tuig van de Moe der.

Hei li ge Mis
In de Hei li ge Mis wordt het or ga nis me ge of ferd.
De fi ni ties van een of fer zijn: ‘sacrificio’ ~ ‘sacer facare’ ~
hei lig ma ken ~ heel ma ken. Offe ren houdt dan in: ‘tot vo lein -
ding dragen’, ‘tot ver vul ling geraken’. 

De es sen tie, het bes te wat de schep ping kan bie den, wordt
ge of ferd. 

De of fe ran de komt voor in veel re li gies, de ko ning of fert zich
soms voor de vrucht baar heid. In de Hei li ge Mis of fe ren wij de 
we reld, in clu sief ons zelf, aan de Va der. 

In de Hei li ge Mis wordt het or ga nis me ge sym bo li seerd
door de hos tie. Gaan de weg wordt het or ga nis me ge trans cen -
deerd en ui tein de lijk ge of ferd. Het of fer van de Hei li ge Mis
wordt ge rei nigd met wie rook en wordt ge ze gend. Het of fer is
dat ge ne wat wij tot vol maakt heid heb ben ge bracht (na rei ni -
ging en ze ge ning) en dat wij aan bie den. Aan het stof fe lij ke of -
fer ver bin den wij gaan de weg onze zui ve re ge voe lens en ge -
dach ten (onze ‘zielen en lichamen’) en onze geestelijke
aspiraties van lof en dank. 

Dit is een trans cen den tie van waar den.
“In Hem le ven wij, be we gen wij ons, en zijn wij”. 

De of fe ran de be te kent, net als in wij ding, een ver snel ling van
evo lu tie. De Lo gos kan hierd oor eer der de re sul ta ten van evo -
lu tie tot zich ne men en daard oor de evo lu tie ver snel len. Door
in wij ding kun nen wij een be te re of fe ran de aanbieden.

Door de con se cra tie (de Zoon is ‘mens ge wor den hier op
aard’) is nieu we ont wik ke ling mo ge lijk. Als het or ga nis me
com pleet is dan kan er nieu we wer king ko men, er kan een
nieu we fase van ont wik ke ling in zet ten; het of fer kan een af -
beel ding van iets ho gers wor den; ui tein de lijk zal de mens één
worden met de Logos.

Op het al taar vindt de te rug keer plaats naar de Va der. Dit
kan het hei lig hu we lijk wor den ge noemd.

De in ten tie tot of fe ren wordt uit ge spro ken in het Offer to ri -
um, het Ora te Frat res en de Twee de Offerande.

Compensatie - Zuivering en Heling - Vrouwelijk
Kos mos

Com pen se ren de wer king gaat uit van de Moe der. 
De Ring-niet-verd er zorgt voor ba lans. Te ver uit gaan de ac ti -
vi teit wordt om ge bo gen. De Moe der ver zoekt de Va der om de
Zoon te zen den om lief de uit te stor ten in het Uni ver sum. Zij is 
‘de Middelares’. De Zoon ‘offert zich als het eeu wig offer’.

De Moe der zorgt door com pen sa tie voor de con ti nu e ring
van le ven. Zij kan ge noemd wor den ‘de God met borsten’.
Door de nes ting van de ge bie den is er al tijd een meer om vat -
ten de of een meer nabije Moeder.

Een an der voor beeld is de com pen sa tie van de Aar de door
die ren en men sen: zij ver schaf fen de Aar de ho ge re licha men.
De men sen wor den op hun beurt weer ge com pen seerd door de 
Hi ërarchieën. Door com pen sa tie kan al het le ven snel ler evo -
lu e ren. Door or de ning van de com pen sa tie kan ho ge re ener gie
be ter door stro men.

Inner lij ke be le ving
Bid den voor an de ren is een voor beeld van com pen sa tie. Door
de com pen se ren de wer king van de Hi ërarchieën werkt bid den
he lend op or ga nis men. Een gro te re een heid en har mo nie wor -
den er va ren.

Het wil len er va ren van een heid en har mo nie kan twee kan -
ten op. Het te rug wil len gaan naar de oor sprong is in fei te con -
ser va tief, het voor uit wil len gaan naar com ple te ring van or ga -
nis men en naar al les doord ring end be wust zijn is pro gres sief.
Het eer ste is een lege een heid, met po ten ti ële ener gie en een
sub jec tief be wust zijn, het twee de een ver vul de een heid, met
ge ac tu a li seer de ener gie en ob jec tief bewustzijn, waarin alles
gekend wordt door allen.
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Le ven: ide aal beel den
In het le ven breng en com pas sie, me de do gen en barm har tig -
heid een stroom van com pen se ren de ener gie op gang.

Zo lang een or ga nis me on vol le dig is, is er het Kruis.
“Neem op uw kruis”, door be wust wor ding van de on vol ko -
men heid kan er he len de kracht in gang gezet worden.

Hei li ge Mis
Bij de Ma ri a wij ding voor af gaan de aan de Hei li ge Mis plaat sen 
de aan we zi gen zich met hun be wust zijn in het com pen se rend
werk van de Moe der. 

Tij dens de Hei li ge Mis wer ken ver schil len de groe pen eng -
elen com pen se rend mee. Dat ge beurt bij voor beeld in het
Asper ges, de Abso lu tie, de Wie ro king en, het Ky rië, de Col lec -
te ge be den, de Pre fa tie, het Con se cra tie ge bed en de Twee de
Offe ran de. Het ont vang en van de ge con se creer de hos tie is we -
der zijd se com pen sa tie: ‘wij in Hem en Hij in ons’. Het or ga -
nis me wordt her steld, broe der schap van mens en God; itein de -
lijk de vervulde eenheid van Universum en Logos.

Het zui ve ren met wie rook en wij wa ter, het ze ge nen en hei -
li gen zijn han de ling en van com pen sa tie. Het ei gen ka rak ter
wordt te rug ge ge ven zo dat het ten vol le op ei gen, unie ke ma -
nier kan bij dra gen aan de ho ge re ont wik ke ling van een or ga -
nis me en een voer tuig kan worden van Goddelijke kracht.

Conclusies
Veel sym bo len in de Hei li ge Mis, als woord, beeld of han de -
ling zijn te dui den als vrou we lijk. 

De drie sym bo len van de Hei li ge Drie vul dig heid, Va der,
Zoon en Hei li ge Geest wor den in de Hei li ge Mis veel vul dig
ge noemd, de Moe der veel min der; maar zij is in vele sym bo -
len en han de ling en wél aan we zig. Voor al wan neer het gaat om 
de vor ming, ont wik ke ling en in stand hou ding van or ga nis men
en de compensatie die daarvoor nodig is. 

Dat pleit er voor dat Zij niet al leen vóór, maar ook tij dens
de Hei li ge Mis meer ex pli ciet ge noemd en aang eroe pen wordt.

Mgr dr ir Gert Jan van der Steen is
wij bis schop van de Vrij-Kat ho lie -
ke Kerk. Hij werk te als taal tech no -
loog en is oud-hoog le raar Uit wis -
se lings ta len. 
Daar naast was hij yoga do cent. Hij 
houdt zich nu be zig met de in te -
gra tie van oude en nieu we vor men
van spi ri tu a li teit.
Email: gert@pal star.nl

* * *
*
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Boekrecensie, door Aat de Kwant (3)

Fran cis Spuf ford
Dit is geen verd edi ging.
Waar om het chris te lijk ge loof on danks
al les emo ti o ne le diep gang heeft
Ten Have 2013
De Brit se schrij ver Fran cis Spuf ford is chris -
ten en schaamt zich daar niet voor. Dat zou
mis schien wel moe ten, als je het beeld dat
Richard Daw kins en an de re nieu we athe -
ïsten van chris te nen schet sen, se rieus
neemt. Toch is dit is een ka ri ka tuur, want
chris te nen zijn meer dan we reld vreem de fi -
gu ren, die mid den in de zo mer le lij ke re gen -
jacks dra gen en dwe pen met el len de en
voor al zon dig heid. Hun ge loof geeft een
die pe be te ke nis aan lief de, het om gaan met 

men se lijk fa len en aan an de re oer men se lij ke emo ties.
Dit is dan ook niet het zo veel ste apo lo ge ti sche boek dat de waar -

heid van het chris te lij ke ge loof wil be wij zen en de ar gu men ten van re li -
gie-bas hers weer legt, maar een vlot lees baar en voor al gees tig es say.
Wie het boek heeft ge le zen moet toe ge ven dat deze ach ter flap tekst
over een komt met de in houd van dit boek. Ja, de Brit se schrij ver Spuf -
ford is chris ten en schaamt zich daar niet voor.

“Chris te nen zijn niet ach ter lijk, zo als Richard ‘bloody’ Daw kins
meent. Mo dern ge loof is niet over bo dig, ook al heb ben wij men sen
geen ‘godvormige holte’ in ons hoofd. Ge lo vi gen zoe ken ech te troost
die niet als een zeep bel uit el kaar spat als hij in aan ra king komt met de 
har de wer ke lijk heid, met de barst in alle ding en. Troost die de MNoDtV 
niet ont kent, de Men se lij ke Nei ging om Ding en te Ver klo ten. God, de
gro te baas, is verd we nen. De rot zak be staat niet. Je vraagt en er ge -
beurt niets. Ineens ont dek je dat er al iets gaan de is, zon der dat ie -
mand het in de ga ten had. Het in ter na ti o na le ver bond van schuld i gen
(de kerk) heeft daar toe over al in het land ge bou wen neer ge zet als te -
ken van een veel vul di ge on me te lijk heid die ‘niet-mij’ is en toch echt.” 

Met dit po pu la ri se ren de taal ge bruik geeft de schrij ver, on danks de
ti tel, een verd edi ging van het Angli caan se chris te lij ke ge loof te gen de
Nieu we Athe ïsten in, want het ge loof is zo gek nog niet. 

Spuf ford zegt rake ding en. “We ne men wel verd er al les heel se ri -
eus, maar zien niet in dat de ma gie in Har ry Pot ter, de ring en en

zwaar den en el ven in Fan ta sy lec tuur, de po wer-ups in vi deo-ga mes,
de mon sters en gees ten van Hal lo ween, ge woon gei nig zijn. We ha len
de ding en door el kaar en denk en dat onze gees ten, dra ken en Fly ing
Spag het ti mon sters echt zijn en los van pa pier en de computerpro -
gramma’s van de animatiestudio’s be staan. Wij gaan op de knie ën en
ver eren de lege ruim te waar ons Spag het ti mon ster zich be vindt. Geen
won der dat we zo ons best doen om het ge zon de ver stand te ne ge ren. 
We hou den onze ving ers voort du rend in de oren- - la-la-la, ik kan je
niet ho ren – om het ge luid van de ech te we reld bui ten te hou den. Het
gek ke is dat het voor mij pre cies an ders om. Naar mijn be le ving is ge -
loof de meest in ten se vorm van aan dacht waar toe we als men sen in
staat zijn. Het ge loof vraagt om il lu sie na il lu sie op te ge ven, ter wijl het
ge zon de ver stand te gen woor dig voort du rend van ons lijkt te vra gen te
doen als of. Een schijn ver to ning die struc tu re le vor men be gint aan te
ne men en sterk wordt aang ewak kerd door onze cul tuur.”  Spuf ford
wijst in dit ver band op de slo gan op de Lon den se bus sen. Die luidt:
“God be staat waar schijn lijk niet. Dus, maak je niet ong erust en ge niet
van het le ven.”

Het boek ‘Dit is geen verdediging’ heb ik met veel ple zier ge le zen.
Wel licht iets voor be spre king op ge meen te a von den? 

* * *

win ters land schap om ge ving Zwol le - foto: Ru dolf H. Smit







Verbinding met het Oerlicht
Wijsheid van het Thomasevangelie in donkere dagen

Ojas Th. de Ronde

In het evang elie van Tho mas is niets van een ’kerstverhaal’ te vin den. Het dog ma ‘Jezus die als enig ge bo ren Zoon van God uit een
maagd Ma ria ge bo ren werd in een stal te Bethlehem’ was bij de eer ste vol ge ling en van Je zus on be kend. Men leef de toen voor iets
to taal an ders en dat had men recht streeks van Je zus ver no men. Een van hen, de apos tel Tho mas, had Je zus nog in le ven de lij ve ge -
kend en had kracht i ge ‘one-liners’ ge no teerd van deze unie ke Jood se Wijs heids le raar en Mys tag oog, die ons ra di caal ver wees naar
onze in ner lij ke mo ge lijk heid om met het oer licht, de oer bron, in con tact te ko men. Tho mas had op ge te kend dat Je zus zei dat ie der de 
mo ge lijk heid heeft het Oer licht, de ei gen oor spronk elij ke god de lij ke na tuur, de ‘Christusnatuur’, te ont dek ken. Ie der kan een Chris -
tus wor den en zo Gods Licht rijk bin nen gaan. Niet la ter,niet na de dood in de he mel, maar op aar de, hier en nu.

Dit was de ra di ca le en be vrij den de bood schap van Je zus die
door zijn eer ste leer ling en op veel ma nie ren werd er va ren en
in alle toon aar den – in kracht i ge spreu ken, my then en le gen -
den – werd door ver teld. Maar toen het re a li se ren van deze
bood schap na ver loop van tijd moei lij ker leek dan ge dacht,
was er een groep vol ge ling en van Je zus die de ge mak ke lij ke
weg koos en al les wat Je zus ge zegd had al leen maar op hem
ging en be trek ken. De woor den van Je zus wer den lang zaam
verd raaid en de my then, le gen den en stich te lij ke ver ha len die
rond Je zus ont staan wa ren wer den door hen tot fei te lij ke his to -
rie te rug ge bracht. Daard oor kwam al leen nog het his to ri sche
le ven van Je zus in een God de lij ke glans en kon den de la te re
ge lo vi gen daar al leen van ver re vol be won de ring en over ga ve
naar kij ken. En om er dich ter bij te ko men wa ren ze vol le dig
af hank elijk van de bis schop pen die claim den door de apos to li -
sche op vol ging de juis te tra di tie en in ter pre ta tie te be zit ten. 

Moedige zielen – Willeke Hendrikx

De vleesgeworden God
Maar met deze ‘orthodoxe’ op vat ting en zijn we ver van de
oor spronk elij ke bood schap van Je zus af ge dwaald. Nu we in
de Vrij-Kat ho lie ke Kerk op ei gen wij ze in zijn Geest wil len
le ven, is het van be lang Je zus van zo na bij mo ge lijk te le ren
ken nen en zijn oor spronk elij ke woor den in ons op te ne men. 

De mo der ne we ten schap kan ons hier bij hel pen. Deze laat
niet veel over van de la ter ont sta ne exo te ri sche, his to ri sche en
let ter lij ke in ter pre ta ties van de chris te lij ke bron tek sten, maar
helpt ons de oor spronk elij ke, eso te ri sche betekenis te leren
kennen. 

Om een voor beeld te ge ven. Eni ge tijd ge le den kwa men
een aan tal ar che o lo gen tot de con clu sie dat Je zus niet in Beth -
le hem ge bo ren kon zijn, om dat in zijn tijd Bethle hem niet be -
stond (1). Dat was een schok voor de or tho doxe chris te nen,
want daar mee kwam hun in ter pre ta tie van het his to ri sche
kerst ver haal op los se schroe ven. Zou God, die toch de Bij bel
ge ïnspireerd heeft, zich dan zo ver gist heb ben? 

Het ant woord is een vou di ger dan het lijkt. De zelf de we ten -
schap pers ver on der stel len ook dat de eer ste vol ge ling en van
Je zus geen moei te zou den heb ben ge had met de vondst van de
mo der ne we ten schap pers. Want ook voor hen had het ge ge ven 
van de ge boor te van Je zus in Bethle hem niet de his to ri sche be -
te ke nis die de or tho doxe chris te nen er aan ge ven. Voor hen
had dit ver haal voor al een eso te ri sche, sym bo li sche be te ke nis.

Met name de vol ge ling en van Je zus met een met een Jood -
se ach ter grond von den het be lang rijk. Want in dit ver haal kon -
den ze voor el kaar verd ui de lij ken dat in de per soon van Je zus,
de Chris tus, de Mes si as, de voor spel ling van de pro feet Micha
(2) was uit ge ko men. Die had im mers voor speld dat eens het ko -
nings huis van Da vid her nieuwd zou wor den met een per soon
uit Bethle hem- Efra ta in de ber gen van Ju dea. Door te kie zen
voor Bethle hem als ge boor te plaats van Je zus kwam deze in de
tra di tie van het ko nings huis van Da vid, de Ge zalf de. En kon
Je zus te recht de ‘Gezalfde’ (in het Ara mees ‘Mshi -
cha/Messias’, in het Grieks ‘Christus’) ge noemd wor den. 

