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Woord Vooraf

Van de be gin vo rig jaar over le den pries ter van de Vrij-Kat ho -
lie ke Kerk Jo han Pa me ij er is pos tuum het boek ‘Verborgen
zintuigen’ ver sche nen, ja nu a ri jl. 

Dit is een dus da nig op mer ke lijk ge ge ven, en goed nieuws
voor alle le zers die zich door Jo han heb ben la ten in spi re ren,
dat op deze, wat ong ebrui ke lij ke, plek in dit ‘Woord vooraf’
aan dacht wordt be steed aan dit al ler laat ste boek van Johan
Pameijer.

‘Verborgen zintuigen’ (ISBN 9789077153451) werd uit ge -
ge ven door: Buro voor ta rot uit ge ve rij.

Graag licht ik een tipje van de
slui er van de in houd op met drie
zin nen uit de in for ma tie van de
uit ge ver: “De ont dek king van de
ener ge ti sche ba sis van het uni ver -
sum heeft gro te ge vol gen voor
onze wij ze van denk en. Onge we -
ten zijn alle le ven de we zens af -
hank elijk van kos mi sche ener gie.
(…) Ui tein de lijk wor den we ons
be wust van onze bo ven tij de lij ke
on ster fe lijk heid.”

De rol die eng elen, mys ti ci e.a. mo ge lijk speel den in het ge -
stal te ge ven van onze we reld komt naar vo ren in de voor pu bli -
ca tie van het boek van Jo nat han Black, ‘De hei li ge geschie -
denis’. Het is fijn dat steeds weer di ver se uit ge vers be reid zijn
een voor pu bli ca tie te la ten pu bli ce ren in Ref lec tie. Dat is van
gro te waar de, om dat een re cen sie, hoe goed en gron dig ook,
toch al tijd een pro duct van het ei gen brein en de ei gen er va -
rings we reld etc blijft van de re cen sent. Waar mee ik ab so luut
niet wil sug ge re ren als zou ik voor re cen sen ten geen res pect
en gro te waar de ring heb ben, dat heb ik wel, laat dat ge zegd
zijn! Maar een voor proef je van de ei gen taal, taal vaar dig heid
en het ‘verstaan’ van het on der werp waar over wordt ge schre -
ven door de au teur, is het neus je van de zalm voor de le zer om 
zich di rect en on mid del lijk te kun nen ori ënteren op het on der -
werp en te on der zoe ken of de per soon lij ke af fi ni teit of be lang -
stel ling vol doen de is om verd er te wil len le zen.

De tijd lo ze in spi ra tie die Hil de gard von Bing en, een bui -
teng ewo ne vrouw, zie ner en mys ti cus, ons, nu, en elk mo ment, 
kan bie den, wordt uit ge licht in het ar ti kel ‘Alsof een mens
voor het eerst de ogen opsloeg’.

Ver der wordt on der meer aan dacht be steed aan de hon derd- 
ste ge boor te dag van Etty Hil le sum, 15 ja nu a ri jongst le den. 
In het ar ti kel ‘Een geu ri ge ziel’ wordt een ui terst sum mie re
bloem le zing van haar werk ge pre sen teerd.

En als we onze blik rich ten naar de toe komst: hier on der
vind u de aank on di ging van de pries ter wij ding van Nora
Noya, za ter dag 21 juni a.s. in de kerk in Amsterdam.

Als u de mo ge lijk heid hebt hier bij aan we zig te zijn dan be -
leeft u een heel mooie dag!

In ie der ge val: veel lees ple zier!

Paul van Rooi jen – Ein dre dac teur

* * *

Priesterwijding van Nora Noya

Op za ter dag 21 juni 2014 zal de pries ter wij ding van Nora
Noya plaats vin den in de kerk ge meen te Amster dam.

Adres: Deur loost raat 17, 
1078 HR Amster dam

Praktische informatie
Op dit mo ment zijn nog niet alle de tails, zo als aan vangs tijd en
evt. re cep tie, be kend. In de loop van de ko men de we ken zal
dit be kend wor den. 

Voor meer in for ma tie kunt u na tuur lijk con tact op ne men
met de se cre ta ris van de kerk ge meen te Amsterdam:

Mw. Ger da Baaij.
Tel: 036-533 30 25
E-mail: ‘amsterdam@vkk.nl’

Ook op de lan de lij ke site van de VKK zal deze in for ma tie in
de loop van het voor jaar wor den ge pu bli ceerd: ‘www.vkk.nl’

Routebeschrijving
Op ‘www.vkk.nl’ on der ‘Kerkgemeenten’, dan on der
‘Amster dam’ staat een rou te be schrij ving, zo wel voor auto als
voor open baar ver voer. Van af NS sta ti on RAI is de kerk lo -
pend in 15 mi nu ten te be rei ken.

Een nieu we pries ter be te kent een kracht i ge im puls voor de
kerk ge meen te, de Ne der land se kerk pro vin cie en na tuur lijk
ook voor de be trok ke ne zelf.

De da tum van de wij ding is ook een bij zon der mooi mo -
ment: de om slag van voor jaar naar zo mer, de lang ste dag.

De re dac tie wenst Nora een heel goe de voor be rei dings tijd!

Moge Christus, wiens kracht in de stilte is,
deze voorbereiding ondersteunen.

En moge het licht van de langste dag een beeld zijn
voor haar en voor ons allen als een weerspiegeling

van Christus’ liefde en glorie.

* * *
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Gnosis en Zelfkennis
Col umn Aat-Lambèrt de Kwant

Wil lie Wor tel, de an tro po mor fe kraan vo gel uit de Do nald
Duck strips, keek via een soort te le scoop vaak in zijn ei gen
her se nen om na te gaan of daar nog een ge ni aal idee zat. Het is 
een aar di ge me ta foor, zo als die meer voor ko men in der ge lij ke
strips en sprook jes.