En wat was de bood schap van deze Mes si as? 
Heel ra di caal: wij zijn al len ten diep ste ook een Mes si as,

een Ge zalf de, een Chris tus. 
Die zelf de we ten schap pers ge ven ook aan dat een groot aan -

tal an de re ele men ten uit het kerst ver haal niet ‘letterlijk’ en
‘historisch’ maar eer der ‘symbolisch’ op ge vat moe ten wor den
en in spi re rend zijn voor ie der die een spi ri tu eel le ven wil lei den.

Je zus, ge bo ren uit een maagd? Ge bo ren in een stal en aan -
be den door her ders en wij zen? 

Het wa ren ver ha len die voor Jezus’ eer ste leer ling en met
een hei den se ach ter grond heel her ken baar en be lang rijk wa -
ren. Een aan tal van hen was gnos tisch ge schoold en mo ge lijk
ing ewijd in de hei den se mys te rie re li gies zo als van de Egyp ti -
sche god heid Osi ris, van de Griek se Di o ny sus of van de
soldatengod Mithras. 

In deze mys te ri ën daalt de held neer uit de hoge he mel als
‘universele godmens’, als ‘vleesgeworden God’. Hij wordt
ook vol gens een aan tal mys te ri ën op 25 de cem ber ge bo ren, en
wel uit een maagd in een grot, waar her ders hem ont dek ken en 
waar in hij soms ook wordt be zocht door wij zen die een ster
vol gen. Dit al les had een die pe, sym bo li sche be te ke nis voor
het zelf on der zoek naar de ei gen die pe re na tuur en sprak de
hei de nen aan, waard oor zij open ston den voor de wezenlijke
boodschap van Jezus.

Allegorische uitleg
De eer ste dis ci pe len van Je zus in ter pre teer den de tek sten die
ont ston den over het le ven van Je zus dan ook niet let ter lijk,
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maar ‘symbolisch’ of ‘allegorisch’, want al leen zo vond men
de gees te lij ke be te ke nis er van. In de tijd van Je zus was deze
al le go ri sche lees wij ze al goed ont wik keld, met name in de
gnos ti sche, Alexan drijn se school. De Jood Phi lo van Alexan -
drië was hier een mees ter in, en ook bis schop Cle mens van
Alexan drië en de kerk le raar Ori ge nes wa ren be lang rij ke voor -
vech ters er van. 

Ook de Anti ocheen se school, waar in meer aan dacht be -
steed werd aan de let ter lij ke en his to ri sche be te ke nis van de
tek sten uit de Schrif ten, was er van over tuigd dat deze let ter lij -
ke be te ke nis niet meer dan een bui tenk ant was en dat de ei gen -
lij ke be te ke nis zich pas ont vouw de in een dieper schouwen.

Door Je zus de ver ha len van de ‘universele godmens’ toe te 
dich ten, hem zo my thisch in te kleu ren en al le go risch te in ter -
pre te ren, vond zijn unie ke bood schap mak ke lij ker ge hoor in
de naar waar acht i ge spi ri tu a li teit hunk eren de, hei den se we reld 
van het be gin van onze jaar tel ling. Je zus kwam daard oor in de
tra di tie van de Gro te Mees ters van die tijd en men was daar-
door eer der ge neigd naar zijn bood schap te lui ste ren en hem
cor rect te in ter pre te ren (3). 

The Mys tery Ex pe ri ence
De vraag is na tuur lijk of dit mo men teel ook voor ons geldt.
Voe len we ons nog thuis in deze ‘heidense mysteriegods diens -
ten’? Of moe ten we stel len dat we de er va ring en die hier aan ten
grond slag la gen in onze mo der ne tijd zijn kwijt ge raakt?

Die ge nen die in ok to ber dit jaar het ‘Mystery Expe rien ce
Weekend’ met Ti mo thy Fre ke in Werk ho ven (4) heb ben mee ge -
maakt, we ten dat de gnos ti sche er va ring zo als die eens be leefd 
werd in de oude mys te rie gods dien sten nu ook in die pe la gen
van ons zelf aan we zig is. 

Ti mo thy Fre ke, een in ter na ti o naal ge res pec teer de au to ri teit 
op het ge bied van Bij be lon der zoek en spi ri tu a li teit, heeft sa -
men met Pe ter Gan dy een spraak ma kend boek ge schre ven:
‘The Je sus Mysteries’ (5). Dit boek won de ti tel ‘Book of the
Year’ van de Sun day Ti mes. Wat was daar zo bij zon der aan? 

De schrij vers toon den in dat boek overd ui de lijk aan dat de
ver ha len over Je zus ont leend zijn aan de mys te rie scho len van
de klas sie ke oud heid. Dat maakt Je zus op nieuw in te res sant,
maar an ders dan in de ker ken ge brui ke lijk is. Want waar gin -
gen die mysteriescholen over? 

Doel was: ‘ken uzelf’. Die zelf ken nis is ‘gnosis’, een diep
in ner lijk we ten. En die ken nis kan er va ren wor den. Doel van
de mys te rie scho len was de er va ring van deze die pe ken nis van 
het bestaan.  

In het week end ‘The Mys te ry Experience’ dat Ti mo thy
Fre ke in Werk ho ven (5) gaf kre gen deel ne mers de mo ge lijk -
heid te er va ren wat deze ‘gnosis’ is. Ti mo thy be steed de tij dens 
deze re trai te veel aan dacht aan oe fe ning en die de ba sis zijn
voor het ont wa ken van ‘het die pe zelf’ en ‘eenheid in liefde’
en wis sel de die af met speel se uit leg over de ach ter gron den
van de ‘gnosis’.

Voor de deel ne mers was het een in ten se er va ring, die ove -
ri gens moei lijk te om schrij ven was. Maar men her ken de het
van el kaar als ie mand zei: die pe vre de…ver bin ding met al les… 
Chris tus in ons … al les om vat ten de lief de … in ner lijk we ten … 
Boeddha-na tuur. 

Een eeuwig Lichtrijk 
Het is pre cies deze die pe re er va ring waar het evang elie van
Tho mas naar ver wijst. In mijn vo ri ge ar ti ke len in Ref lec tie (6)

mocht ik al enk ele van de ge hei men van dit unie ke evang elie
ont hul len. In dit ar ti kel mag ik die per ing aan op de vraag hoe
ie der door ‘gnosis’ een Chris tus kan wor den en zo het Rijk
Gods bin nen gaan.

Vol gens het Tho ma se vang elie is Je zus hier in ver ras send
ra di caal. Om dat te be grij pen moe ten we be sef fen wat voor
ver wach ting en in de tijd van Je zus be ston den over ‘het ko -
nink rijk’. De wor tels hier van ging en ver te rug in de Jood se ge -
schie de nis, tot in de tijd van Mo zes rond 1200 BCE. Het ko -
nink rijk was toen het ‘beloofde land’, het land Ka naän dat
door Jah weh aan de Isra ëlieten be loofd was. Daar zou God
zijn koninkrijk stichten. 

Maar in de prak tijk was het an ders ge lo pen. Het ge beu ren
in het be loof de land was een ge schie de nis ge wor den van
ramp spoed op ramp spoed en God had zich ont popt als een ja -
loer se, toor ni ge God. Was dit het ver wach te koninkrijk? 

Het was nog er ger ge wor den toen de Jood se eli te rond 600
BCE in Ba by lo ni sche bal ling schap werd weg ge voerd. Het
leid de dan ook tot een hef ti ge dis cus sie over de vraag wat het
ko nink rijk nu wer ke lijk was. Men be sloot tot een her for mu le -
ring te komen. 

Die ont stond in Ba by lon door con tact met de leer van Za -
rat hus tra, waar in een eind strijd in het voor uit zicht werd ge -
steld tus sen de mach ten van de Duis ter nis en het Licht. Op het
ein de van deze strijd zou den alle men sen die ooit ge leefd heb -
ben voor een god de lij ke recht bank moe ten ver schij nen en ge -
oor deeld wor den. Na deze eind strijd zou er een ‘eeuwig ko -
nink rijk van vre de en licht’ ko men, waar in al leen die ge nen
over wie goed ge oor deeld was zouden worden opgenomen. 

Da ni ël, één van de Jo den in Ba by lon, ver nam dat en her -
for mu leer de de vroe ge re be lof te van Jah weh over het ‘beloof -
de koninkrijk’ als volgt: het is niet een plek op aar de maar het
Licht rijk aan het ein de van de tij den (7). Dat maak te een die pe
in druk op de Jo den en ze na men deze op vat ting mee toen ze
weer te rug moch ten naar Israel.

Wonderlijke verwachtingen
Zo kwam het dat in de tijd dat Je zus leef de de ver wach ting
van dit ‘Godsrijk van Licht en Vrede’ een van zelf spre kend on -
derd eel was ge wor den van het Jood se ge loof. Er heers te zelfs,
in de cri sis van die da gen, de eu fo ri sche ver wach ting dat de
eind strijd spoe dig ge stre den zou wor den en dat Gods Ko nink -
rijk zou wor den ge ves tigd door de recht ma ti ge op vol ger van
Da vid, de Ge zalf de, de Mes si as. Die zou de oude we reld ver -
nie ti gen en de poor ten ope nen van een he mels Gods rijk. Dan
zou den de ge nen die de ge bo den van Jah weh trouw had den op -
ge volgd op ge no men wor den in het nieu we, eeu wi ge Licht rijk. 

Hoe let ter lijk dit ge ïnterpreteerd kan wor den werd on langs
nog eens dui de lijk ge maakt door de chris te lij ke, fun da men ta -
lis ti sche rech ter vleu gel van de Ame ri kaan se Re pu bli kei nen.
Me dio ok to ber, op het diep te punt van de dis cus sie over de
schul den cri sis, wei ger de deze groep elk com pro mis over het
schul den pla fond, ook al zou dit daard oor heel Ame ri ka en
daar mee de we reld eco no mie in een af grond stor ten. Vol gens
hun woord voer ders was de ‘eindstrijd’ be gon nen en zou het
in stor ten van de we reld eco no mie al leen maar een zui ve ren de
wer king heb ben. Zo als het Cong res lid Miche le Bach man zei:
‘De we reld maakt nu het ein de der tij den mee, maar ik zie dit
niet als iets ne ga tiefs. We gaan door een gro te cri sis, maar
daar na zal de Mes si as te rug ke ren. We moe ten ons ver heu gen.
Mar ana tha, kom Heer Je zus. Zijn dag is nabij’. (8)
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Ar ma ged don – Roerich

Zelf Christus worden 
Heb ben deze ‘politieke evangelicals’ de bood schap van Je zus
goed ver staan? 

In het evang elie van Tho mas ver kon digt Je zus een to taal
an de re op vat ting over het ko nink rijk. Je zus is wars van elke
po li tie ke ma noe u vre om Gods ko nink rijk dich ter bij te bren-
gen. Ge pas si o neerd en met kracht i ge ‘one-liners’ maakt hij
dui de lijk dat je daar niet aan moet be gin nen of op moet wach -
ten. Als mens, als in di vi du, kun je nu al het Lichtrijk binnen
gaan. Hoe? Door oude denk pa tro nen los te la ten en van uit een
nieuw spi ri tu eel in zicht te gaan leven. 

Wel ke ve ran de ring van in zicht wordt er van je ver wacht? 
In lo gi on 22 zegt Je zus het dui de lijk: ‘Wanneer je de twee één
hebt ge maakt, zul je bin neng aan in het ko nink rijk.’ Wat be -
doelt Je zus hier mee? 

Dat je tot ‘gnosis’, tot waar acht i ge zelf ken nis komt. Dat je
de twee spalt tus sen je on rij pe, on we ten de per soon lij ke ik en
het die pe re, god de lij ke Licht op heft. Dat je je her in nert dat je
ten diep ste een Licht we zen bent, voort ko mend uit de stra len de 
zon die God is. Dat je een ‘Gezalfde’, een ‘Messias’, een
‘Christus’ bent. Dat je je Chris tus na tuur ont dekt en er naar
leeft. Dan heb je de twee één gemaakt.

Moeilijk te verstaan? 
In het ar ti kel van pries ter Ele o no re Kem pe rink in de vo ri ge Ref -
lec tie (9) wordt dit hel der uit eeng ezet en de con se quen tie er van
aang ege ven met de woor den van Je zus, zo als op ge te kend in het
Evang elie van Ma ria Mag da le na: zon de be staat niet. Ons zwaar
met mo re le oor de len be la den woord ‘zonde’ blijkt een fou tie ve
ver ta ling van het Ara me se woord ‘biesja’, wat geen mo reel oor -
deel over goed en kwaad in zich draagt. Het is een daad van het
on rij pe, on we ten de ik dat zich nog niet ver bon den weet met de
ei gen Chris tus na tuur en nog niet in staat is in de schijn vor men
van de we reld het we zen lij ke te ont dek ken. Als zo da nig komt
het meer over een met het boed dhis ti sche ‘mentale verwarring’,
het be lang rijk ste ob sta kel om te groei en naar zelf re a li sa tie. En
die zelf re a li sa tie is, vol gens het Evang elie van Tho mas, het ont -
dek ken van de ei gen Chris tus na tuur.

De neo-gnos ti cus, com po nist en zang er John Len non van
de Be at les moet dat be gre pen heb ben, toen hij in 1969 schreef: 
‘Het komt mij voor dat de gnos ti ci de eni ge ware chris te nen
zijn. Hun hart ligt in zelf ken nis. Dat wil zeg gen: zelf Chris tus
wor den. De Chris tus in hun bin nen ste be rei ken.’ (10)  

Dicht bij het vuur
In lo gi on 82 komt Je zus
daar op te rug, als hij zegt: 
‘Wie mij na bij is, is dicht
bij het vuur. En wie ver
van mij is, is ver ver wij -
derd van het ko nink rijk.’
Het is dui de lijk: Je zus
spreekt hier van uit zijn
Chris tus na tuur, en na -
tuur lijk ook van uit de
Chris tus na tuur die in ie -
der van ons ligt te wach -
ten op ont wa ken. Daar -
mee spreekt Je zus ie de re
mens aan. 

Je zus ge bruikt hier bij
het sym bool van het
Licht, het Vuur, de Zon.
In de tijd dat Je zus leef de 
was dit sym bool wijd ver -
breid als sym bool van het 
diep ste we zen van ie de re
mens. Het was het sym -
bool van de Le vens -
kracht, de Lief des kracht,
het Be wust zijn, de Oer va -

der die al les en ie der een in liefde omvat. 
In de we reld van het toen ma li ge Mid den-Oos ten werd deze 

Le vens kracht vaak met het Sans kriet woord ‘Puru-chottama’
aang eduid, een term waar in ons woord ‘god’ nog ge hoord kan
wor den. Het be te kent ‘pure geest’ of ‘zon’ en doord ringt al les
wat er is zo dat – voor wie ogen heeft om te zien – al les ge zien
kan wor den als een ‘emanatie’ , een ‘uitstraling’ van de god -
de lij ke oer kracht. 

In het ar ti kel van wij-bis schop Gert Jan van der Steen in de
vo ri ge Ref lec tie (11) wordt hier op na der ing egaan en wordt ook
verd ui de lijkt hoe dit sa cra men teel ge vierd wordt op het mo ment 
van de Con se cra tie, ‘als de Va der lief des kracht ema neert en
deze met de of fe ran den ver bindt.’ Maar ook in het da ge lijk se le -
ven is het mo ge lijk deze Lief des kracht te er va ren: in mo men ten
van be zin ning, ink eer en stil te waar in ‘het licht doorbreekt’.
Som mi gen noe men dit ‘het sa cra ment van het nu’. Het zijn mo -
men ten waar in je kijkt ‘met de ogen van je hart’.

Zo als Ele o no re Kem pe rink het in haar ar ti kel (9) zo tref fend 
zegt: ‘Als je dat doet, zie je an de re ding en, er vaar je an de re
ding en en zie je in de we reld van ver lei ding en en mis lei ding en
een an de re we reld.’ 

Tho mas Di dy mus, de Twee ling, maakt het dui de lijk: wie
ver van zijn Chris tus na tuur ver wij derd is om dat hij to taal ge -
ïdentificeerd is met zijn on rij pe, on we ten de per soon lijk heid, is 
ver ver wij derd van het Lichtrijk van God. 

Hij is verd waald, zich zelf ver ge ten. 
Maar wie zich zelf ten diep ste na bij is, zich ver bon den

heeft met zijn Chris tus na tuur, is dicht bij het hei lig vuur, het
oer licht. 

Zo ie mand woont in het Licht rijk, het eeu wi ge ko nink rijk
van vre de. 

Dit licht en deze vre de wens ik u in deze donk ere da gen
graag toe. 
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‘In ner land scape’- Willeke Hendrikx



Ojas Th. de Ron de be haal de in 1970 zijn
doc to raal the o lo gie aan de Uni ver si teit van
Nij me gen. Daar na ver bleef hij eni ge ja ren
als spi ri tu eel zoe ker in India. Na zijn te rug -
keer in Ne der land be gon hij, sa men met
zijn vrouw, het coaching- en coun se ling bu -
reau Fe nix en werd hij do cent aan de Hu -
man uni ver si ty, een in ter na ti o naal cen trum
voor the ra pie en me di ta tie. Mo men teel
geeft hij works hops, schrijft ar ti ke len en
ver zorgt we ke lijk se we bra dio-uit zen ding en
‘De Nieu we Mens’, www.de nieu we mens.eu

Noten
1- Awariem Oshri, ‘Where was Je sus born’, in: Ar che ol ogy, 58, 6, 

Israëlisch Archeologisch Instituut, 2005.
2- Micha 5:1.
3- Bijvoorbeeld: Tom Harpur, De ‘heidense’ Christus, 

herontdekking van het verloren licht, Ankh-Her mes, 2004 

4- Tim o thy Freke, The Mys tery Ex pe ri ence, Conferentiecentrum Samaya,
Werkhoven, 11 – 13 Oc to ber 2013.

5- Tim o thy Freke & Pe ter Gandy, The Je sus Mys ter ies: 
Was the ‘Orig i nal Je sus’ a Pa gan God’, 1999. 

6- Zie de artikelen van Ojas Th. de Ronde over het Thomas evangelie in :
Reflectie 10 (2), zomer 2013 en Reflectie 10 (3), herfst 2013.

7- Daniël 9-12.
8- Guus Valk, Gods belang is belangrijker dan de toekomst van ons land, 

in: NRC Next, 19 oktober 2013, p.8. 
9- Eleonore Kemperink, Zonde bestaat niet, in: 

Reflectie, 10 (3), herfst 2013, p. 16. 
10- John Lennon, Skywriting by a Word of Mouth, 1969
11- Gert Jan van der Steen, De Heilige Mis in kosmologisch 

perspectief – hoe vrouwelijke en mannelijke symbolen daarin werken, 
in : Reflectie 10 (3), herfst 2013, p. 13 – 15. 

Algemene opmerking: meer schilderijen van Willeke Hendrikx kunt u vinden 
op   ‘www.healingart.nl’

* * *
*
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Boekrecensie, door Aat de Kwant (4)

Cat he ri ne G. Lu cas
Spi ri tu e le cri sis
Her ken ning, be wust wor ding, groei
Ankh-Her mes 2013
Een sterf ge val, ver lies van je ge loof en zelfs 
het krij gen van een kind kun nen er voor zor -
gen dat je gees te lijk in de war raakt. Juist
be gre pen en be han deld, biedt zo’n cri sis
een enorm po ten tieel aan groei en ver vul -
ling; je kunt er ster ker en ge luk ki ger uit ko -
men dan ooit te vo ren. He laas biedt de re gu -

lie re ge zond heids zorg vaak niet de juis te hulp bij dit soort cri ses. Ze
wor den ge zien als psycho se, de pres sie of burn-out maar men gaat dan 
wel voor bij aan het spi ri tu e le as pect. 

In 2003 ging Cat he ri ne G. Lu cas zelf door een die pe spi ri tu e le cri -
sis, een tur bu len te pe ri o de die ze liefst als een pe ri o de van spi ri tu e le
nood toe stand om schrijft. Na vijf tien jaar gees te lij ke moei lijk he den er va -
ren te heb ben, na een hu we lijks cri sis en meer de re de pres sies, kwam
in 2003 haar gro te cri sis die duur de tot 2006. Met de hulp van meer de -
re men to ren (een the ra peut, gees te lij ke ‘directeur’) en twee maan den
weg op be zin ning leer de ze haar pijn en de ‘krachtige ener gie ën waar -
mee we te kam pen hebben’ te trans cen de ren, voor al door mid del van
‘mindfulness’(ge woon aan dach tig zijn…) en ‘kwam er uit aan de an de re 
kant’. Het is een tocht die be gon toen ze twin tig jaar oud was en een
maand in een psychi a trisch hos pi taal ver bleef.

Zo’n gees te lij ke cri sis heeft een enor me im pact. In dit boek ver kent 
zij ze zo vér mo ge lijk het spi ri tu e le ge bied en wijst erop hoe een cri sis
ei gen lijk het be gin is van een spi ri tu eel ont wa ken, net op het ogen blik
dat de hele mens heid een der ge lijk spi ri tu eel ont wa ken be leeft.

Het is daar mee ook een mooie aan vul ling op het boek ‘Spontane
evolutie’ van Bru ce H. Lip ton en Ste ve Bhaer man.

In het hoofd stuk ‘De duis te re nacht van de aard’ gaat Lu cas in op
de in vloed van de cri sis op het we reld wij de ont wa ken. Met angst in het
hart en wan hoop in onze geest be gint de we reld zo als we die ken nen
in te stor ten. Alles valt uit een of weg. We moe ten ons voor be rei den op
het los la ten van al les wat we ken nen en ons ver trouwd is. Vol gens Lu -
cas zul len we ge tui ge zijn van de ‘duistere nacht van de aarde’. En dan 
is wat we ge leerd heb ben van de spi ri tu e le cri sis zo waar de vol. We
kun nen we ten dat de ken ne lij ke in stor ting van de ‘duistere nacht van
de aarde’ ge volgd kan wor den door de door braak naar een com pleet
nieuw ni veau van ont waakt be wust zijn. Men sen die ooit in een spi ri tu e -
le cri sis ver keer den, waar de ren hun er va ring en ach ter af. De be lo ning
is veel gro ter dan het leed, ook al voelt dat tij dens de cri sis niet zo. De
mens heid zal deze pe ri o de van een spi ri tu e le cri sis van de hele aar de
ach ter af waar de ren.

Emiel Hak ke nes: God van de ge wo ne men sen
Hoe het ge loof uit mijn fa mi lie verd ween
Tho mas Rap 2013
Ie der mens is een kraal aan een ket ting die ons ver bindt met de ge ne -
ra ties voor ons, al dus een oud ge zeg de.

Als Trouw-jour na list Emiel Hak ke nes
voor het eerst va der wordt, stel len zijn
ou ders hem een con fron te ren de vraag: 
zal hij hun klein zoon la ten do pen? Zelf
komt Hak ke nes hoogst zel den nog in
een kerk. De jonge va der staat met zijn 
mond vol tan den: hoe kan het dat God
lang zaam uit zijn le ven is verd we nen? 

Om een ant woord op die vraag te
vin den duikt Hak ke nes in de ge schie -
de nis van zijn ei gen fa mi lie. Wie wa ren 
zijn voor ou ders en hoe be leef den zij
hun ge loof? Wel ke ge brui ken en over -
tui ging en zijn er in de loop der tijd ver -
lo ren ge gaan? Hak ke nes stuit op Duit -
se huur ling en, arme kleer ma kers, du -
bieu ze ge beds ge ne zers, ver zets hel -
den, zwart rok ken en bas taard kin de ren. 
Hij leert hun dro men, hun wor ste ling en

en hun God ken nen, en hij ont dekt te ge lij ker tijd hoe nauw zijn ei gen
klei ne ge schie de nis is ver bon den met de gro te (re li gieu ze) ge schie de -
nis van Ne der land.

De Trouw-jour na list heeft een tref fend maar voor al ook eer lijk boek 
ge schre ven over de ge loofs ge schie de nis van zijn fa mi lie. 

In zijn epi loog stelt Hak ke nes vast dat het zijn ou ders niet zo zeer
ging om het in di vi du, maar het col lec tief, de ge for meer de groeps iden ti -
teit. “Je stelt daar geen vra gen bij, maar leeft de waar den die je aan -
hangt, zon der ze ex pli ciet te be noe men. De rode broek van een kerk -
gang er duidt op zùlke an de re waar den dan hun ei gen dat het bij mijn
ou ders wre vel oproept.”

De con clu sie van Hak ke nes is dan ook dat zijn ou ders en hij zelf te -
ge lijk in twee ver schil len de re li gieu ze tijd per ken le ven. 

Wel za delt het hem een licht kna gen de vraag op: is het dan al leen
maar de tijd die zijn werk heeft ge daan? Vol trekt de breuk met de re li -
gieu ze tra di tie van zijn ou ders zich vol le dig bui ten hem om, of heeft hij
daar zelf ook nog in vloed op? “Ik hoop het laat ste, zegt hij, “want ik zie
me zelf niet graag als een wil lo ze ba deend je op de gol ven van de cul -
tuur. Maar ze ker we ten doe ik het niet.”

Intri ge ren de en her ken ba re vra gen, ook voor ie mand als ik af kom -
stig uit een be vin de lij ke ge re for meerd mi lieu, waar mee ik al vrij vroeg
brak. 

Het boek heb ik na het zwoe gen op de ad li nes tij dens een sla pe lo -
ze nacht in één keer uit ge le zen. ‘God van de ge wo ne mensen’ is dan
ook een pret tig lees baar boek, een stuk je ge schie de nis, ook van ker ke -
lijk Ne der land, waar uit veel ge loof verd ween en nog al eens werd ing -
eruild door vage ‘feel good’ ik-ge rich te spi ri tu a li teit, dat soms net zo
dog ma tisch be le den wordt als het ge loof door die ge wo ne mensen uit
de jeugd van Emiel Hakkenes.

* * *
*



Voorpublicatie - de Rollen van de Dode Zee

Florentino García Martínez, M. Popovic,
Adam van der Woude

Algemene Inleiding

1.  Het nieuwe onderzoek naar de Dode Zeerollen
De Dode Zee rol len wor den als één van de groot ste ar che o lo gi sche 

ont dek king en van de twin tig ste eeuw
be schouwd. Deze tek sten uit elf grot ten
in de om ge ving van de oude ne der zet -
ting van Qum ran spre ken enorm tot de
ver beel ding, en niet zon der re den. Het
ver haal van hun mo der ne ont dek king
leest als een span nen de thril ler (zie re -
cen te lijk Fields, 2009). Het feit dat ze uit 
‘de tijd van Jezus’ stam men heeft daar
niet min der aan bij ge dra gen. Maar het
ver haal van de Dode Zee rol len is veel
meer dan dat. Kort ge zegd heeft de
vondst van deze tek sten onze ken nis en 
ons beeld van het vroe ge Jo den dom en 
ook het vroeg ste chris ten dom, dat als
Jood se stro ming is be gon nen, ing rij -
pend ve ran derd. 

In deze in lei ding gaan we na der in op enk ele be lang rij ke ont wik ke -
ling en in het re cen te on der zoek die on der twee voor de hand lig gen de
noe mers kun nen wor den ge bracht: de tek sten en de men sen ach ter de 
tek sten. Wat voor tek sten zijn er nu pre cies ge von den en van wie wa -
ren ze? Sinds alle tek sten re cen te lijk vol le dig zijn uit ge ge ven, is het
on der zoek een nieu we fase ing egaan. Veel van de gro te hy po the ses
wa ren ge ba seerd op een klein deel van de tek sten, voor na me lijk uit
Grot 1, dat tot eind ja ren tach tig en be gin ja ren ne gen tig was ge pu bli -
ceerd. Van uit dat be perk te ma te ri aal ex tra po leer de men naar het ge -
heel, zon der dat ie der een dat vol le dig en goed ken de. Op grond hier -
van heeft men het tekst ma te ri aal ge or dend en ge ka rak te ri seerd en
ont wik kel de men ook idee ën over de men sen ach ter deze ma nu scrip -
ten. Sinds de storm acht i ge ont wik ke ling en in de ja ren ne gen tig is veel
nieuw ma te ri aal be schik baar ge ko men. Pas nu al les is uit ge ge ven en
het stof is neer ge daald, kan ie der een kij ken naar de to ta li teit van de
tek sten en hun dwars ver ban den en ver schil len. 

In de nieu we fase van het on der zoek wor den oude hy po the ses te -
gen het licht ge hou den en aang epast of af ge we zen. Zo is de vi sie van
ver schil len de toon aang even de ge leer den op de col lec tie van tek sten
als ge heel en de on der ver de ling en daar bin nen aan het ve ran de ren.
Vol gens de meer tra di ti o ne le vi sie kun nen de tek sten wor den on der -
ver deeld naar Bij bels en niet-Bij bels, en ook sek ta risch en niet-sek ta -
risch. Maar re cent on der zoek trekt deze ka rak te ri se ring en in twij fel als
anachro nis tisch en on juist. Door ar che o lo gisch en tekst u eel on der zoek 
is ook het idee dat alle tek sten het be zit wa ren van één ge meen schap
te Qum ran, vaak ge ïdentificeerd als de Esse nen, aan het ver schui ven.
In het ou de re on der zoek was het de heer sen de vi sie dat niet alle maar 
toch de mees te ma nu scrip ten in Qum ran zou den zijn ge ko pieerd en in
ie der ge val het be zit wa ren van de men sen die daar woon den. In som -
mi ge re cen te on der zoe ken wor den de tek sten be na derd als het ei gen -
dom van ver schil len de, met el kaar ver bon den groe pen die ui tein de lijk
hun weg naar Qum ran heb ben ge von den. Deze twee as pec ten, de tek -
sten en de men sen er ach ter, il lus tre ren hoe dank zij de vondst van de
Dode Zee rol len is ont dekt hoe he te ro geen het vroe ge Jo den dom was.

2. De Dode Zeerollen en de
veelvormigheid van het vroege Jodendom

De Dode Zee rol len ge ven ons in zicht in de veel vor mig heid van het 
vroe ge Jo den dom, een veel vor mig heid die we voor de mo der ne ont -
dek king en zo niet ken den of zelfs voor mo ge lijk hiel den. Ze bie den ons 
een unie ke ing ang tot de leef- en ge dach te we reld van een Jood se
denk stro ming en, via haar ver za me ling tek sten, ook tot ge dach te goed
dat bre de re ver sprei ding had in de Jood se sa men le ving in Ju dea tij -
dens de Grieks-Ro mein se pe ri o de. De bij na dui zend ma nu scrip ten da -
te ren van de der de eeuw v. Chr. tot en met de eer ste eeuw n. Chr.
toen Qum ran door de Ro mei nen werd ver woest tij dens de Jood se op -

stand te gen Rome. Onder de Dode Zee rol len zijn de oud ste hand -
schrif ten van boe ken van de He breeuw se Bij bel of het Oude Tes ta -
ment aang etrof fen. Deze ma nu scrip ten zijn van on schat ba re waar de
voor onze ken nis van de over le ve rings ge schie de nis van wat de Bij bel
is gaan he ten. Naast deze ‘Bijbelse’ ma nu scrip ten, die iets meer dan
twin tig pro cent van het ge heel uit ma ken, zijn voor al ook van groot be -
lang de res tan ten van tal rij ke tek sten die ons voor heen vol le dig on be -
kend wa ren en die na de eer ste eeuw in de ver ge tel heid zijn ge raakt.
Het me ren deel van de bij na dui zend ma nu scrip ten is in het He breeuws 
ge schre ven, ong eveer hon derd ma nu scrip ten in het Ara mees en
slechts ong eveer tien in het Grieks. Ook voor onze ken nis van de ge -
schre ven en ge spro ken taal in die tijd zijn de Dode Zee rol len van groot
be lang. Ze la ten zien dat het Ara mees het He breeuws niet vol le dig had 
verd rong en; al thans, er wa ren groe pen in de Jood se sa men le ving waar 
dat ze ker niet het ge val was.

De tek sten en hun ar che o lo gi sche con text be wij zen dat het Jo den -
dom van die tijd he te ro geen was. De di ver si teit blijkt uit de tekst van de
He breeuw se Bij bel of het Oude Tes ta ment, maar voor al uit de vele voor -
heen on be ken de com po si ties, die va ri ëren van Bij bel se exe ge se (zo ge -
naam de pes ha rim en an de re tek sten), uit leg van Jood se leef re gels (ha -
lacha), or de re gels, po ëtische tek sten, wijs heids li te ra tuur en ma gi sche
tek sten tot li tur gi sche tek sten, escha to lo gi sche li te ra tuur, zo ge naam de
para-Bij bel se li te ra tuur of Her schre ven Bij bel, ka len der we ten schap en
astro lo gi sche tek sten. Dank zij de mo der ne ont dek king en zijn we oude,
al be ken de tek sten in een nieuw licht gaan be zien, en voor heen on be -
ken de tek sten ma ken dui de lijk hoe ong ekend cre a tief en dy na misch
men sen in die pe ri o de om ging en met voor va der lij ke tra di ties. 

3. Voorbij de canonieke en sektarische kloof
Toen in de be gin ja ren van het on der zoek de ma nu scrip ten uit Grot

1 wer den ge pu bli ceerd, wer den deze on der ver deeld vol gens drie ca te -
go rie ën: (1) Bij bels of ca no niek, (2) apo crief en/of pseu de pi graaf en (3) 
sek ta risch of Esseens. Nu ech ter alle ma nu scrip ten zijn ge pu bli ceerd,
is dui de lijk ge wor den dat deze on der ver de ling niet lang er bruik baar is. 