Het doet me denk en aan het steeds weer stre ven naar zelf -
ken nis, waar van het be lang door de eeu wen heen door denk ers 
uit ver schil len de cul tu ren be na drukt en be schre ven is. Zelf -
ken nis is zo wel vol gens de wes ter se als de oos ter se tra di tie dé
sleu tel om tot een die per zelf be sef of bewustzijn te ko men.
Veel re li gies wij zen ook op het be lang van zelf ken nis en te
wor den wie je bent. De Ve di sche ge schrif ten, die voor al met
vor men van me di ta tie te ma ken heb ben, maar te ge lijk ook in -
zicht ver schaf fen in de ken nis van de diep ste re a li teit, wij zen
ook op het be lang van zelf ken nis en om te worden wie je
werkelijk bent. 

Zo staat in de ‘Bhagavad Gita’: “Ik zal u deze Zelf ken nis
(Jnâna) en gees te lij ke ver lich ting (Vijnâna) ten vol le open ba -
ren, en wan neer gij u die ei gen hebt ge maakt, blijft er verd er
niets over te we ten.”

Er is dus niets nieuws on der de zon. In an de re tij den wer -
den men sen ook al op ge roe pen tot zelf ken nis en cor rec tie van
het zelfbeeld. 

Gno sis is een kern be grip uit het gnos ti cis me. Het woord is
af kom stig van het Griek se gnôsis, dat ‘kennis’, ‘inzicht’, of
‘zelfkennis’ be te kent. Ook in de VKK wordt het be lang van
zelf ken nis ing ezien. Mede daar om zijn de vroeg chris te lij ke,
gnos ti sche Nag Ham ma di-ge schrif ten toe ge voegd aan de Bij -
bel. In deze ge schrif ten ligt een gro te na druk op zelf ken nis. 
Niet de leer of het dog ma maar je heel be wust wor den van je
ei gen ge dach ten, emo ties en ge voe lens. Wie ben ik? Is wat ik
zeg wel in over een stem ming met mijn han de len. Zelf ken nis is
het be gin van alle wijs heid om dat je je ei gen ge con di o neerd -
heid door ziet waard oor je een dui de lijk(er) be sef krijgt in je
han de len.. Zelf ken nis ge draagt zich in fei te als bij voor beeld
Ja pie Kre kel in het sprook je van Pi noc cio, die zo no dig naar
Pret-ei land moet, het ei land van ma te rie. Niet doen, waar -
schuwt Ja pie (zelf ken nis) maar Pi noc cio (nog on be wust) gaat
toch. Zelf ken nis is pri ma, maar je moet er wel mee aan de
slag.... Pfffffff!

“Ie der een mo del leert zijn le ven naar zijn ei gen zelf beeld,
maar we le ven in het on ein di ge,” zegt Jan van Ros sum in zijn
boek 'Je bent niet wat je denkt.' “Met dat beeld pro be ren we
vaak het on ein di ge in te per ken, om dat dat te be ang sti gend is,
want dat kun nen we ge woon niet aan. Daar om be scher men we 
ons zelf door al ler lei beel den, idee ën en con cep ten om een ze -
ker ge voel van sta bi li teit te krij gen. Toch voe len we aan dat
dit niet he le maal klopt, om dat ons beeld nooit de wer ke lijk heid 
kan dek ken, want het is al tijd an ders om.” Van Ros sum, die de 
ant woor den op zijn ei gen vra gen vond in de ad vai ta (fi lo so fie
van het non-du a lis me uit de Indi a se ve dan ti sche school), stelt
in zijn boek dat je niet bent wat je denkt, en hij roept daar mee
be wust de vraag op wie of wat je dan wel bent.

Wil lie Wor tel speur de nog naar ge ni a li teit, maar voor zelf -
ken nis hoef je niet in je brein te kij ken. Sleu tel woor den om tot 

zelf ken nis te ko men zijn: re flec tie, be zin ning en me di ta tie.
Noem het ook voe lend le ven. Be wust le ven

We gaan het le ven pas echt voe len als we in rust zijn. Dat
kan door me di ta tie, maar ook door een lange wan de ling in de
na tuur. Sja ma nen on der stre pen het be lang van uren lange of
zelfs da gen lange wan de ling en. Zij be grij pen dat al les wat zij
in de duis ter nis of met ge slo ten ogen zien, een bood schap is
van de geest, een in ner lij ke kracht waar uit we kun nen put ten
voor lei ding en in spi ra tie, een ui ter lij ke kracht of uni ver seel
be wust zijn.

Worden wie we graag willen zijn
Zelf het le ven voe len en er va ren en er niet voor weg vluch ten.
De mys ti cus Eknath Eas wa ran (1) wees er te recht op dat niets
be lang rij ker is dan in staat te zijn te kun nen kie zen hoe we
denk en – onze ge voe lens, as pi ra ties en ver lang ens, hoe we
onze we reld en ons zelf zien. “Mees ter schap over ons denk en
opent we gen van hoop. Dit be te kent dat we kun nen be gin nen
ons le ven en ons ka rak ter te her vor men, onze re la ties te ver -
nieu wen, te ge dij en in de stress van al le dag, die per soon te
wor den die we graag zijn.”

Zo werd je als be zoe ker aan de tem pel van Apol lo in Del-
phi aang espoord tot ‘Ken Uzelven’. Wie in de oud heid het
Griek se Delp hi be zocht, kon niet om die spreuk heen.

Het is ook een beet je mijn lijf speuk. 
Ken je zelf. En zelf ken nis is niet al tijd even leuk. Juist in

rust stuit ik op on ver moe de la gen en mijn scha duw.
Ik liep eens in een bos en zag mijn heel lange scha duw en

vroeg waar om hij zo lang was. “Om jou be wust te ma ken van
mijn aan we zig heid,” zei hij. Dit be wust wor den be te kent het
af bre ken van je iden ti fi ca tie pro ces sen, je ide aal- en zelf beel -
den en je zo ge naam de voor uit gang op het spi ri tu e le pad.

De mysticus Johannes van het Kruis zei het al in zijn tijd:
Op weg naar de top van de berg Karmel val je vaak weer
omlaag, maar je gaat opnieuw klimmen en al klimmend houd
je de top in de gaten. Dat is je doel. Van het Kruis beschrijft
het spirituele, mystieke proces waarin de mens in de donkere
nacht van de ziel de greep van zijn denken en zijn ik-be wust -
zijn verliest en door en in God wordt omgevormd. Het is ‘de
weg naar God die in liefde de mens reeds tegemoetgekomen
is’. Bij deze vereniging met God in liefde is heel de persoon
betrokken: met verstand en wil, bewustzijn en zinnen, her in ne -
ring en toekomstverwachting, lichaam en ziel.  Dit wordt ook
mooi onder woorden gebracht door Mar cel Mess ing:

In een tijd van gro te cri ses is het be lang rijk
om zich te be zin nen op wie en wat we zijn.
In de gnos ti sche tekst Het lied van de pa rel
wor den we her in nerd aan onze ware af komst,
het rijk van het licht. Juist in donk ere tij den
kan zo’n tekst ons in spi re ren om in te ke ren
tot ons zelf en het licht in ons te re a li se ren. (2)

Het gaat het er niet enk el om niet al leen om dit te we ten
maar ook te le ven en te voe len. Of zo als de the o so fe Anne
Doug her ty dit tref fend ver woord de:

2
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Het we ten van het hoofd is als lamp licht voor onze voe ten
maar met het we ten van het hart 
kun nen we zelfs in vol sla gen duis ter nis wan de len.

En dan wor den ook onze ver bor gen la gen en val kui len zicht -
baar. Wil lie Wor tel speur de in zijn brein. Wij in ons hart. En... 
lui ste ren naar Ja pie Kre kel. 

Noten
1 - Eknath Easwaran is prof. in Engelse taal- en letterkunde en kwam in 1959

vanuit In dia naar de VS waar hij in Californië het Blue Moun tain Cen ter 
of Med i ta tion oprichtte.

2 - Mar cel Mess ing. De laatsten zullen de eersten zijn. Over de parabels van
Jezus, deel II. Altamira-Becht, Haarlem. 2001.

Aat-Lambèrt 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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Boekeninfo (1)
Aat-Lam bert de Kwant

Ru dolf Otto 
Het kwets ba re le ven
Bi og ra fie
Abraxas 2012
Vij fen ze ven tig jaar ge le den over leed na een dra ma ti sche val van de to -
ren van Stauf fen berg Ru dolf Otto (1869-1937). Ver slaafd aan mor fi ne,
zwaar de pres sief en ge sloopt door ma la ria, op ge lo pen tij dens een van
zijn vele rei zen, kwam er een ein de aan het be wo gen le ven van deze
Prui si sche po li ti cus, the o loog, fi lo soof en we reld ver maar de gods dienst -
ken ner Lou is Karl Ru dolf Otto. 

In deze ru briek aan dacht voor deze boei en de the o loog, die wat ei -
gen er va ring en kwets baar heid be treft, zijn tijd voor uit was.

‘Het kwets ba re leven’bevat een aan tal do cu men ten en ar ti ke len
over le ven en werk van Otto, die hoog le raar was in de sys te ma ti sche
the o lo gie aan een aan tal Duit se uni ver si tei ten, waar on der Mar burg.
Naast de the o lo gie van Barth, die wei nig of geen be le vings as pec ten
toe laat, plaatst Otto de me ta fy si sche be le ving die hij vol le dig er kent en
nauw ge zet be schrijft. Zijn stan daard werk is ‘Das Heilige’ (1917), dat
als mis schien het bes te the o lo gi sche boek uit de twin tig ste eeuw wordt
be schouwd. 

Na de ver schij ning hier van maak te hij vele rei zen naar Azië om
daar de gods dien sten daar te be stu de ren. Hoe wel zijn chris te lij ke ach -
ter grond een be lang rij ke rol bleef spe len, er ken de hij ook de an de re
gods dien sten als ge lij kwaar dig. Zijn in ten se zoek tocht naar cri te ria
voor re li gieu ze waar ach tig heid, en zijn voort schrij den de in zich ten over
de wis sel wer king tus sen de ra ti o ne le en niet-ra ti o ne le ele men ten in de
re li gie, is ken mer kend voor zijn oe u vre. 

Hij in tro du ceer de be grip pen die la ter hun weg ge von den heb ben in
al ler lei do mei nen. Naast de the o lo gie en re li gie we ten schap geldt dit
on der meer voor li te ra tuur, kunst en psycho lo gie, zo als bij voor beeld bij
Jung. 

Voor wie Otto een on be ken de is, krijgt door dit boek toch een dui -
de lijk beeld van wie Ru dolf Otto was, als ook een beeld van zijn gro te
be te ke nis.

Her man van Erp: 
He gel
Boom 2013
Voor jaar 2013 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’? 