De scheids lij nen tus sen wat we ‘Bijbels’ en ‘niet-Bijbels’ noe men
zijn niet van toe pas sing op tek sten die stam men uit een pe ri o de dat de 
Bij bel nog steeds in wor ding was (García Martínez 2010). Het zijn ei -
gen lijk anachro nis ti sche ca te go rie ën, die we niet zo maar van uit la te re
tijd kun nen te rug pro jec te ren op deze tek sten. Wan neer we kij ken naar
de col lec tie tek sten in haar ge heel dan is het evi dent dat de groep of
stro ming die deze tek sten bij een heeft ge bracht som mi ge ‘Bijbelse’
tek sten (boe ken die la ter on derd eel wer den van de Bij bel) als ge zag -
heb bend ac cep teer de. We vin den ver wij zing en als ‘Mozes en de
Profeten’ die dit ge zag uit druk ken. Te ge lij ker tijd is het in het re cen te
on der zoek ook dui de lijk ge wor den dat deze groep an de re tek sten die
la ter geen on derd eel wer den van de Bij bel als even ge zag heb bend be -
schouw de. Het gaat dan om tek sten als de Tem pel rol, 1 He noch, het
Apo cryp hon van Jo zua of het Ara me se Levi Do cu ment, en het geldt
ook voor boe ken die we al leen ken nen van ver wij zing en maar waar van 
de in houd verd er on be kend is, zo als het Boek van Hagy (of Boek der
Over pein zing) of het Boek van No ach. Mo ge lijk gold een der ge lij ke ge -
zag heb ben de sta tus ook voor an de re, frag men ta risch be waard ge ble -
ven tek sten die pro fe ti sche ver ha len her schrij ven zo als Pseu do-Da ni ël
(4Q243-246), Pseu do Je re mia en/of Pseu do Ezechi ël (4Q383-391).
Aan wij zing en voor het ge zag dat werd toe ge schre ven aan zo wel
‘Bijbelse’ als ‘niet-Bijbelse’ tek sten zijn de ma nie ren waar op deze tek -
sten wer den ge bruikt, hoe ze ge ci teerd wer den, ge ïnterpreteerd of her -
schre ven in an de re tek sten die we in de col lec tie Dode Zee rol len als
ge heel aan tref fen.  (foto hier on der: Qu m ran - grot 4)
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Ook het on der scheid tus sen ‘sektarische’ en ‘niet-sektarische’ tek sten
is niet lang er bruik baar. Ui ter aard zijn er ver moe de lijk tek sten die zijn
ge schre ven door de groep of groe pen die de col lec tie bij een heb ben
ge bracht, zo als het Da mas cus Do cu ment, de Re gel van de Ge meen -
schap, de Lof prij zing en, of de Pes ha rim (Bij bel com men ta ren). Zij wer -
den tot nu toe be schouwd als ‘sektarische’ tek sten. De schrij vers van
deze tek sten ge bruik ten ech ter soort ge lij ke stra te gie ën om hun ei gen
tek sten het zelf de ge zag te ver le nen als an de re tek sten waar aan zij
groot ge zag toe ken den. Blijk baar dach ten de ‘sektarische’ schrij vers 
dat zij zelf deel had den aan het zelf de open ba rings pro ces als zij aan de
hei li ge boe ken van Mo zes en de Pro fe ten had den toe ge schre ven,
even als aan vele an de re ge o pen baard ge ach te tek sten die zij la zen,
in ter pre teer den, her schre ven, trans for meer den en aan pas ten aan hun
ei gen be hoef ten en in zich ten, zo als bij voor beeld 1 He noch of het boek
Ju bi lee ën. 

De vraag is nu of de ‘sektarische’ tek sten, als di rect pro duct van de 
ei ge na ren van de col lec tie, de ver za me ling als ge heel goed weer spie -
ge len of ka rak te ri se ren. In het ou de re on der zoek werd de ge he le col -
lec tie na me lijk ‘sektarisch’ ge noemd. Echter, het groot ste ge deel te van 
de tek sten van de Dode Zee rol len biedt geen enk ele aan wij zing van
een der ge lij ke sek ta ri sche oor sprong. De ‘niet-sektarische’ ma nu scrip -
ten ma ken maar liefst 65-70 pro cent uit van het to taal aan Dode Zee -
rol len. We kun nen on der scheid ma ken tus sen ver schil len de tek sten
met het oog op hun ver moe de lij ke schrij vers. Maar we kun nen niet
meer een klein deel van de tek sten de ge he le col lec tie la ten ty pe ren.
Hier mee is ook de hele vraag naar het ‘sektarische’ ka rak ter van de
groep of groe pen die de col lec tie Dode Zee rol len heb ben sa meng -
ebracht der ma te pro ble ma tisch ge wor den dat het on der scheid niet
bruik baar meer lijkt (García Martínez 2008).

We moe ten daar om niet al leen voor bij de ‘canonieke kloof’ (Bij -
bels/niet-Bij bels), maar ook voor bij de ‘sektarische kloof’ (sek ta -
risch/niet-sek ta risch). Elke tekst bin nen de col lec tie moet al ler eerst op
zich zelf wor den be stu deerd. Van ge val tot ge val zal be paald moe ten
wor den welk ge zag een tekst ge had kan heb ben voor de groep of
groe pen die de col lec tie bij een heb ben ge bracht. Hier bij moe ten we re -
ke ning hou den met het ge ge ven dat de ma nu scrip ten die ge von den
zijn in de grot ten na bij Qum ran zeer waar schijn lijk niet het ge heel ver -
te gen woor di gen van wat er ooit was, maar dat we hier tot op ze ke re
hoog te met toe val lig be wijs ma te ri aal te ma ken heb ben. Ver ha len over
vroe ge re ont dek king en van tekst vond sten in de re gio (ten tij de van Ori -
ge nes, ca. 185-254; Pat ri arch Ti mo te üs I, ca. 800, en mo ge lijk over de
Ka ra ïeten, 9de-11de eeuw) en ook de enor me hoe veel heid van zo ge -
naam de boe krol krui ken, nog gaaf dan wel ge bro ken maar in ie der ge -
val leeg, her in ne ren ons er aan dat al onze idee ën om trent de col lec tie
als ge heel een ten ta tief ka rak ter heb ben (García Martínez, 2012). 

4.  De Dode Zeerollen van Qumran en andere
tekstvondsten in de Woestijn van Juda

De Dode Zee rol len in strik te zin ver wij zen naar de elf grot ten rond -
om Qum ran, maar na de ont dek king in 1947 van de eer ste grot van
Qum ran zijn er ook an de re be lang rij ke ma nu script col lec ties ge von den in 
het on her berg za me woes tijng ebied ten wes ten van de Dode Zee. In dit
ge bied zijn vele hon der den grot ten ont dekt en door zocht; dat ge beur de
tij dens in ten sie ve zoek toch ten in de twee de cen nia na de eer ste ont dek -
king en meer re cent ook in de ja ren 1990 en 2000. De mees te van de
door zoch te grot ten be vat ten geen oude tek sten, maar een groot aan tal
ver toon de wel spo ren van men se lij ke aan we zig heid in de Oud heid, zo -
als ke ra miek en me ta len voor wer pen, mun ten, tex tiel en hou ten voor -
wer pen. Daar naast zijn in een aan tal grot ten ook oude ma nu scrip ten
ont dekt, net als bij op gra ving en op de ves ting van Ma sa da, waar de Ro -
mei nen in het voor jaar van 73 of 74 het laat ste res tant van de op stand
de kop in druk ten. In bre de zin wor den deze tek sten tot de Dode Zee rol -
len ge re kend, maar om ver war ring te voor ko men is het ook ge brui ke lijk
om ze aan te dui den als ma nu scrip ten van de Ju de se woes tijn. De mo -
der ne ont dek king en heb ben acht tien vind plaat sen van oude hand schrif -
ten en tekst ma te ri aal op ge le verd, in clu sief Qum ran, en ook een aan tal
waar van de her komst on be kend is (Reed, 2007; Tov, 2010):

Plaats - aan tal ma nu scrip ten

Qum ran - bij na 1000 ma nu scrip ten (+ 4 os tra ca, 62 in scrip ties op aar -
de werk en een in scrip tie op een ge wicht);
Wadi Da li y eh - 39 ma nu scrip ten;
Ke tef Je richo (Wadi al-Maf jar) - ca. 30 ma nu scrip ten;
Nahal Mich mas - 4 in scrip ties;

Khir bet Mird - ca. 160 ma nu scrip ten (ca. 50 ma nu scrip ten nog niet ge -
pu bli ceerd);
Ain Feshkha - 4 in scrip ties;
Wadi Nar - 5 ma nu scrip ten (nog niet ge pu bli ceerd);
Wadi Ghweir - 2 ma nu scrip ten (nog niet ge pu bli ceerd);
Wadi Mu rab ba'at - 152/153 ma nu scrip ten (+ 20 os tra ca);
Wadi Sdeir - 4 ma nu scrip ten;
Na hal Aru got - 1 ma nu script;
Ein Gedi (Har Yis hai Cave) - 2 ma nu scrip ten;
Nahal Hever - 68 ma nu scrip ten (+ 2 os tra ca en os tra ca-frag men ten);
Nahal Hever/Sei y al - 95 ma nu scrip ten;
Nahal Mish mar - 8 ma nu scrip ten;
Nahal Se'elim - 5 ma nu scrip ten;
Ma sa da - 46 ma nu scrip ten (+ 897 os tra ca en 17 graffiti’s);
Khir bet Qa zo ne - 2 ma nu scrip ten (nog niet ge pu bli ceerd);
Onbe ken de her komst - ca. 30 ma nu scrip ten (meer dan de helft nog
niet ge pu bli ceerd)

Hoe wel we, zo als eer der ge steld, re ke ning moe ten hou den met het 
ge ge ven dat de oor spronk elij ke col lec tie tek sten gro ter kan zijn ge -
weest, is het evi dent dat deze ma nu script col lec ties ver schil len in groot -
te en ka rak ter. Anders dan wel eens wordt aang eno men, zijn het ook
geen een dui di ge col lec ties. Ze kun nen ma nu scrip ten om vat ten uit heel 
ver schil len de pe ri o des, en ook wan neer ma nu scrip ten uit de zelf de pe -
ri o de stam men, is het soms dui de lijk dat de col lec ties aan ver schil len -
de ei ge na ren toe be hoor den. Het is nu niet mo ge lijk daar ge de tail leerd
op in te gaan (zie Pop oviæ, 2012 en Pop oviæ, 2014). 

In het al ge meen kan wor den ge steld dat het me ren deel van de ma -
nu scrip ten van de Ju de se woes tijn an ders dan die van Qum ran van
niet-li te rai re aard zijn, zo als oor kon den over sla ven ver ko pen of land be -
zit, trouw- of schei dings pa pie ren, con trac ten, re ke ning en en per soon lij -
ke brie ven. Slechts een klein deel be treft li te rair-re li gieu ze tek sten, zo -
als enk ele frag men ten of schrif trol len van Le vi ti cus, Deu te ro no mi um,
Psal men, Ezechi ël, Wijs heid van Je zus Sir ach en de Twaalf Klei ne
Pro fe ten. De Dode Zee rol len van Qum ran, maar ook die van Ma sa da,
on der schei den zich van de an de re ma nu script col lec ties van de Ju de se 
woes tijn doord at de tek sten voor al van li te rair-re li gieu ze aard zijn;
slechts een paar frag men ten van re ke ning en, na men lijs ten en schrijf -
oe fe ning en zijn ge von den. 

De tek sten in dit boek be per ken zich tot de ma nu scrip ten uit de
grot ten rond om Qum ran (al leen de zo ge naam de Bij bel se ma nu scrip ten 
zijn niet op ge no men), maar voor de vraag naar de ei ge na ren van deze 
tek sten is het van groot be lang alle tekst vond sten in ogen schouw te
ne men. 

5.  De gemeenschap van Qumran of 
de stroming achter de Dode Zeerollen?

Van wie wa ren de Dode Zee rol len? Een be lang rij ke aan wij zing om
te be grij pen wie de ei ge na ren wa ren, is ge le gen in het con trast met an -
de re tekst vond sten in de Ju de se woes tijn.

Het ma te ri ële of fy sie ke ka rak ter van ma nu scrip ten kan veel zeg -
gen over de ei ge na ren er van. Pa py ro lo gisch be wijs ma te ri aal uit de
Grieks-Ro mein se we reld laat een ver schil zien tus sen ma nu scrip ten uit 
het privébe zit van rij ke in di vi du en ener zijds en ma nu scrip ten die toe be -
hoor den aan ge leer den en scho len an der zijds. De eer ste ca te go rie
tek sten be stond uit mooie, luxe ko pie ën, voor op de kof fie ta fel als het
ware, ter wijl ge leer den en scho len vaak met goed koop pa pier werk ten
of pa pier her ge bruik ten (de twee de ca te go rie). 

Het on der scheid in de Grieks-Ro mein se we reld tus sen soor ten pa -
pier en uit voe ring in re la tie tot de ge brui kers van de ma nu scrip ten lijkt
ook van toe pas sing op de hand schrif ten van de Ju de se woes tijn, waar -
toe die van Qum ran in al ge me ne zin ook be ho ren. De ma nu scrip ten
van Qum ran ver to nen een aan tal ken mer ken waard oor ze an ders zijn
dan ma nu scrip ten van de ove ri ge vind plaat sen in de Woes tijn van
Juda. De ma nu scrip ten uit Qum ran be staan, zo als we al schre ven, vrij -
wel al leen uit li te rai re tek sten. Die tek sten tref fen we in ver schil len de
uit voe ring en aan: in mooie, luxe edi ties, maar daar naast ook in
‘gewone’ uit voe ring en. De aan we zig heid in Qum ran van deze ‘gewone’ 
uit voe ring en van li te rai re tek sten, naast luxe edi ties, vormt een op val -
lend con trast met wat we el ders aan tref fen: op de ove ri ge vind plaat sen 
in de Ju de se woes tijn zijn zul ke li te rai re tek sten bij na zon der uit zon de -
ring mooi en luxe uit ge voerd en tref fen we geen ‘gewone’ edi ties aan.
Daar naast vin den we in Qum ran ook res ten van (klei ne) no ti tie pa pier -
tjes en aan wij zing en voor her ge bruik van ma te ri aal (4Q175,
4Q201/4Q338, 4Q339 en 4Q340). 
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De aan we zig heid van ‘gewone’ uit voe ring en van li te rai re tek sten en
no ti tie pa pier tjes wijst, net als bij het pa py ro lo gisch ma te ri aal, in de
rich ting van ge leer den als de ge brui kers en be zit ters van de ma nu -
scrip ten van Qum ran. De mooie, luxe uit voe ring en af kom stig van de
ove ri ge vind plaat sen in de Ju de se woes tijn, waar ‘gewone’ uit voe ring -
en vrij wel vol le dig af we zig zijn en geen no ti tie pa pier tjes zijn ge von den, 
wa ren niet van ge leer den maar van ‘gewone’ men sen. 

Het ar che o lo gi sche be wijs ma te ri aal van de ver schil len de vind -
plaat sen in de Ju de se woes tijn laat zien dat rij ke in di vi du en of in di vi du -
e le fa mi lies uit dor pen of klei ne re ste den, zo als die van Ba bat ha of Sa -
lomé Ko ma ïse, een of meer de re mooie boe krol len be za ten. De ou der -
dom van de ma nu scrip ten sug ge reert mo ge lijk dat ze als erfstuk in de
fa mi lie zijn door ge ge ven. Het gro te be lang dat er aan werd ge hecht,
wordt dui de lijk door de om stan dig he den waar in ze zijn ge von den. De
in di vi du en of fa mi lies die ze mee brach ten naar de grot ten wa ren daar -
heen ge vlucht van we ge de Ro mei nen. Ze na men hun be lang rijk ste be -
zit ting en mee. Naast ak te pa pie ren (met be trek king tot bij voor beeld hu -
we lijk of land be zit) hoor den li te rai re boe krol len daar blijk baar ook toe.
Deze vluch te ling en na men ook de sleu tels van hun hui zen mee, in de
hoop te rug te ke ren. Maar daar is het voor ve len van hen nooit van ge -
ko men. Ze zijn om ge ko men, mo ge lijk van hong er en dorst, in de grot -
ten waar heen ze met hun boe krol len wa ren ge vlucht.

Niet al leen is het op val lend dat in Qum ran het groot ste ge deel te
van de tek sten van li te rai re aard is, maar ook het enor me aan tal ma nu -
scrip ten in de ver schil len de grot ten over treft ver re dat van alle an de re
vind plaat sen te za men. Het gro te aan tal ma nu scrip ten van Qum ran
sug ge reert dat we hier niet van doen heb ben met een per soon lij ke of
privécol lec tie maar met een ge meen schap pe lij ke col lec tie van een
groep of een school ge leer den of in tel lec tu e len. 