Van Erp wijst erop dat de fi lo so fie van
He gel steeds voor be roe ring heeft ge zorgd.
Niet zo ver won der lijk. Al on der zijn tijd ge no -
ten riep He gel naast in stem ming en bij val

ook fel le weer stand op, zo als bij voor beeld Scho pen hau er, Sche gel en
Schel ling. De fi lo so fie van He gel heeft voor al het denk en van Karl Marx 
be ïnvloed. 

Een fun da men te le stel ling van He gels re li gie fi lo so fie is dat God
ken baar is, zich ge o pen baard heeft. Alle re li gies die zich een voor stel -
ling van het ab so lu te ma ken en zich daar toe in hun cul tus ver hou den,
zijn daar in zijn vi sie een be wijs van. Wie wil we ten hoe hij dat uit werkt
moet dit dui de lijk en toe gank elijk ge schre ven boek je voor al gaan le zen.

Een pri ma op maat tot He gels hoofd werk: Fe no me no lo gie van de
geest.

Ge or ge Wil helm Frie dich He gel
Fe no me no lo gie van de geest.
Boom 2013
He gels hoofd werk mag dan zo wel
be wie rookt en ver vloekt zijn, nie -
mand kan er om heen dat het in de
wes ter se fi lo so fie een van de be -
lang rijk ste wer ken is.

He gel mag dan ge ty peerd zijn
als een ‘megalomaan’ denk er, een 
fi lo soof die al ons han de len en be -
grij pen wil vat ten in een star sys -
teem, re cen te in ter pre ta ties van
zijn gro te werk uit 1807, wij zen
juist veel meer op de open en re -
vo lu ti o nai re struc tuur die er aan ten 
grond slag ligt. Niet voor niets vin -
den veel le zers van daag de dag
dat het boek de mens voor al be -
schei den stemt over zijn rol en be -

te ke nis in de we reld.
Hoe vreemd en duis ter zijn werk ook is, He gel is een van de diep -

ste, groot ste en in vloe drijk ste denk ers uit de ge schie de nis. Zijn ‘Feno -
menologie’ is zijn be slis sen de werk dat ie der een met be lang stel ling
voor fi lo so fie een keer zou heb ben moe ten open slaan in een po ging
het te le zen en het te door gron den en dat is geen si ne cu re!

He gel had niet veel op met eso te rie, the o lo gie of mys tiek, maar
pro beer de de we ten schap, gods dienst en fi lo so fie van zin tijd in één
sys teem te ve re ni gen.

Ja, je moet er wel even voor gaan zit ten om He gels hoofd werk te
le zen 

Het zo com plexe Duits van He gel is nu voor het eerst vol le dig toe -
gank elijk in hel der Ne der lands, zo dat ie der een zich nu een oor deel kan 
vor men over dit veel be dis cus sieer de mees ter werk.

* * *
*



De Zonsopgang
Een verhaal verteld door Robin Meesterverteller

De man woon de aan de rand van de stad. Hij had een leuk
huis aan een druk ke straat en de man zat graag op zijn ve ran da 
naast de voord eur te kij ken naar alle be drij vig heid en druk te,
die aan hem voor bij ging. Af en toe zag hij een be ken de langs
ko men en die groet te hij en die groet te te rug en soms kwam
die dan wel eens een praat je ma ken en zat even naast hem op
zijn ve ran da. De man vond dat al tijd heel ple zie rig. Maar het
mooist vond hij toch de zons op gang. Dan ging hij nog in de
sche mer op zijn ve ran da zit ten en keek naar de stad. Als de
zon dan ach ter zijn huis op kwam, verd reef deze de scha du wen 
en zet te de da ken en hui zen in een pracht i ge nieu we gloed.
Steeds was er wel een raam dat de zon ne stra len op ving en te -
rug kaat ste naar waar de man zat. Dan werd het heel even ook
een beet je zon nig op zijn ve ran da. De man voel de zich dan
heel ge luk kig wor den. Maar dat mo ment was maar al te gauw
voor bij en dan was zijn ve ran da weer in scha duw ge huld. Op
een dag dacht de man dat het toch wel heel mooi zou zijn om
zelf ach ter zo’n spie ge lend raam te zit ten en dan de zon in vol -
le glo rie te zien op ko men. Die ge dach te liet hem niet meer los. 
Ie de re keer als hij weer op zijn ve ran da zat en de zon over de
stad zag op ko men, voel de hij een steeds gro ter ver lang en om
dat mee te ma ken. Maar ja, de straat was he le maal vol ge -
bouwd en er was geen plek je dat hij ken de van waar hij dit kon 
zien ge beu ren.

Hij sprak er met zijn vrien den over en op een dag ver tel de
zijn bes te vriend dat hij een huis wist, waar ze dat re gel ma tig
de den. De man werd nieuws gie rig en vroeg waar dat was en
of hij dat ook kon mee ma ken. De vriend zou het vra gen en tot
zijn gro te vreug de mocht hij een keer mee ko men. Vroeg op
een och tend daar op meld den de vriend en de man zich bij het
huis en ze wer den vrien de lijk wel kom ge he ten. Ze wer den een 
ka mer bin neng ela ten, waar nog meer men sen za ten, die zacht -
jes met el kaar praat ten. De ka mer had een groot hel der raam,
waard oor je een mooi uit zicht had over de tui nen en de bos -
rand ach ter de stad. Lang zaam werd het lich ter en de men sen
stil. Toen kwa men de eer ste zon ne stra len over de bo men door
het raam de ka mer in en be sche nen de ge zich ten van de gre tig
toe kij ken de men sen. Een in tens ge voel van vreug de golf de
door de man en tra nen van ge luk gle den over zijn wang en.
Voor het eerst in zijn le ven was hij ge tui ge van de zons op -
gang, waar bij de zon recht streeks op hem scheen! Lang bleef
het stil. Na een tijd je ebde het ge voel wat af en be gon nen de
men sen met el kaar over hun er va ring te pra ten. Tot zijn
verbazing vernam de man dat ieder de zonne-ervaring anders
had ervaren.

Sinds die och tend kwam de man re gel ma tig naar het huis
toe om de di rec te zons op gang mee te ma ken en al spoe dig was 
hij daar kind aan huis. Tij dens de praat rond jes vroeg hij eens
of er nog meer hui zen wa ren die zo’n raam had den. Hij kreeg
als ant woord dat ie der huis aan zijn straat zo ’n raam en ka mer 
had en vaak wel meer ka mers. De man ver baas de zich, maar
vroeg niet verd er. Ie de re keer weer er voer hij het ge luk als de
zon op kwam en de stra len over zijn ge zicht gle den. Dat ge luk
duur de tot de man van wie het huis was ziek werd en stierf.
Het huis werd ge slo ten en ver kocht. De zon ne-op gang och ten -

den wa ren voor bij. De man was diep te leur ge steld en vroeg bij 
zijn vrien den of er nog meer hui zen wa ren met een hel der
raam aan de ach ter kant, maar die wis ten het niet. Toen her in -
ner de de man zich het ant woord wat hij toen had ge kre gen.
Zou hij mis schien ook zo’n ka mer heb ben? De ge dach te liet
hem niet los en hij sprak er ten slot te met zijn vriend over. Die
zei dat ze wel eens kon den kij ken. Ze ging en naar bin nen en
de vriend vroeg, naar een deur wij zend: “Wat is dat voor ka -
mer?” De man ant woord de: “Dat is de ka mer van mijn jeugd;
daar heb ik al mijn her in ne ring en in op ge sla gen!”. En bij de
vol gen de deu ren: “Dat is mijn mis luk te hu we lijk en dat mijn
eer ste werk ja ren, en dat mijn bui ten land se reis en die gaat over 
mijn kin de ren… Je ziet dat er geen ka mer over is!” De vriend
knik te en zweeg even. Toen zei hij: “Je zou kun nen pro be ren
er een te ope nen en op te rui men en leeg te ma ken!” De man
keek hem ont zet aan. “Waar moet ik dan mijn her in ne ring en
en er va ring en la ten? En wie weet wat ik daar al le maal heb op -
ge bor gen!” Zijn vriend keek hem aan en zei: “Ik wil je wel
hel pen. Als je echt een lege ka mer met een hel der raam wilt
om de zons op gang te zien, zul je er een moe ten ma ken!” De
man zweeg en kon geen ant woord vin den. Het duur de een hele 
tijd voor de man de moed nam om zijn vriend te zeg gen: “Ik
ga een ka mer open ma ken en oprui men. Wil je me hel pen?”
Sa men ging en ze naar bin nen en de man zocht in zijn sleu tel -
kast je naar de sleu tel die op de deur pas te. Toen hij hem ge -
von den had ging hij naar de dich te deur. Hij bleef even staan,
haal de diep adem en stak de sleu tel in het slot. De deur ging
open en ont hul de een donk ere ka mer, die vol stond met spul -
len en oude stof fi ge her in ne ring en en er va ring en. De man
bleef aarzelend op de drempel staan. Toen nam zijn vriend
hem bij de elleboog en zei: “Kom, we gaan aan de slag, ik ben
bij je en help je.”

Sa men be gon nen ze de ka mer op te rui men. Som mi ge za -
ken ging en vlug, met an de re had de man heel veel moei te en
kon ze moei lijk ver plaat sen. Bij heel emo ti o ne le mo men ten
bleef de vriend bij de man en hielp hem de ding en hel der der te 
krij gen. Het duur de heel lang maar ten slot te was de ka mer na -
ge noeg leeg en klaar. De man maak te ten slot te het raam
schoon en toen dat hel der was, zag de man tot zijn ver ba zing
dat hij het zelf de uit zicht had op de tui nen en de bos rand. Hij
kon haast niet wach ten tot de vol gen de och tend en was blij en
ge luk kig dat hij de moed en de moei te had ge no men om de ka -
mer te ont slui ten en op te rui men. Sa men met zijn vriend zat
hij de vol gen de och tend in de ka mer te wach ten tot de zon op -
ging. En toen de eer ste zon ne stra len over zijn ge zicht gle den,
huil de hij van ge luk. Een nog die pe re vreug de nam be zit van
hem; die per om dat hij er nu zo veel moei te voor had ge daan en 
het hem ge lukt was. Ie de re och tend daar op be leef de hij weer
de pracht i ge zons op gang. Zijn vrien den kwa men nu bij hem
en er kwa men ook vrien den van vrien den bij en al spoe dig
raak te de lege ka mer vol. De man wil de nie mand bui ten la ten,
maar de ka mer werd daard oor steeds vol ler. Toen zei de
vriend te gen hem: “Mis schien kun nen we de vol gen de ka mer
oprui men om nog meer ruim te te heb ben.” De man keek hem
ver bijs terd aan en zei: “Maar dan hou ik zelf steeds min der
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over!” De vriend wees naar de ge luk ki ge men sen in de ka mer
en zei: “Zie je hoe ge luk kig je hen maakt? Hun ge luk maakt
ook jou ge luk ki ger, daar krijg je steeds meer van!” De man
zweeg en kon geen ant woord vin den. Het duur de een hele tijd
voor de man de moed nam om zijn vriend te zeg gen: “Ik ga de 
vol gen de ka mer open ma ken en oprui men. Wil je me hel pen?”. 
Sa men ging en ze naar bin nen en de man zocht in zijn sleu tel -
kast je naar de sleu tel die op de deur pas te. Toen hij hem ge -
von den had ging hij naar de dich te deur. Hij bleef even staan,
haal de diep adem en stak de sleu tel in het slot. De deur ging
open en ont hul de een donk ere ka mer, die vol stond met spul -
len en oude stof fi ge her in ne ring en en ervaringen. De man
bleef aarzelend op de drempel staan. Toen nam zijn vriend
hem bij de elleboog en zei: “Kom, we gaan aan de slag, ik ben 
bij je en help je.”