De ma nu scrip ten van de an de re vind plaat sen in de Ju de se woes -
tijn il lus tre ren twee as pec ten die van be lang zijn voor een be ter be grip
van de ei ge na ren van de Dode Zee rol len van Qum ran. Ten eer ste la -
ten ze de ver sprei ding van li te rai re tek sten door ver schil len de la gen
van de Jood se maat schap pij zien, bui ten stads cen tra als Je ru za lem.
Ten twee de wij zen de ver schil len in con text, aan tal en kwa li teit op een
ge dif fe ren tieer de om gang met deze li te rai re tek sten door ver schil len de 
groe pen men sen in de Jood se maat schap pij in die tijd. 

Le den van de lo ka le eli te, zo als de vrou wen Ba bat ha en Sa lomé
Ko ma ïse, die waar schijn lijk la ger op de so ci a le lad der ston den dan ge -
zags dra gers in een stad als Je ru za lem, zo als Fla vi us Jo sep hus, had -
den wel de ge lijk toe gang tot som mi ge li te rai re tek sten van hun sa men -
le ving. Maar zij ging en heel an ders met die tek sten om dan ie mand als 
Jo sep hus of de men sen ach ter de Dode Zee rol len. Mis schien be zat de 
fa mi lie van Ba bat ha of Sa lomé Ko ma ïse een li te rai re boe krol voor al als 
pronk stuk. Of mis schien werd er door die ge nen die kon den le zen wel
hard op uit voor ge le zen voor an de ren die dat niet kon den, en ge beur de 
dat in de so ci a le con text van fa mi lie of vrien den, of van het dorp. 

In welk mi lieu func ti o neer den de ma nu scrip ten van Qum ran? Hun
ma te ri ële ka rak ter en li te rai re in houd sug ge re ren een mi lieu van Jood -
se ge leer den die op ver schil len de in tel lec tu e le ni veaus en op pro fes si -
o ne le wij ze hun voor va der lij ke tra di ties wil den be grij pen, uit leg gen en
door ge ven. De enor me rijk dom aan tek sten, in ge tal en naar in houd,
laat zien dat de men sen ach ter de Dode Zee rol len van Qum ran zich
be zig hiel den met de in ter pre ta tie en uit leg van hun ge zag heb ben de
tek sten, Jood se leef re gels (ha lacha) en de re gels die hun ge meen -
schap pe lij ke le ven re gu leer den, maar ook met we ten schap, ma gie en
zelfs met ge schied schrij ving. Ie mand als Fla vi us Jo sep hus laat een -
zelf de pro fes si o ne le om gang met de ge zag heb ben de tra di ties van de
Jood se cul tuur zien, bij voor beeld in zijn Jood se Oud he den. De ei ge na -
ren van de Dode Zee rol len van Qum ran vorm den een an der slag men -
sen dan die ach ter de mees te an de re li te rai re tek sten uit die tijd die in
de Ju de se woes tijn zijn ge von den.

Al van af de eer ste ont dek king van de ma nu scrip ten vond men
over eenk om sten tus sen voor al de Re gel van de Ge meen schap uit
Grot 1 aan de ene kant en aan de an de re kant wat an tie ke au teurs als
Phi lo van Alexan drië, Fla vi us Jo sep hus en Pli ni us de Ou de re heb ben
ge schre ven over de Esse nen. Deze over eenk om sten heb ben van af
het be gin een be lang rij ke rol ge speeld in de iden ti fi ca tie van de men -
sen ach ter de Dode Zee rol len. Veel on der zoe kers lij ken nog steeds
aan te ne men dat de Dode Zee rol len ge ko pieerd zijn door, dan wel het 
be zit wa ren van deze Esse nen waar over oude schrij vers ver ha len. 

Maar de an tie ke be rich ten over de Esse nen le ve ren niet al leen
over eenk om sten met Qum ran tek sten op, maar ook ver schil len. Dit nu -
an ceert de iden ti fi ca tie met de Esse nen. Vol gens de ver maar de Gro -
ning en-hy po the se die Adam van der Wou de en Flo ren ti no García
Martínez eind ja ren tach tig for mu leer den, was de ver za me ling tek sten

van Qum ran het ei gen dom van een af split sing bin nen de Esseen se
stro ming. 

De vraag is ech ter of we met één col lec tie tek sten van één groep
te ma ken heb ben. Re cent on der zoek naar de tek sten gaat ver schil len -
de kan ten uit. Zo is het mo ge lijk dat de len van de col lec tie de cen nia
eer der zijn op ge bor gen in de grot ten dan an de re. De meer de re ko pie -
ën van de Re gel van de Ge meen schap, on der an de re in Grot 4, en de
ver schil len er tus sen zijn mis schien te ver kla ren doord at ze ont wik keld
en ge ko pieerd zijn in ver schil len de, aan el kaar ver wan te, groe pen.
Veel van de tek sten van Qum ran zijn op ver schil len de wij ze aan el kaar 
ge re la teerd en lij ken niet ge zien te kun nen wor den als een toe val li ge
se lec tie van al ler lei ver schil len de Jood se tek sten die toen in om loop
wa ren. De Dode Zee rol len van Qum ran ver te gen woor di gen een bre de -
re stro ming van Joods denk en in die tijd. Deze stro ming be stond mo -
ge lijk uit meer de re maar ver wan te groe pen. Deze groe pen deel den
hun in ter pre ta tie van ge zag heb ben de tek sten. Ze had den een spe ci fie -
ke ka len der (de zo ge naam de 364-da gen-ka len der) ge meen. En ze
had den een ge deel de vi sie op de na le ving van Jood se leef re gels (ha -
lacha). 

De zoek tocht naar spe ci fie ke his to ri sche iden ti fi ca ties, zo als de
Esse nen, le vert niet nood za ke lij ker wijs een be ter be grip op van de tek -
sten zelf en de ei ge na ren er van. Het is mo ge lijk ons, zo als in het vroe -
ge re on der zoek, te be per ken tot de paar groe pen die bij name ge -
noemd wor den in ver schil len de an tie ke bron nen. Maar het kan ver hel -
de rend zijn de col lec tie vor ming van ma nu scrip ten in Qum ran te be -
schou wen als de weer slag van voort schrij dend de bat in be paal de seg -
men ten van de toen ma li ge Jood se sa men le ving. Daar bij moe ten we
er van uit gaan dat de ei ge na ren van de ma nu scrip ten een groep met
meer va ri a tie vorm den dan we vroe ger aan na men. Niet al leen kun nen
men sen tek sten ver za me len, maar tek sten kun nen ook men sen om
zich heen ver za me len en zo een in tel lec tu e le ge meen schap hel pen
vor men. Of deze ge meen schap al leen be stond in Qum ran of ook el -
ders in dor pen en ste den van Ju dea kun nen we niet met ze ker heid
zeg gen, maar het is niet on waar schijn lijk. De ar che o lo gie van de ne -
der zet ting van Qum ran en de grot ten in de buurt sug ge re ren ver schil -
len de ver ban den met an de ren in Ju dea. Zo wij zen de mun ten van Ro -
mein se pro cu ra tors die er ge von den zijn op bre de re eco no mi sche ver -
ban den, wat ook geldt voor de pa py rus die voor som mi ge ma nu scrip -
ten werd ge bruikt en uit Egyp te moet zijn ge ko men. Qum ran was al les -
be hal ve ge ïsoleerd. Wat deze men sen ver bond was de col lec tie van
ma nu scrip ten en hun enor me toe wij ding aan de be stu de ring van de
tek sten. 

Uit ge ver:  Ten Have, Ge pu bli ceerd in 2013
ISBN - 978 902 590 2919

Qumran – grot 4, binnenin

Bei de af beel ding en ko men van: ‘www.Bi blePla ces.com’

* * *
*
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Dimensiewissel – Wat er gebeurt als jouw haakje aan de
vierdimensionale wereld loslaat (eerste deel)

Jim van der Heijden

In de af ge lo pen eeuw heeft de na tuur kun de the o rie ën voort ge bracht die de ge dach te van ta fel ve gen dat al les wat wij zijn op de
een of an de re ma nier door de stof wordt voort ge bracht. Dit dringt on vol doen de door bij hen die zich be zig hou den met de wer king 
van het brein en de psyche, waard oor zij hard nek kig vast hou den aan het re duc ti o nis ti sche mens beeld. Daar aan wordt in dit ar ti -
kel te geng as ge bo den. Eerst wordt het uit deze the o rie ën oprij zen de we reld beeld be spro ken. Daar na wordt ing egaan op de bin -
ding tus sen onze on stof fe lij ke es sen tie en ons stof fe lij ke lichaam. Het ar ti kel ein digt met een be spre king van de ele men ten uit de
bij na-dood er va ring bin nen de con text van het voor af gaan de. (Dit is deel 1 - het vol le di ge ar ti kel ver scheen reeds in Te rug keer
24(3-4), de spe ci al n.a.v. van het 25-ja rig ju bi leum van St. Mer ka wah - het twee de deel ver schijnt in het voor jaars num mer.)

Het Blokuniversum (1)

Tij dens het kij ken naar een speel film vor men de beel den die
we zien en ge zien heb ben het he den en het ver le den van het
film ver haal en lig gen de beel den die we nog niet za gen in de
toe komst daar van. In wer ke lijk heid zijn alle beel den sinds de
ver vaar di ging er van op de film rol aan we zig. Het ver le den, het
he den en de toe komst in de film zijn il lu soir en het ge volg van 
het in één rich ting beeld voor beeld be kij ken van de film rol.
Als we aan ha ken aan de twee di men si o na le we reld van de film
on der vin den we be per king en die er niet meer zijn als we de
ge wo ne we reld weer er va ren. We wis se len dan als het ware
van di men sie en zien in één oog op slag de vol le di ge film rol in
plaats van elk beeld je apart.

In 1905 pre sen teer de Albert Ein stein zijn spe ci a le re la ti vi teits -
the o rie. Door deze the o rie mo gen ruim te en tijd niet lang er als
af zon der lij ke groot he den wor den op ge vat. Dit vormt de kern
van een es say uit 1908 waar in Her man Mink ow ski – wis kun -
di ge en één van Einstein’s le ra ren – op de spe ci a le re la ti vi -
teits the o rie voort bouwt. Hier in zijn ruim te en tijd as pec ten van 
een ver enigd ge heel, de ruim te tijd. Mink ow ski toont ons een
wer ke lijk heid die vier di men sies kent, drie ruim te lij ke en de
tijd. In de vier di men si o na le ruim te tijd zijn alle ge beur te nis sen
– uit het ver le den, in het he den en in de toe komst – aan we zig
die het fy si sche uni ver sum be vat. Kort ge zegd, er be staan geen 
ver le den, he den en toe komst. Alle ma te riee le ner ge ti sche ge -
beur te nis sen met ie der hun plaats (drie ruim te lij ke di men sies)
en tijd (één tijds di men sie) staan vast in wat het blok uni ver sum 
wordt genoemd. 

Blokuniversum en wereldlijnen
Het blok uni ver sum stel len we ons voor als een ku bus waar in
tijd, leng te, breed te en hoog te alle ge beur te nis sen uit het ver le -
den, het he den en de toe komst als pun ten in de ku bus – het
blok – vast leg gen. Net als in een twee-as si ge gra fiek elk punt
een vas te plaats heeft, heeft ie de re ge beur te nis in het blok uni -
ver sum zijn ei gen ruim te lij ke plaats en tijd. Alle ge beur te nis -
sen zijn even re ëel, er be staat geen voor keur. De me ta foor van 
de film rol en de af zon der lij ke beeld jes helpt ons nu om deze
(de!) fy si sche wer ke lijk heid te be grij pen. In de af beel ding
hier on der be vat ten de bo ven ste ku bus sen af zon der lij ke beel -
den. Net als de beel den op de film rol, maar dan drie di men si o -
naal in plaats van twee di men si o naal. In de ku bus daar on der
zijn deze drie di men si o na le beel den vast ge pind door de vier de
di men sie, de tijd, toe te voe gen. Er is nu één blok met één lijn
van bij el kaar ho ren de ge beur te nis sen ont staan. Dit wordt een
‘wereldlijn’ ge noemd. 

(deze afbeelding: met dank aan Tim Pickup)
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In de af beel ding zien we een heel klein stuk je van de we reld -
lijn van de blauw-rode man. In de wer ke lijk heid van het blok -
uni ver sum zou het gaan om een we reld lijn die diens ge he le le -
ven om vat en waar bij ie der punt op de we reld lijn een vol gen -
de fy si sche toe stand van de blauw-rode man be vat. Dit geldt
ook voor onze vier di men si o na le le vens. Onze we reld lij nen be -
gin nen bij ons ont staan en eind i gen bij onze dood en be staan
uit een on ein dig aan tal beel den, één voor ie der van onze op -
een vol gen de toe stan den.

Het blok uni ver sum be vat een on tel baar aan tal we reld lij nen
die on ve ran der lijk vast lig gen. Het ver le den is niet weg en de
toe komst is er al tijd ge weest. Dit houdt in dat de in houd van het 
blok uni ver sum ge de ter mi neerd is, al les ligt er tot in de klein ste
bij zon der he den vast. En weer kan de ver ge lij king met de film rol 
wor den ge maakt waar op het ver haal van de film vast ligt.

Wie nu denkt dat dit al leen maar een the o rie is en niets te
ma ken heeft met de wer ke lijk heid heeft het mis. De re a li teit
van het be staan van het blok uni ver sum volgt uit het keer op
keer juist be vin den van Einstein’s spe ci a le re la ti vi teits the o rie
en het ge ge ven dat Minkowski’s op vat ting over het uni ver -
sum, als zijn de een vier di men si o na le we reld waar de tijd niet
in stroomt, als eni ge in over een stem ming is met de spe ci a le re -
la ti vi teits the o rie (2). Er be staan geen ver le den, he den en toe -
komst, er is een sta ti sche eeu wig heid. Deze po si tie heet
‘Eternalisme’ (ge lij kwaar dig be staan van ver le den, he den en
toe komst) en staat te gen over het on houd baar ge wor den
‘Presentalisme’ (al leen het he den be staat) (3).  

De bind ing
Op een film rol staan sta ti sche, twee di men si o na le beel den. Er
is pas een ver haal als wij – van uit een ho ge re di men sie – er
iets mee doen. Dat is de af zon der lij ke beel den in een ze ker
tem po en in één rich ting te be kij ken. Zo komt het ver haal voor 
ons tot le ven en er lijkt zelfs tijd in te ont staan. Daar bij blijft
de film rol zelf on ve ran derd een reeks van sta ti sche, twee di -
men si o na le beel den. 

We za gen dat in het blok uni ver sum al les on ve ran der baar
vast ligt. Het is een sta ti sche we reld, net als de film rol. Op
over eenk om sti ge wij ze kun nen reek sen van sta ti sche drie di -
men si o na le beel den van vier di men si o na le we reld lij nen in het
blok uni ver sum wor den ge bruikt om de ver ha len van die we -
reld lij nen tot le ven te breng en en te er va ren. En net als bij de
film rol be hoort de ‘ervaarder’ niet tot het ob ject, maar er vaart
ko men de van uit een ho ge re di men sie. Immers, als de er vaar -
der tot de we reld zou be ho ren die wordt er va ren dan zou de
er vaar der bij één beeld ho ren. Een twee di men si o naal beeld in
het ge val van een beeld je op een film rol en een drie di men si o -

naal beeld wan neer het een beeld op een we reld lijn be treft. Er
zou den dan even veel er vaar ders zijn als er beel den op een
film rol of beel den op een we reld lijn zijn. Het als con ti nu ïteit
er va ren van de film of de we reld lijn toont aan dat de er vaar der 
daar bui ten staat. 

Vijfde dimensie
Dit her ken nen we als kij ker naar een film. Dat dit een toe pas -
se lij ke me ta foor is voor de wij ze waar op we van uit een vol -
gen de – de vijf de – di men sie de ver ha len in het blok uni ver sum 
tot le ven breng en be sef fen we niet vol doen de. Toch is dit hoe
dy na miek wordt ge kre gen in de we reld lij nen – de ver ha len –
die zich in het stof fe lij ke, ge de ter mi neer de en sta ti sche blok -
uni ver sum be vin den. Van uit een di men sie bo ven het blok uni -
ver sum wor den we reld lij nen ge volgd en er va ren. Alleen zo
ont staat de il lu sie dat het blok uni ver sum leeft, groeit en ve ran -
dert ter wijl in wer ke lijk heid deze ge de ter mi neer de, sta ti sche
we reld van de stof on ve ran derd blijft. 