Einde

Over Robin Meesterverteller, Ron Slot  (1947)
Als Ro bin Mees ter ver tel ler pro -
beer ik, Ron Slot, sa men met Daf -
ne Bou ke ma, mu zi kant, ver ha len
tot le ven te breng en. Ver ha len met 
een bood schap, die de mens in
zijn ziel kan ra ken. Elk ver haal
heeft een kern, een ba sis, een lijn.
Van daar uit kun je met fan ta sie en 
ver beel dings kracht een pracht i ge
we reld schep pen, waar in het ver -
haal als het ware ‘natuurlijk’ tot
le ven komt. Met mu ziek, kle ding,
de cor, at tri bu ten. Het moet wel al -

le maal klop pen, na tuur lijk. Het mooi ste is als een ver haal met
al les er om heen zo van zelf en na tuur lijk gaat, dat er een soort
flow, ma gie ont staat en het ver haal echt gaat le ven. En dan
maakt het niet uit of het een kort sprook je of een lang mid del -
eeuws epos is. Dan komt het over. Dan ge niet ik.

De ma gie van ver beel ding in ver ha len en the a ter heeft me
al tijd be koord. Na een le ven lang zing en kwam er zo’n 20 jaar 
ge le den to neel bij. Daar na een com bi na tie hier van: mu ziek the -
a ter als mu si cal, ope ra en ope ret te. Met veel ple zier doe ik dat
nog steeds. Naast di ver se the a ter dis ci pli nes schrijf ik ook
stuk ken. Scripts, be wer king en van sprook jes en mid del eeuw se 
ver ha len, die ik ge bruik in mijn te gen woor di ge be zig heid: ver -
ha len vertellen als Robin Meesterverteller. 

Maar ik schrijf ook kor te ver ha len ge ïnspireerd door ge -
loof en me di ta tie, zo als deze: “De zons op gang”. Kern waar den
zijn voor mij hier bij: echt heid, hu mor en liefde. 

Lid en al taar die naar in kerk ge meen te Utrecht. 

Ver de re in druk ken kunt u op doen op de web si te:

 ‘www.ro bin mees ter ver tel ler.com’

* * *
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Paul Neff: Re li gie als ge na de 
Esthe tiek, ethiek & re li gie. 
Axa bras 2013
Het meest op mer ke lij ke van ‘Religie als genade’ lijkt, dat het klaar blij -
ke lijk bui ten enig ver band met vak the o lo gi sche ar beid uit vol strekt oor -
spronk elij ke er va ring ont spro ten schijnt te zijn. Het boek is, naast een
ge tui ge nis van een recht streek se er va ring, ook in een an der op zicht
leer zaam: in de hier aang ege ven mo men ten wordt een over gang naar
de ‘mystiek’ aang etrof fen. 

Be hal ve het es say ‘Religie als genade’ uit 1927 be vat deze bun del 
een op stel van Ru dolf Otto uit de zelf de pe ri o de, ge ti teld ‘Het spon ta ne
ont wa ken van het nu mi neu ze gevoel’, waar in uit een lo pen de we ten -
schaps be oe fe naars, au teurs en denk ers, zo als Ten ny son, Rus kin,
maar ook de Indi a se mys ti cus en dich ter Ta go re, wor den aang ehaald
en ge ci teerd, van we ge hun vi sie op het ont staan van re li gie in het al -
ge meen en het chris te lij ke ge dach te goed in het bij zon der. De zing -
eving van het be staan in het hier en nu wordt door Paul Neff in een
breed per spec tief ge plaatst. Bij het er va ren van het be grip mys tiek en
de daar uit voort vloei en de re la tie tus sen God en ziel wordt de zin tuig lijk 
waar neem ba re wer ke lijk heid over schre den. Deze per soon lij ke ve re ni -
ging van de Ziel met het god de lijk plan ont trekt zich aan een al ge me ne 
om schrij ving. Het re fe reert aan het be le ven van een non-du a lis ti sche
re li gie, doord renkt van het trans cen den te.Een ci taat dat te denk en
geeft: ”Er kan geen an de re bron ge noemd wor den dan het ei gen lij ke
in ner lij ke le ven.” Het is mooi te le zen wat Neff daar verd er van zegt. 
Ko pen, dus dit ju weel tje! 

Ger ard He ij nen: Voor bij van daag
Ontwa ken uit een coma

Boeks cout Soest 2013
‘Voorbij Vandaag’ is een ver slag van een
ver pleeg kun di ge die de dood in de ogen
heeft ge ke ken. Een ge de tail leerd au to bi og -
ra fisch ver haal van ie mand die van we ge
een plot se linge ziek te in coma raakt en een 
bij na-dood er va ring heeft. Hij is het ster ven
na bij en we kij ken mee door de ogen van
de schrij ver. Zien wat hij be leeft en er vaart. 

Ger ard He ij nen werkt als ver pleeg kun -
di ge en heeft vaak ster ven de men sen ver -
zorgd. Dit ver haal geeft weer hoe hij  plot -
se ling zelf de ster ven de was en hoe hij dat
be leefd heeft. 

“Ik zie het als een taak het te be schrij -
ven en een glimp te la ten op vang en van mijn bij na-dood er va ring. Het
ge heel is eens te meer de be ves ti ging dat er toch meer tus sen he mel
en aar de.” 