 Het veel aang ehang en ma te ri a lis ti sche re duc ti o nis me is
dus een on juis te op vat ting van de wer ke lijk heid. De wer ke lijk -
heid is du a lis tisch, van uit de on stof fe lij ke vijf de di men sie
wordt er va ren in de vier de di men sie. Dit gaat die per dan het
kij ken naar en het iden ti fi ce ren met – een ka rak ter uit – een
film, er is spra ke van een in ni ge bin ding met de we reld lijn die
wordt ge volgd. Het on stof fe lij ke heeft zich bin nen de stof – de 
beel den reeks – ver ank erd aan de stof en iden ti fi ceert zich met
de stof – de beel den reeks. Zo zijn we tij de lijk be wo ners van
twee we rel den wan neer we door de beel den van een we reld lijn 
onze weg af leg gen tus sen ge boor te en dood. Tij dens die reis
er va ren we het le ven als dy na misch en de toe komst als on be -
kend. Dit ter wijl de we reld lijn van ie der le ven in het blok uni -
ver sum – de vier di men si o na le wer ke lijk heid – sta tisch en be -
kend is. Na af loop zijn we te rug in de ech te re – echtheid
neemt toe met elke volgende di men sie – werkelijkheid, die
van de vijfde dimensie. 

Essentie of ziel
Het we zen lij ke van ons dat niet stof fe lijk is, niet tot het blok -
uni ver sum be hoort maar dat be zoekt, ken nen we on der vele
be na ming en. Die wor den niet een dui dig ge bruikt en kun nen
daar om aan lei ding vor men voor on be grip en ver war ring.
Plato’s verd eling in twee zijns sfe ren, die van het stof fe lij ke
lichaam (dat zich in het blok uni ver sum be vindt) en die van de
on stof fe lij ke ziel (die tot de vijf de di men sie be hoort), is nog
al tijd van toe pas sing. Ook zijn voor stel ling van het lichaam als 
ker ker van de ziel komt dicht bij de in ni ge bin ding met een
we reld lijn. Jam mer ge noeg zijn Plato’s op vat ting en door an de -
ren ge an nexeerd waard oor aan het woord ‘ziel’ al ler lei in ter -
pre ta ties zijn ko men kle ven en de hier be oog de be te ke nis uit
het zicht raakt. Der ge lij ke be zwa ren gel den ook voor be na -

ming en die als sy no niem voor ‘ziel’
wor den ge bruikt zo als ‘geest’ en ‘zelf’.
Het te gen woor dig veel ge bruik te ‘be -
wustzijn’ heeft zul ke be zwa ren (nog)
niet, maar is in hou de lijk on juist om dat
het slaat op de wer king van onze on stof -
fe lij ke es sen tie en niet op die es sen tie
zelf. Voor ons doel kan ‘essentie’ al leen 
sa men met ‘onstoffelijk’ wor den ge -
bruikt en dat is te lang. Daar om zal ik
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hier, vol ko men ar bi trair, ‘ziel’ ge brui ken – in de oor spronke-
lij ke Pla toon se zin – om aan te dui den wat wij in de vijf di men -
si o na le wer ke lijk heid zijn.

Bind ing aan beeldenreeksen
We kun nen nu ing aan op de bin ding van de ziel met de stof, of -
wel hoe van uit de vijf de di men sie wordt aang ehaakt op een we -
reld lijn in het blok uni ver sum. Dit gaat in ni ger dan het kij ken
naar een speel film. Er wordt niet naar voor bij trek ken de twee di -
men si o na le film beel den ge ke ken, maar er wordt als het ware in
de film ge kro pen en door de af zon der lij ke beel den ge gaan. De
vijf di men si o na le ziel is één ge wor den met de vier di men si o na le
we reld lijn en gaat van drie di men si o naal beeld naar drie di men si -
o naal beeld waar bij het de in houd van ie der beeld vol le dig er -
vaart even als tijd, de vier de di men sie van het blok uni ver sum.
Zo lijkt voor de ziel de tijd te vloei en ter wijl tijd een on ve ran -
der lij ke sta ti sche di men sie van het blok uni ver sum is.

Eén di men sie ho ger ma ken de mo ge lijk he den en ei gen -
schap pen van één di men sie la ger deel uit van het om vang rij ke -
re sca la aan mo ge lijk he den en ei gen schap pen van die ho ge re
di men sie. In het vier di men si o na le blok uni ver sum be nut de on -
stof fe lij ke ziel de ei gen schap pen en mo ge lijk he den van de stof 
(4). Door dat de ziel on stof fe lijk is kan het de zelf de ruim te in ne -
men als de stof. De ziel heeft zich aang epast aan de drie di men -
si o na le ruim te van de beel den en be weegt door de vier di men -
si o na le we reld lijn. De bin ding van de ziel met de stof is als het 
aan el kaar kle ven van deel tjes die aan de ene kant een po si tie -
ve en aan de an de re kant een ne ga tie ve la ding heb ben. Een
der ge lij ke di pool-di pool aan trek king en de ver meng ing en in -
wer king van de elek tro mag ne ti sche vel den daar van zor gen
voor hech ting tus sen stof en ziel. Zo kleeft de ziel aan ie der
vol gend ge ko zen beeld op zijn weg door de beel den reek sen. 

Keuze en vrije wil
Als nu bij de le zer de fa ta lis ti sche ge dach te is ont staan dat wij
– onze zie len – exact uit ge stip pel de fy si sche pa den (we reld lij -
nen) be wan de len en zelf geen enk ele in vloed heb ben op de
weg die we in ons le ven gaan dan is die on juist. Een speel film
kan te gen woor dig in ter ac tief zijn waard oor de kij ker de ver -
haal lijn op ver schil len de ma nie ren kan la ten ver lo pen. In het
blok uni ver sum bie den de we reld lij nen de ziel een on uit put te -
lijk aan tal mo ge lijk he den voor het kie zen van een weg.

In 1957 pu bli ceer de Hugh Eve rett de vele we rel den in ter pre ta -
tie van de kwan tum mecha ni ca (5). Die houdt in dat het uni ver -
sum splitst bij ie de re keu ze mo ge lijk heid. Voor het blok uni ver -
sum be te kent dit dat elk drie di men si o naal beeld op een vier di -

men si o na le we reld lijn er één is uit een ver za me ling van alle
drie di men si o na le beel den die kun nen vol gen op het daar aan
voor af gaan de drie di men si o na le beeld. De drie di men si o na le
beel den voor en na elk drie di men si o naal beeld ma ken op hun
beurt ook weer deel uit van ver za me ling en van ge lijk- waar di -
ge al ter na tie ven. Enzo voorts. De we reld lij nen in het uni ver -
sum ver tak ken zich ein de loos en elk drie di men si o naal beeld is 
het be gin van het ver volg van een we reld lijn. 

Dat het blok uni ver sum sta tisch en ge de ter mi neerd is, alle
ge beur te nis sen on ve ran der baar vast lig gen is dus maar de helft
van het ver haal. De ver za me ling en van beel den ge ven de ziel
uit ge brei de keu ze mo ge lijk he den. De ziel is niet ge dwong en
om een vas te reeks van drie di men si o na le beel den op een vier -
di men si o na le we reld lijn te vol gen. De weg die het in het blok -
uni ver sum zal gaan – de ge beur te nis sen die het zal er va ren –
kiest de vijf di men si o na le ziel zelf. Er is geen vas te of op ge leg -
de rou te. Daard oor zal de er va ren vier di men si o na le we reld lijn
waar de ziel na het ein de van zijn quees te in de stof op te rug -
kijkt er één zijn met kronk els en af sla gen. 

De rou te die in het blok uni ver sum wordt af ge legd volgt uit
het door de ziel voort du rend – op ie der punt in het blok uni ver sum 
– be wust ma ken van vrije keu zes. Dat de weg voor een – deel of
zelfs ge heel min der be wust kan wor den af ge legd  wat ook een
keu ze is – doet niet af aan de vrij heid van wil van de ziel. 

Libet’s vergissing
Dit brengt ons naar de ex pe ri men ten van neu ro fy si o loog Ben -
ja min Li bet (6) en de daard oor ont sta ne twij fel aan het be staan
van de vrije wil. Een hal ve se con de voor af gaan de aan het ne -
men van een be wust be sluit zag Li bet her se nac ti vi teit be gin -
nen. Dus, al voor dit bij u op komt is het naar uw mond breng -
en van een kop kof fie in gang ge zet. Li bet leid de hier uit af dat 
de cor tex (de her sen schors) eerst met een ver rich ting be gint en 
pas daar na de be wust wor ding van wat in gang is ge zet wordt
toe ge voegd. Exit vrije wil! Wat Li bet en zijn collega’s ech ter
niet kun nen ver tel len is waar om de cor tex au to noom wils pro -
ces sen tot stand brengt. In deze duis ter nis breng en de in dit
ver band op ge wor pen ter men ‘onderbewustzijn’ en ‘voorbe -
wustzijn’ geen licht. Daar bij vond Li bet het ken ne lijk moei lijk 
om af scheid te ne men van de vrije wil en be dacht een ve to -
recht dat u in staat stelt om de kop kof fie te la ten staan. De
zaak van de ver wor pen vrije wil is zwak, niet meer dan een
voor ba ri ge ge volg trek king van een star ma te ri a lis tisch re duc ti -
o nis tisch denk end neu ro we ten schap pe lij ke veld. 

U kijkt naar een speel film. Het be valt u niet hoe het ver -
haal zich ont wik kelt. Ge luk kig is het een in ter ac tie ve film, u
grijpt in en geeft het ver haal een wen ding waard oor het naar
het door u ge wen ste re sul taat gaat. In de reeks van twee di men -
si o na le beel den die u nu gaat zien zal de hoofd per soon uit het
ver haal doen en denk en wat u hebt ge wild dat zou ge beu ren.
Na tuur lijk lijkt dit maar zo, er is geen denk en de en ac te ren de
hoofd per soon, er zijn al leen beel den die al be ston den en waar -
uit u een keu ze heeft ge maakt. Net zo kiest de vrij kie zen de
ziel voor een ver loop en ver volgt dan zijn weg door een beel -
den reeks waar in zich te ge lijk de pro ces sen van fy sie ke ac tie
en be sef van die ac tie ont wik ke len. Aan het ein de van deze
reeks be reikt de ziel een beeld waar in ac tie en be sef bei de aan -
we zig zijn. Eerst is er de door de ziel ge ko zen ac tie, daar na het 
beeld in het blok uni ver sum waar in de ac tie en het be sef daar -
van vier di men si o naal zijn ge con cre ti seerd. Dit beeld is niet
ont staan, het was er al. De vijf di men si o na le ziel heeft er al leen 

25

Ref lec tie 10(4), winter 2013



een weg naar ge ko zen waar bij het bij zijn gang door de stof
ge con fron teerd wordt met de traag heid die in het vier di men si -
o na le blok uni ver sum geldt.

Jim van der He ij den- Over zich zelf, op zijn web -
si te (‘www.on ver gank elijk- bde.nl’): “In mijn
jeugd had ik een bij na-dood er va ring. De goed -
be waar de her in ne ring maak te dat ik na mijn
loop baan als ma te ri aal on der zoe ker en re -
search- en za ke lijk ma na ger mij be zig ben gaan 
hou den met het in de we ten schap en in de fi lo -
so fie zoe ken naar de ver kla ring voor deze bij -
zon de re er va ring.”  “Dit leid de tot de pu bli ca tie
van het boek ‘Onver gankelijk! - De bij na dood -
er va ring, ven ster op het licht van non-lo kaal
bewust zijn’. Daar na ver scheen ‘Het klei ne bij -
na-bij-de-dood boekje’, een kor te en hel de re in -

lei ding op dit on der werp voor een breed pu bliek.”

No ten en li te ra tuur in deel 1
(1) Zie ook: Heijden, Jim van der. Het brein, middelaar of cre ator.

Terugkeer, 24e jg., Nr. 2
(2) Internetpublicatie: Petkov, Vesselin. Phi los o phy De part ment, Con cordia

Uni ver sity, Mon treal, Que bec. Is There an Al ter na tive to the Block Uni -
verse View?

(3) Internetpublicatie: Pe ter son, Dan iel and Silberstein, Mi chael. De part ment
of Phi los o phy, Uni ver sity of Mich i gan, Ann Ar bor, MI resp. De part ment
of Phi los o phy, Elizabethtown Col lege, Elizabethtown, PA en De part ment
of Phi los o phy, Uni ver sity of Mary land, Col lege Park, MD. Rel a tiv ity of
Si mul ta ne ity and Eternalism: In De fense of the Block Uni verse

(4) (Heijden, Jim van der. Het gelijk van Des cartes - De herontdekking van
de ziel’. Terugkeer 22e jg., Nr. 2 / Gamma 18e jg., Nr. 1

(5) Heijden, Jim van der. Onvergankelijk! - De bijna-doodervaring, venster
op het licht van non-lokaal bewustzijn. Elmar, 2008

(6) Mays, Rob ert G. en Mays, Su zanne B.. The Phe nom en ol ogy of the
Self-Con scious Mind. Jour nal of Near-Death Stud ies, 27(1)

Bron ver mel ding en van de af beel ding en: Afbeel ding 2: Met dank aan 
Tim Pic kup, ‘timpickup@out look.com’ Afbeel ding 5: Met dank aan Su -
per flux, ‘hello@su per flux.in’ ¨
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Boekrecensies, door Aat de Kwant (5)

Vin cent Duin dam
Le ren lief heb ben
Een spi ri tu e le blik op re la ties.
Ten Have 2013
Van af de eer ste vlin ders in je buik tot de
laat ste kus kun je kie zen voor spi ri tu a li teit. In 
dit boek leer je ruim te te schep pen in re la -
ties: ruim te voor aan dacht, vrij moe dig ge ven 
en dank baar ont vang en. Het voor woord is
ge schre ven door Li set te Thooft: “Com pact
ge schre ven en diep. Het leent zich zelf ei -
gen lijk wel voor een ‘lectio divina’ - het aan -
dach tig proe vend en me di ta tief le zen van
een spi ri tu e le tekst – iets wat Vin cent Duin -
dam aan raadt om moei lij ke mo men ten in je
lief des le ven te bo ven te ko men.”

Spi ri tu a li teit maakt het, zo zegt hij niet al leen mo ge lijk om het fijn te
heb ben met el kaar, maar biedt ook een pracht i ge kans om je in ner lijk te
ont wik ke len. Want in de ont moe ting met de an de re kom je je zelf te gen,
met al je po si tie ve ei gen schap pen, maar ook met je scha duw kan ten.

Een mooie tip: Laat ir ri ta ties een sig naal voor je zijn om ‘uit je
hoofd te komen’ en in je lijf te gaan. Me di teer op je lichaams ge voel.
Waar zit de pijn?

Van uit psycho lo gisch per spec tief is het van be lang om ding en uit te
pra ten. Dat kan zijn nut heb ben. Maar mis schien kun je ook eens ex pe ri -
men te ren met sa men stil zijn. Een hoog lo pen de ru zie is niet het bes te
mo ment om dit te oe fe nen. In dat ge val kun je be ter eerst elk een ei gen
wan de ling (je man tra re ci te rend) ma ken en el kaar daar na weer op nieuw
ont moe ten. Bij klei ne re hob bels kun je sa men stil wan de len, of rus tig in
de ka mer zit ten. Gro te kans dat je er na eni ge tijd om moe ten lachen. 

In een in ter view in Pra na dat ik met hem had zei Duin dam o.a.
“Alles waar we in een re la tie over val len,’ zo schrijft Arju na Ardagh in
het boek ‘De trans lu cen te revolutie’, zijn ding en die we in ons zelf niet
ac cep te ren. De an der is een spie gel. Dus als je je ‘binnenkant’ op orde
be gint te breng en, zul je mer ken dat de re la tie met je part ner, en met
an de ren in het al ge meen, veel be ter wordt. En het ver mo gen om lief te
heb ben groeit mee.”

‘Leren liefhebben’ is weer een van die Duin dam-boe ken die ik één
keer uit las, net als zijn eer der ver sche nen boek ‘Spiritualiteit werkt in
relaties’. Het is een boek voor zo wel pril le ver lief den als voor part ners
die al ja ren sa men zijn.

Ja bik Veen baas
De ver lich ting als kraam ka mer
Over het tijd perk en zijn be te ke nis voor het he den
Nieuw Amster dam 2013
Dit boek en Ja bik Veen baas was ook een van de items in Wim Brands
tv-zon dag mor gen pro gram ma ‘Boeken’.

In sa men hang en de, maar af zon der lij ke hoofd stuk ken be spreekt fi -
lo soof, dich ter en ver ta ler, Veen baas vijf tien voor aan staan de denk ers

uit de 17e en 18e eeuw en hun ge dach te -
goed, van Spi no za en Bal tha sar Bek ker tot
mar kies de Sade en Con dor cet. Hij doet dit
steeds aan de hand van hun le vens loop en
van hun ge schrif ten. Zijn be doe ling is om de
ac tu e le be te ke nis van de Ver lich ting te to nen 
en hij on der zoekt de denk ers dus ook op hun 
be te ke nis voor het he den. Daar bij ko men ac -
tu e le thema’s aan de orde, zo als de ont to ve -
ring van de we reld, het de bat over de men -
sen rech ten en de eman ci pa tie van de vrouw. 
Het boek geeft een dui de lijk beeld van de ge -
schie de nis van de ver lich ting.

De Ver lich ting staat be kend als het tijd -
perk van de Rede, maar Veen baas laat zien 
dat ook de ir ra ti o na li teit ei gen is aan dit epo -

que, hoe de Ro man tiek daar uit voort vloei de en daar bij lo gisch past. De 
au teur be perkt zich niet tot zijn vijf tien hoofd per so nen, maar be trekt ter -
loops ook an de re denk ers bij zijn be toog. 

Het gro te mis ver stand over de Ver lich ting is vol gens Veen baas, de
ge dach te dat het tijd perk de rede ver heer lijk te en als ge volg daar van
zeer trots en zelf ver ze kerd was. In zijn boek wil hij aan to nen dat het
eer der een tijd was waar in het ver trou wen in de rede werd on der gra -
ven, en dat de Ver lich tings denk ers wer den ge kweld door in ten se twij -
fels. Waar aan Veen baas toe voegt: “Juist die twij fels, meen ik, heb ben
we van hen ge ërfd.”

‘De ver lich ting als kraamkamer’ is een dui de lijk lees baar en in een
soe pe le ver tel trant ge schre ven boek.

Win ters land schap na bij Zwol le. Foto: Ru dolf H. Smit    



UITGELICHT: In het Licht van het Sterven
ervaringen op de grens van leven en dood

Vertroostend boek over de Ars Moriendi door Ineke Koedam
Aat-Lambèrt de Kwant

In de boe ken ru briek in het vo ri ge num mer van Ref lec tie be -
sprak ik het boek van Ine ke Koe dam ‘In het licht van ster ven-
er va ring en op de grens van le ven en dood’ (Zie af beel ding en). 
Na her le zing ga ik graag wat die per in op dit op mer ke lij ke en
ont roe ren de boek, dat voor al met het oog op de hui di ge dis -
cus sies rond pal li a tie ve zorg zeer ac tu eel is. 

“Dit boek moest ge schre ven wor den en wel nu in deze tijd.
Na alle be rich ten over bij na-dood er va ring en en het open staan 
voor een gro ter en ein de loos be wust zijn, is het nu tijd om ge -
voe li ger te wor den voor de ong ewo ne poort die zich opent in
de na bij heid van de per soon die af scheid gaat ne men en de
her ken ning en die kun nen vol gen voor wie daar ge voe lig voor
is.” Zo zegt Manèc van der Lugt, in haar re ac tie op het boek
‘In het licht van ster ven – Erva ring en op de grens van le ven
en dood’ na mens Fo rum Ge zond heids zorg. En ze heeft ge lijk.

Het werd tijd dat zo’n boek er kwam. Ine ke Koe dam is er
in haar boek in ge slaagd de juis te snaar te ra ken. Het is dan
ook geen abs tract boek. Als hos pi ce me de wer ker en la ter co -
ördinator, weet zij waar over zij schrijft en weet haar er va rin -
gen op een ge voe li ge en over tui gen de ma nier over te brengen.

In dit boek be steedt Ine ke Koe dam be wust veel aan dacht
aan bij zon de re be wust zijn ser va ring en die tij dens het sterf bed
kun nen op tre den, die zo wel voor de ster ven de als voor de fa -
mi lie een na de ren de dood lij ken aan te kon di gen en de ma nier
van ster ven lijken te verzachten.

In zijn voor woord wijst Pim van Lom mel, car di o loog en
schrij ver van het boek ‘Eindeloos bewustzijn’, dat het vrij re -
gel ma tig voor komt dat men sen spe ci a le er va ring en, zo als
sterf bed vi si oe nen, heb ben en zelf mel den in de pe ri o de rond -
om hun ster ven. Fa mi lie le den en hos pi ce wer kers heb ben hier
ook wel over ge hoord, maar heb ben daar over meest al niet dur -
ven com mu ni ce ren. Men sen blij ken vaak te rug hou dend te zijn
om over deze er va ring en te pra ten om dat ze bij voor beeld bang 
zijn niet ge loofd te wor den.

Een be kend voor beeld van een sterf bed vi si oen is dat de pa ti -
ënt in de da gen of we ken voor het over lij den praat over een
be zoek van de over le den part ner of van over le den ou ders, of
kin de ren, of fa mi lie le den, of vrien den of soms ook van re li -
gieu ze fi gu ren. Van Lom mel wijst erop dat ster ven de pa ti ën -
ten ver tel len dat deze over le den per so nen zijn ver sche nen om
hen op te ha len of om hen te hel pen het le ven en het zie ke
lichaam los te la ten. Het feit dat men con tact kan heb ben met
het be wust zijn van over le den dier ba ren en met hen kan com -
mu ni ce ren, ver oor zaakt een nieuw idee over wat de dood zou
kun nen zijn. Want het komt voor dat ster ven den door hun
over le den ge lief den wor den mee ge no men naar een an de re,
niet-aard se wer ke lijk heid die doord rong en is van licht, vre de
en on voor stel ba re lief de. Een wer ke lijk heid die door gaans als
‘echter’ wordt er va ren dan onze da ge lijk se re a li teit. 

Een stukje meereizen naar het licht
Van Lom mel re fe reert ook aan een ge deel de dood er va ring zo -
als ook bij voor beeld dr. Ray mond Moody, au teur van Een blik 
in de eeu wig heid die be schrijft (1). Moody ont vangt jaar lijks
niet al leen dui zen den ver ha len van men sen over wat ze voel -
den, za gen en hoor den toen ze dicht bij de dood wa ren, maar
krijgt ook ver ha len bin nen van men sen die aan we zig wa ren bij 
het over lij den van een dier ba re.

Ve len heb ben al ge schre ven over bij na-dood er va ring en,
maar Moody, een au to ri teit op dit ge bied, richt te zijn on der zoek
nu ook op ge deel de dood er va ring en. Wa ken de fa mi lie le den of
ver ple gend per so neel be schrij ven uit tre ding en uit het lichaam
en het rei zen naar het licht; waar ne ming en die iden tiek lij ken
aan bij na-dood er va ring en, maar nu ge deeld wor den met de
over le den per soon. Ve len be schrij ven de aan we zig heid van een
op stij gen de mist uit het lichaam van de over le de ne, een te rug -
blik op het le ven van de over le de ne en de im pact die de er va ring 
heeft op het per soon lijk le ven van de ‘mee-reiziger’.

Tus sen de re gels door is ook in het boek van Ine ke Koe -
dam te le zen hoe na be staan den soms een deel van het ster -
vens pro ces meemaken.

Illusoire wereld of niet?
En dan vraag je je af: le ven we in fei te in een il lu soi re we reld?
De Indi a se Veda’s zijn daar dui de lijk over en wij zen erop dat de 
mens meest al een we reld beeld heeft dat ver van de wer ke lijk -
heid af staat, zo dat het de mens be let in zicht te heb ben. We le ven 
in Maya (il lu sie), als in een slui er van il lu sies en tij dens het ster -
vens pro ces ko men we in een we reld die ech ter is dan echt.

Ster ven den lij ken in staat te zijn zich te be we gen in ver -
schil len de ‘werelden’. Soms ver tel len ze dat zij er gens an ders
wa ren, maar ook voor fa mi lie en hos pi ce me de wer kers is dat
merk baar. Ine ke Koe dam toont aan dat een over gang daar om
niet een zaam of ang stig hoeft te zijn, maar troost rijk en ge rust -
stel lend kan zijn. Het mooie, maar ook ont roe ren de boek laat
zien dat lief de vol le spi ri tu e le zorg heel be lang rijk is. Door
voor deze per soon lij ke le vens ein de-er va ring en meer open heid
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en be grip te ont wik ke len, ont staat er ruim te voor de be hoef ten
van ster ven den. Daar mee kun nen we hen be ter on der steu nen
in het pro ces van acceptatie en overgave dat sterven heet.

In haar in lei ding zegt Ine ke Koe dam: “Ster ven is een kost -
baar en we zen lijk pro ces van ie der mens en het is mijn wens
dat dit boek on der steu nend mag zijn aan dit pro ces. Daar -
naast mag het mis schien een bij dra ge zijn aan ver rui ming van 
be wust zijn in het over gangs ge bied van de dood.” 

Ze be na drukt dat het niet de be doe ling is de dood en of de
zorg voor ster ven den te ro man ti se ren. Een ant woord waar om
de ene mens der ge lij ke ver schijn se len mee maakt en de an der
niet, heeft zij niet. Het is ook geen cri te ri um voor een goe de
over gang. Maar het on der ken nen en ac cep te ren van deze ver -
schijn se len en er va ring en aan het sterf bed, als deze aan de
orde zijn, is dat naar haar mening wel.

Zo als eer der al kort ge ty peerd, was Ine ke Koe dam ge rui me 
tijd als vrij wil li ger en la ter als co ördinator ver bon den aan het
Rot ter dam se hos pi ce ‘De Vier Vogels’. Wat zij daar mee maak -
te was niets nieuws. 

Haar eer ste per soon lij ke er va ring gaat te rug naar de tijd
dat zij der tien jaar was. 

“Oma van va ders kant was over le den. Hoe wel mijn zus jes
en ik even in de kist moch ten kij ken, wer den we toch voor al
weg ge hou den bij deze eer ste dode in ons le ven. Voor zo ver ik
mij her in ner, had ik geen spe ci a le re band met mijn oma dan
mijn zus jes. Maar ’s avonds ver kiest oma om mij te be zoe ken
en zit aan het voe ten ein de van mijn bed. Veel la ter, ik werk
dan als vrij wil li ger in het hos pi ce, ver eert zij mij op nieuw met
een be zoek en wel in een be te ke nis vol le droom.” 

La ter komt ze in con tact met de on der zoe ker Pe ter Fen -
wick, neu ro psychi a ter, die bij zon der on der de in druk was van
wat er in de ‘De Vier Vogels’ ge beur de. Hij ge bruikt dit als
voor beeld in zijn le zing en, con fe ren ties en sym po sia over de
hele we reld. Voor Koe dam aan lei ding na mens Fen wick on der -
zoek uit te voe ren naar zo ge noem de ‘end-of-life-experiences’
in Ne der land. ‘In het licht van sterven’ is hiervan het resultaat.

Diepgaande spirituele inzichten
Voor haar boek heeft zij on der zoek ge daan in drie hos pi ces,
maar raad pleeg de ook het boek ‘The Art of Dying’ van Pe ter
en Eli za beth Fen wick (2) en ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim
van Lom mel (3). 

Uit wat hos pi ce me de wer kers ver tel len over hun er va ring en 
met ster ven den en na be staan den blijkt dui de lijk dat er meer is. 
Er ont staan diep gaan de spi ri tu e le in zich ten, die een groot ef -
fect heb ben op fa mi lie en zorg ver le ners. Ine ke Koe dam pleit
dan ook voor meer ruim te voor ster ven den om hier over te
kun nen pra ten, zon der dat fa mi lie of ver ple ging de in houd van 
hun ervaringen ter discussie stelt. 

‘In het licht van sterven’ zet me di ci, ver zor gers, fa mi lie en
naas ten aan om alert, open en ont vank elijk te zijn in hun hou -
ding en zich be wust te zijn van hun be na de ring van het ster -
vens pro ces van hen waar voor zij zorg dra gen, maar ui tein de -
lijk ook hun ei gen, van na tu re, en ooit op han den zijn de ster -
ven en ster vens pro ces.

Wat mij treft is dat Ine ke Koe dam er niet om heen draait,
dat de dood ook ake li ge, be ang sti gen de en min der mooie kan -
ten kent. Inner lij ke on rust en agi ta tie lei den soms tot rus te loos -
heid waar bij ster ven den het zelfs kun nen uit schreeu wen, wat
voor de naas ten moeilijk kan zijn.

Zo laat zij een ver pleeg kun di ge ver tel len over een man
“die de hele tijd schold en vloek te. Hij was zo boos. Ik werd
hem eer lijk ge zegd ook een beet je zat en vroeg: ‘Waarom lig
je zo te schel den, we zor gen zo goed voor je?’ –‘Ja, maar jij
weet niet dat ik zo veel pijn heb.’ Toen gooi de hij er al les uit en 
ver vol gens spuug de hij een enor me vloed gal. Die nacht over -
leed hij heel rus tig. Eerst door zich ver baal te ui ten en daar na
licha me lijk. Dat kan dus een be lang rijk sig naal zijn.”

Het boek kan bij dra gen aan meer be wust wor ding om trent
het ster vens pro ces, ook en voor al bij ver pleeg kun di gen. Nog al
te vaak wordt spre ken over de dood zo lang mo ge lijk uit ge steld. 
Ook op het be noe men van die mooie mo men ten en ver won der -
lij ke mo men ten tij dens een sterf pro ces rust nog steeds een ta -
boe, maar le zing van het boek kan er wel licht toe bij dra gen om
de Ars Mo rien di, de kunst van het ster ven, te her ont dek ken.

De dood is niet een enk ele ge beur te nis, maar een pro ces.
Ine ke Koe dam in spi reert tot verd ie ping van dat pro ces.

Le ven sein de-er va ring en zijn heel troost rijk: de ster ven de
mens be reidt zich voor op de dood. We we ten niet wat zij in -
ner lijk door ma ken, maar dier ba ren en sen si tie ve zorg ver le ners
aan het sterf bed zien en er ken nen het we zen lij ke ka rak ter van
het pro ces waar in de ster ven de is ver wik keld. Daar naast dui -
den deze bij zon de re ver ha len over de na de ren de dood- of le -
vens ein de-er va ring en op een overgang naar een andere vorm
van bestaan. Een over gang die niet een zaam of ang stig hoeft te 
zijn maar die troost rijk en ge rust stel lend is.

Voor meer in for ma tie: www.weer schijn.nl
Of www.weer schijn.nl/ on der zoek

Noten
1-  Ray mond Moody, Een blik in de eeuwigheid, gedeelde ervaringen met de

dood. Bruna 2011.
2-  Pe ter en Eliz a beth Fenwick, The Art of Dy ing. Blooms bury Ac a demic,

2008.
3-  Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn - Een wetenschappelijke visie op

bijna-doodervaringen. Ten Have, 2007.

* * *

Ochtendgloren - foto: Rudolf H.Smit
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Boekrecensies en -aankondigingen

Aat de Kwant

Rim mer Mul der
Seks in de kerk
Hoe Ne der land zijn kuis heid ver loor
Atlas Con tact 2013
In de ja ren zes tig raas de de sek su e le re vo -
lu tie als een wer vel wind door de ker ken in
Ne der land. De chris te lij ke ze den leer die zo
lang als een zwa re de ken over de sa men le -
ving had ge le gen werd aan de kant ge gooid, 
het ene na het an de re ta boe werd op ge -
ruimd: ge boor te be per king, ong ehuwd sa -
men wo nen, ho mo sek su a li teit. Gods ge bo -
den en ver bo den wer den ing ehaald door de
ac tu a li teit.

Rim mer Mul der maak te de ont wik ke ling
mee als jour na list en als kind van de ge re for meer de zuil. In zijn boek
‘Seks en de kerk - Hoe Ne der land zijn kuis heid verloor’ doet hij ver slag 
van wat de ker ken tij dens de sek su e le re vo lu tie over kwam. 

Het volk schik te zich niet lang er naar de strenge voor schrif ten voor 
de om gang tus sen man en vrouw. Lang zaam maar ze ker werd God de 
af ge lo pen eeuw uit de slaap ka mers van ge lo vi gen van alle ge zind ten
verd re ven. Mul ders boek is een fraaie en hel der ge schre ven com bi na -
tie van ei gen her in ne ring en, do cu men ta tie en in ter views met ge ne ra tie -
ge no ten, ziel zor gers en maat schap pe lijk wer kers. Hij las het Boek der
Boe ken er nog eens op na even als al ler lei mo raal the o lo gen. Hij verd -
iep te zich ook gron dig in dat ándere ge loof, dat hij niet van huis uit
ken de, het ka tho li cis me, en komt tot de con clu sie dat de on mo ge lij ke
ei sen die de twee ker ken aan hun schaapjes stel len op het ge bied van
seks niet zo heel veel veel ver schil len.

De mees te ver won de ring wek te bij Mul der de Rooms-ka tho lie ke
kerk. Het was voor hem ten min ste won der lijk te er va ren hoe de ka tho -
lie ke ze den van zo’n vijf tien eeu wen oud nooit we zen lijk zijn ve ran derd 
en nog al tijd als de eni ge en juis te mo raal de men sen wordt voor ge -
hou den.