Soms weet He ij nen ding en die hij niet ver kla ren kan. Hij heeft aan
die an de re zij de ding en ge zien, ge voeld en in zijn be wust zijn op ge sla -
gen zon der dat hij ze be wust heeft er va ren. Toen hem ge vraagd werd
hoe hij de ding en weet die voort vloei en uit zijn bij na-dood er va ring, ant -
woord de hij “Ik heb geen idee, waar om ik ding en weet. Ik weet ze ge -
woon.” Aan be vo len, dit mooie boek je.

Boekeninfo (2)



Dimensiewissel – Wat er gebeurt als jouw haakje aan de
vierdimensionale wereld loslaat (deel 2)

Jim van der Heijden

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 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.

Wie het be staan van de ziel ont kent en naar de zwar te do zen
‘onderbewustzijn’ en ‘voorbewustzijn’ grijpt, sluit de ogen voor 
de im pli ca ties van het werk van Ein stein, Mink ow ski en vele
an de ren en neemt daar mee zich zelf en an de ren bij de neus. En
be grijpt niet wat Ein stein lang ge le den be greep toen hij in een
troost brief aan de fa mi lie van de over le den Miche le Bes so, met
wie Ein stein een le vens lange vriend schap had on der hou den,
schreef: “Now he has de par ted from this strange world a litt le
ahe ad of me. That me ans not hing. Pe ople like us, who be lie ve in 
phy sics, know that the dis tinc ti on be tween past, pre sent, and fu -
tu re is only a stub born ly per sis tent il lu si on.”

Bde-elementen
Wan neer de elek tro mag ne ti sche vel den van de bei de di po len
te zwak zijn ge wor den of ten op zich te van el kaar te veel zijn
ver scho ven ver breekt de bin ding van de ziel met de stof (7). De 
reis van de ziel door het blok uni ver sum wordt nu on der bro ken 
of ein digt de fi ni tief. Dit ge beurt bij voor beeld als bij beel den
wordt ge ko men die ziek te, let sel of de in vloed van be paal de
stof fen in hou den waar bij ernsti ge af wij king en van het elek tro -
mag ne ti sche sys teem van de stof ho ren. Ontkop pe ling kan ook 

een be wust be sluit van de ziel zijn, bij voor beeld om een ein de
te ma ken aan het ver vol gen van beel den die fy sie ke of emo ti o -
ne le pijn in hou den. Tij de lij ke ont kop pe ling leidt tot een bij -
zon de re be wust zijns staat die het fei te lij ke ver la ten door de ziel 
van de vier de di men sie be treft. De fi ni tie ve dis so ci a tie volgt als 
aan het ein de van de reis van de vijf di men si o na le ziel door het
vier di men si o na le blok uni ver sum het elek tro mag ne ti sche sys -
teem er mee op houdt. 

Als het haak je los heeft ge la ten waar mee de ziel zich van -
uit de vijf di men si o na le we reld heeft ver bon den aan de stof fe -
lij ke we reld van het vier di men si o na le blok uni ver sum dan kan
de ziel van bui ten af het blok uni ver sum in zijn vol le dig heid
zien. De be wan del de we reld lijn is zicht baar zo als een op ta fel
lig gen de af ge rol de speel film voor het oog zicht baar is. En dat
niet al leen, ook beel den reek sen die niet wer den ge ko zen en
we reld lij nen van an de ren wor den ge zien. Als ware het an de re
af ge rol de speel films waar van de pro jec tie niet werd be ke ken.

Op dit punt aang eko men vin den een aan tal ele men ten uit
bij na-dood- en bui ten licha me lij ke er va ring en hun ver kla ring.
Daar voor is het no dig om te be grij pen wat een di men sie wis sel
te weeg brengt en dat gaat het bes te als we ons een voor stel ling 
ma ken van een we reld met een di men sie min der. Dat lukt nu
een maal be ter dan het ons vor men van een beeld van een we -
reld die een di men sie meer heeft.

Platland
Plat land is een we reld die wel leng te en breed te, maar geen
hoog te heeft. Het is zo plat als een pan nenk oek of een blad pa -
pier of wat u ook maar no dig heeft om zich deze twee di men si -
o na le we reld voor te kun nen stel len. In deze plat heid wo nen
plat te fi gu ren; lijn stuk ken, drie hoe ken, vier kan ten, cir kels, en -
zo voort. Die be we gen zich plat, geen arm gaat om hoog, geen
sprong etje wordt ge maakt en als Plat lan ders el kaar te genk -
omen gaan ze om en niet over el kaar heen wat wel zo net jes is. 
Dat er hoog te zou kun nen be staan komt niet in ze op. Als het
ver moe den van het be staan van een di men sie meer dan de
twee hun be ken de al bij hen zou rij zen – rij zen is ook een be -
grip is dat ze niet ken nen – dan zou een Plat lan der zich er niets 
bij kun nen voor stel len. En wat Plat lan ders ook niet kun nen
we ten is dat hun we reld sa men met an de re plat te we rel den
deel uit maakt van een ho ge re – drie di men si o na le – wer ke lijk -
heid. Een ku bus waar bin nen al ler lei plat te vlak ken be staan.
Ook pa ral lel le en el kaar snij den de waar bij de plat te vlak ken
een lijn de len. Die be hoort dan bij twee Plat land-we rel den.

Zo’n la ger di men si o na le we reld kun nen wij ons wel voor -
stel len. Denkt u maar aan een dool hof, waar in u zich als het
ware door een twee di men si o na le we reld wor stelt. Tot u het
hart van het dool hof be reikt, de daar aan we zi ge uit kijk to ren
be klimt, het ge he le dool hof over ziet en de we reld weer he le -
maal als meer di men si o naal er vaart. 