Brit ta Böhler
De be slis sing
Cos see 2013
Ook zij was on langs te zien in mijn fa vo rie te
tv-pro gram ma ‘Boeken’ op zon dag mor gen.
Brit ta Böhler ver tel de daar zo over tui gend en 
tref fend over haar boek dat ik het de vol gen -
de dag met een ter be spre king aan vroeg. Met 
dank aan Wim Brands die er al tijd weer in
slaagt heel boei en de schrij vers aan ta fel te
krij gen.

Be gin 1936 pu bli ceer de Tho mas Mann,
die toen al drie jaar in Zwit ser land woon de,
in een Zwit ser se krant een open brief. De be -
ken de schrij ver en No bel prijs win naar nam in
kracht i ge be woor ding en af stand van het na ti -

o naal so ci a lis ti sche re gi me in Duits land, zijn va der land. In de dag boe -
ken die hij al tijd bij hield, wijdt hij aan deze brief slechts wei nig woor -
den. Hij dien de de brief in bij de re dac tie, bel de de vol gen de dag dat hij 
er toch nog over wil de na denk en en gaf pas twee da gen la ter toe stem -
ming om hem te pu bli ce ren. De ad vo ca te Brit ta Böhler pro beert in haar 
boek ‘De beslissing’ in ro man vorm te re con stru e ren wat er in die da -
gen door Mann heen ge gaan moet zijn. Er stond voor hem veel op het
spel. We lis waar had hij zijn va der land al ver la ten en wa ren zijn huis en 
spul len ge con fis queerd door de nazi’s, maar pu bli ca tie van de brief
zou be te ke nen dat zijn boe ken niet lang er in Duits land ge le zen moch -
ten wor den. Bo ven dien werd zijn privéle ven, in clu sief z’n nooit open lijk
be le den ho mo sek su a li teit, ook open baar en zou den ook zijn fa mi lie le -
den gevaar lopen.

In deze ro man weet Böhler Tho mas Manns di lem ma bo ven het
per soon lij ke uit te til len naar de uni ver se le vraag: als je ge con fron teerd 
wordt met het kwaad, mag je dan zwij gen uit ei gen be lang of moet je
stel ling ne men? 

Mann koos het laat ste. Die drie da gen vol mij me ring en le ve ren niet 
echt span nen de li te ra tuur op. Böhler doet na me lijk of we steeds in het

hoofd van Tho mas Mann zit ten, maar in wer ke lijk heid is er con ti nu een 
al we ten de ver tel ler aan we zig die van al les fei ten en ge beur te nis sen uit 
het le ven van Mann, op de hoog te lijkt te zijn, maar echt sto ren doet
het niet. De be slis sing is ge woon een mooi ge schre ven ro man die ons
een blik gunt in het di lem ma waar mee een van de groot se schrij vers
van de 20e eeuw werd ge con fron teerd. Vaar dig weet zij van dit
‘monument van de Duit se literatuur’ een mens van vlees en bloed te
ma ken die zich net als ie der een druk maakt om al le daag se ding en.
Boei end is te le zen hoe een keu ze die voor ons zo lo gisch lijkt, voor
Mann er één was met vele ha ken en ogen. Achter af is elke keu ze im -
mers een vou dig.

De main stram zal hard oor de len en zeg gen dat Mann een fou te
be slis sing nam. Wie ‘De beslissing’ leest zal daar wel licht ge nu an ceer -
der over denk en. De au teur (Frei burg, 1960) is bij zon der hoog le raar
Advo ca tuur en voor ma lig lid van de Eer ste Ka mer voor Groen Links

Jan nie Reg ne rus
Het lam
Atlas Con tact 2013
Het lam is het ont roe ren de ver haal van een
vrouw die zich staan de pro beert te hou den
te gen over het leed van haar ernstig zie ke
kind. Het is de ong ewo ne com bi na tie van
beel de nas so ci a tie-taal die deze ro man tot
een won der van ver beel ding maakt. 

In de ro man reist Cla ris sa met haar
zoon tje af naar Gent om het schil de rij Het
Lam Gods van de ge broe ders van Eyck te
be kij ken. Het lam is het sym bool van de on -
schuld, maar wat ge beurt er als op een dag
een boos aar dig on heil dat lam be dreigt?
Het zoon tje van Cla ris sa, Jo ris, is een kleu -

ter die zich ver won dert over een dood lam dat op een markt plein is
ach ter ge ble ven. Niet lang daar na plast hij bloed. Kank er. Mach te loos
moet Cla ris sa toe kij ken hoe haar kind slo pen de be han de ling en on der -
gaat. Het ve ran dert haar waar ne ming van de we reld om haar heen,
waar slui pen der wijs kleur en le ven uit verd wij nen tot dat zij al leen nog
ver val en ein dig heid ziet. De Kunst biedt te gen wicht, ze neemt Jo ris
mee naar Gent om daar sa men Het Lam Gods van de ge broe ders Van 
Eyck te aan schou wen en hem en zich zelf er van te over tui gen dat lang
niet alle lam me ren dood gaan.

‘Het lam’ is een ge frag men teer de, vi su e le ro man - Jan nie Reg ne -
rus noemt het zelf een taal schil de rij - vol sym bo liek (ook chris te lij ke),
vaak in de vorm van te gen stel ling en en ui ter sten. Kleur die zich steeds 
verd er te rug trekt uit het ge zicht van Jo ris spat van het doek van schil -
de rij en. Twee dui ven - één die niet snel ge noeg op vliegt en één voor
al tijd ge vang en in een goud geel schijn sel - hou den el kaar in even -
wicht. Reg ne rus schrijft heel mooi en beel dend, maar doet ook weer
niet haar best om heel mooi te schrij ven. Zo weet ze tref fen de beel den
af te wis se len met een al le daag se be schrij ving. Toch blijft naast die
schil de ring en stof fe ring de kern van haar ver haal over eind.

Op on der koel de wij ze neemt Reg ne rus je mee in haar gro te en het 
klei ne leed. Ze mengt haar fas ci na tie voor schil der kunst met taal, in
een in dru kwek ken de stijl. Het Lam is voor al een ge voe lig ver haal dat
zij in een prach tig taal ge bruik weet te ver woor den, maar een tra nen -
trek ker is het ook weer niet. Haar boek is een en al schoon heid in
woor den die mij diep heb ben ge raakt. Het is een van de meest boei en -
de ro mans van Ne der land se bo dem die ik de laat ste tijd las.

Wel licht is het Tv-pro gram ma via ‘Uitzending gemist’ nog via in ter -
net te zien. Voor al kij ken dan!

Boekaankondigingen
In deze ru briek wor den ove ri ge boe ken, die voor de le zer in te res sant
kun nen zijn, maar waar voor he laas nu geen plaats kan wor den ing e -
ruimd in de uit ge brei de re boe ken in for ma tie, kort aang ekon digd.
Mo ge lij ker wijs wor den enk elen hier uit uit ge brei der be spro ken in het
vol gend num mer van Ref lec tie. 

Emmy van Schal kwijk: Toen ik wak ker werd, Aspekt 2013. Fi lo so -
fisch reis ver slag waar in de hoofd per soon ‘Ik’ op zoek gaat naar ant -
woor den op vra gen.

Chris ta Anbeek: Aan de hei de nen over ge le verd, Hoe the o lo gie de
21e eeuw kan over le ven, Ten Have 2013. In dit boek je geeft Chris ta

Ref lec tie 10(4), winter 2013

29



Anbeek een eer ste aan zet tot een ver nieuw de er va rings the o lo gie.
Daar mee licht ze ook haar the o lo gi sche en fi lo so fi sche vi sie ach ter 
‘De berg van de ziel’ (Chris ta Anbeek & Ada de Jong) waar van een be -
spre king ver scheen in het voor jaars num mer. Dit boek, ‘Aan de hei de -
nen overgeleverd’, is een be werk te ver sie van Anbeeks in au gu re le
rede. Dr. Cris ta Anbeek is Uni ver si tair hoofd do cent exis ten ti ële en le -
vens be schou we lij ke re flec tie vaar dig he den & The ma lei der Hu ma nis tie -
ke be gel ei dings- en coachings tu dies, aan de Uni ver si teit voor Hu ma -
nis tiek te Utrecht.

Holk je van der Veer: Ver lang en als ant woord. Mijn weg met de Do -
mi ni caan se tra di tie, Ten Have 2013. Holk je van der Veer, een vrij ge -
voch ten Amster dam se, stu deert in de ja ren tach tig aan de so ci a le aca -
de mie in Kam pen. Ze loopt sta ge in het do mi ni ca nenk loos ter in Zwol le, 
waar ze veel in spi ra tie vindt. Ze wil graag deel uit ma ken van de do mi -
ni caan se ge meen schap. In 1996 treedt ze toe als do mi ni ca nes. In dit
boek ver telt ze over ver lang en naar God en ver bin ding met an de ren,
haar strijd met een ernsti ge aan doe ning én over het ge dach te goed van 
Do mi ni cus, dat ook heel ac tu eel pas send is in deze tijd.

Wim Kops: De ge hei men van het licht, Een weg naar in zich ten in
de raad se len van het le ven, Chri stof oor 2013, Wim Kops ont dek te
dat deze le vens ge hei men een in ni ge sa men hang ver to nen met de ge -
hei men van het licht. Het licht dat ons aan de ene kant zo ver trouwd is
heeft an der zijds iets bui teng ewoon mys te rieus.

Her man van Erp, He gel, Boom 2013. Dit voor jaar ver scheen bij Uit -
ge ve rij Boom de ver ta ling van He gels hoofd werk, ‘Fenomenologie van
de geest’. He gel-ken ner Her man van Erp in tro du ceert de le zer in de
denk we reld van He gel. Waar gaat het bij deze fi lo soof om en wat is de 
be te ke nis van no ties als ‘geest’? Na aan schaf van deze toe gank elij ke
in lei ding staat niets le zing van He gels mees ter werk nog in de weg.

Ge or ge Wil helm Frie dich He gel, Fe no me no lo gie van de geest,
Boom 2013. Het ver schij nen van de ‘Fenomenologie van de geest’ is
dé ge beur te nis van de Maand van de Fi lo so fie 2013. He gels hoofd -
werk uit 1807 is nu ein de lijk in te graal be schik baar in een uit mun ten de
ver ta ling. Het boek is be wie rookt en ver vloekt, maar nie mand be twist
dat het een van de be lang rijk ste wer ken is in de wes ter se fi lo so fie.

Ken neth Gu kier & Vik tor May er-Schönber ger: De big data re vo lu -
tie Hoe de data-ex plo sie al onze vra gen gaat be ant woor den, Ma -
ven Pu blis hing 2013. Vik tor May er-Schönber ger, hoog le raar aan het
Oxford Inter net Insti tu te en Ken neth Cu kier, dé big data-jour na list van
The Eco no mist, bun del den hun krach ten om de ge vol gen van deze big 
data-re vo lu tie voor het eerst dui de lijk in kaart te breng en. Op mee sle -
pen de wij ze be schrij ven ze waar om juist Goog le het best in staat is het 
ver loop van een griep vi rus te voor spel len en hoe Twit ter kan ‘zien’ wie
de ver kie zing en gaat win nen.

Jo nat han Black: De hei li ge ge schie de nis, Het ver haal vol gens
eng elen, mys ti ci en an de re bo ven na tuur lij ke we zens, Ser vi re ja nu -
a ri 2014. In ‘De hei li ge geschiedenis’ wijst Jo nat han Black ons op de
be trok ken heid van eng elen in my then, fol klo re en re li gieu ze tes ta men -
ten. Black schreef eer der, vol gens cri ti ci de cul thit, ‘De ge hei me ge -
schie de nis van de wereld’, de ver moe de lij ke bron van Dan Brown’s
‘De Da Vin ci Code’.

Hans Moo len burgh: U kunt veel meer dan u denkt, Wat u zelf kunt
doen om uw kind ge zond te hou den. In ruim vijf tig jaar art sen prak tijk 
heeft dr. Hans Moo len burgh de klach ten van kin de ren zien ve ran de -
ren. Waar vroe ger won den en ‘standaard’-kin der ziek ten het beeld be -
paal den, heb ben in de loop der ja ren wel vaarts ziek ten de over hand
ge kre gen: leu ke mie, sui ker ziek ten, een breed sca la aan al ler gie ën,
voed se lin to le ran ties, hy per ac ti vi teit en au tis me. Aan de hand van tien -
tal len prak tijk voor beel den laat dr. Moo len burgh zien dat het tijd wordt
om verd er te kij ken dan de symp to men en de oor za ken aan te pak ken. 
Juist de goed be doel de vac ci na ties blij ken niet zel den gro te scha de in
een kind aan te rich ten.

Yvon ne van den Berg: De vi ool van mijn moe der. Au to bi og ra fi -
sche ro man over een Ne der land se fa mi lie met een oor logs ver le -
den, Sijt hoff 2013. In de we reld van de jonge Else is een lood zwaar
ge heim: haar moe der komt uit een NSB -ge zin. Ter wijl ze op groeit,
wordt de on uit ge spro ken span ning tus sen haar en haar moe der steeds 

gro ter. Else zoekt haar toe vlucht in klas sie ke mu ziek en haar dwars -
fluit. Dan vindt ze een oude, ver waar loos de vi ool op zol der. Die moet
van haar moe der zijn, maar waar om speelt zij niet meer?
Vele ja ren la ter heeft Else pas de moed om het ver le den van haar fa -
mi lie te on der zoe ken. En pas wan neer haar moe der over le den is, vindt 
ze be grip en rust.

* * *

DE ZOON

Frag ment uit: “Het Heilige” door Rudolf Otto

‘Kennis a-pri o ri is niet die, wel ke elke ie der re de lijk we zen
heeft (dat zou ‘aangeboren’ ken nis zijn), maar die ie der een
heb ben kan. Ho ge re ken nis a-pri o ri is er een, die ie der een heb -
ben kan, die men, zo als de er va ring aan toont, niet in zich zelf
heeft, maar die ‘opgeroepen’ wordt door an de ren, ho ger be -
gaaf den. De al ge me ne ‘aanleg’ is hier lou ter het ver mo gen van 
ont vank elijk heid en een prin ci pe van be oor de ling, en niet het
ei gen zelf stand i ge werk van de be tref fen de ken nis. Zo’n
schep pin vindt al leen plaats bij de ‘begaafden’. ‘Begaafdheid’
is ech ter een ho ge re fase, een ver ster king van de al ge me ne
aan leg en ze on der scheidt zich van deze niet gra du eel maar
ook kwa li ta tief. Dat is dui de lijk waar te ne men in de kunst.

Wat hier on der de mas sa slechts ont vank elijk heid, be le ven en
be oor de len door ont wik kel de smaak is, dat keert op het ni veau 
van de kun ste naars te rug als uit vin ding, schep ping, com po si -
tie, zelf stand i ge ge ni a le pro duc ti vi teit. En deze ho ge re trap en
kracht van de mu zi ka le aan leg die dáár slechts vat baar heid
voor mu zi ka le ont roe ring en, híer ech ter het ver mo gen tot mu -
zi kaal pro du ce ren en open ba ren is, is klaar blij ke lijk geen lou -
ter gra du eel ver schil.

Pre cies zo ligt het nu ook op het ter rein van het re li gieu ze ge -
voel, het re li gieu ze er va ren, het ont staan er van en de open ba -
ring. Voor de mees te men sen is ook hier de ‘aanleg’ enk el en
al leen als ont vank elijk heid voor han den, dat wil zeg gen als
mo ge lijk heid om door re li gie ont roerd te wor den en als het
ver mo gen om zelf en vrij de ding en te le ren ken nen en be oor -
de len. Dat be te kent dus: al ge me ne aan leg is de ‘geest’ maar
dan in de vorm van het tes ti mo ni um spi ri tus (gees te lij ke ge tui -
ge nis). En ook dit slechts, ubi ipsi vi sum fuit (waar hij wil).

Het ho ge re ver mo gen en ni veau ech ter, on af leid baar uit de
eer ste fase van de lou te re ont vank elijk heid, is hier de pro feet,
dat wil zeg gen de ge ne, die de geest als het ver mo gen van de
‘innerlijke stem’ en als het ver mo gen der di vi na tie en, door
mid del van bei de, als re li gieu ze pro duc tie kracht be zit.

Bo ven dit ni veau van de pro feet laat zich dan een nog ho ge re,
der de denk en en ver wach ten, weer on af leid baar uit de twee de,
net als de twee de het was uit de eer ste: die van hem, die ener -
zijds de geest in vol heid be zit en die an der zijds te ge lijk zelf in
per soon en werk wordt tot het voor werp van de di vi na tie van
het hei li ge, dat in de ver schij ning treedt.
Deze is meer dan pro feet – Hij is de Zoon.’

Ru dolf Otto, Het Hei li ge, over de bui ten re de lij ke kant van het god de lij -
ke. (Ber lijn, 1917) – Abraxas, Amster dam, 2002. p 143, 244.

* * *
*
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