Bij het be klim men van de to ren die van de vijf di men si o na -
le we reld uit kijkt naar de vier di men si o na le we reld blijkt dat
we de zelf de be per king en heb ben. Ook wij kun nen ons di men -
sies bo ven de onze niet goed voor stel len. Wat we ech ter door
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het Plat land-ver haal wel be grij pen is dat be per king en in een
la ge re di men sie niet hoe ven te be staan voor wie van uit een ho -
ge re di men sie waar neemt. 

Uittredingen
Dat het be sef uit-het-lichaam of zelfs dood te zijn ver war ring
kan ople ve ren is nau we lijks op mer ke lijk te noe men. Dat ver -
vol gens over het al ge meen erg ge wo ne si tu a ties wor den ge -
zien en be schre ven is dat wel. Niet wat wordt ge zien, maar
hoe het wordt ge zien is wat bij zon der is. Alles te ge lijk, bo ven, 
on der, voor, ach ter, 360 gra den, te ge lij ker tijd van uit meer
plaat sen, door ma te ri a len heen, in zoom end. Er be staan blijk -
baar geen be per king en en het punt van waar ne ming kan on -
mid del lijk wor den ver plaatst.

Wat hier aan de hand is wordt door ‘Platland’ dui de lijk. Als
we de plat te grond van een wo ning te ke nen dan te ke nen we in
fei te een twee di men si o naal huis. Daar in kun nen we een twee -
di men si o na le be wo ner denk en. De be we ging en van deze Plat -
lan der wor den be grensd door de ge te ken de lij nen die mu ren,
meu bels, etc. voor stel len. Hij kan een ka mer slechts bin neng -
aan via de ope ning die we in een lijn heb ben ge la ten om een
deur aan te ge ven. Zijn zicht wordt be perkt door de door ons
ge te ken de lij nen. Daar ach ter kij ken of het ge heel van bo ven af
zien is voor de Plat lan der niet weg ge legd. Wij ‘Hooglanders’
heb ben deze be per king niet en kun nen in één oog op slag de ge -
he le te ke ning met alle ka mers en meu bels – en daar ach ter –
vol le dig over zien. Door van uit een vol gen de di men sie waar te
ne men wordt als het ware van af de uit kijk to ren het ‘platte’
dool hof ge zien. 

Een der ge lij ke di men sie wis sel is wat de bij zon de re waar -
ne ming en tij dens uit tre ding en (BDE en BLE) mo ge lijk maakt.
De ziel is niet lang er ge bon den aan de vier di men si o na le ruim -
te tijd en er vaart de beel den op de we reld lij nen niet lang er van
bin nen uit. Die wor den nu van bui ten af ge zien. Daar bij zijn
vele be per king en verd we nen die aan de waar ne ming wa ren
op ge legd.

Dit ver klaart waar om men sen die een uit tre ding had den -
waar bij het niet uit maakt of dit on derd eel van een bij na-dood -
er va ring was of op zich zelf stond - ver tel len dat ze zich zelf
(wij we ten nu: de beel den op de vier di men si o na le we reld lijn)

te ge lij ker tijd van alle kan ten (pa no ra misch, 360gra den waar -
ne ming) kon den zien en het ge voel had den over al te ge lijk te
zijn (non-lo ka li teit). Er wordt ge rap por teerd dat tot op de
klein ste de tails kon wor den ing ezoomd, mu ren en pla fonds
geen bar rière vorm den en on mid del lijk - ge lijk met het op ko -
men er gens an ders te wil len zijn - naar ie de re an de re plek kon
wor den ge reisd, waar na die als waar ne mings punt werd ge no -
men (8). Be per king en die de we reld waar aan men ge wend is
oplegt wa ren verd we nen.

Daar bij blijkt de uit ge tre de ne – de ziel – be paal de fy si sche
ei gen schap pen te heb ben en te on der vin den. Dit is op grond
van het door mid del van elek tro mag ne tisch vel den bin den van
de ziel aan de stof ook te ver wach ten. Zo wor den kleu ren en
licht ge zien, wor den ge lui den (in clu sief spraak en mu ziek) ge -
hoord, wordt (lich te) weer stand ge voeld bij het door de stof
gaan (mu ren, pla fonds) en wordt het ei gen lichaam en dat van
an de ren waar ge no men (9).

Dat tijd daar bij geen rol (meer) speelt ver baast na tuur lijk
niet. Tijd be hoort im mers tot het vier di men si o na le blok uni ver -
sum waar geen ver le den, he den en toe komst zijn. Het zijn de
door het blok uni ver sum rei zen de zie len die zich door hun rei -
zen door beel den op we reld lij nen de il lu sie van stro men de tijd
ver schaf fen. Als het blok uni ver sum is los ge la ten en van uit de
vijf de di men sie wordt ge schouwd dan heeft de di men sie tijd
geen er va rings waar de meer. 

Er is nu de eeu wig heid van de vijf de di men sie. Als er pijn
en angst wa ren dan zijn die verd we nen en heb ben plaats ge -
maakt voor rust, vre de en ge voel van ge luk. In Oost-Ne der -
land heeft men het over ‘uit de tijd komen’ waar mee ster ven
wordt be doeld. Een ware volks wijs heid.

Terug- en vooruitblik
Bui ten het blok uni ver sum ge ko men kijkt de ziel te rug op de
be wan del de we reld lijn. De af ge rol de speel film ligt op ta fel en
wordt vol le dig ge zien. Dit is wat in de bde de te rug blik – de
le vens film of het le vens pa no ra ma – wordt ge noemd. Het voor -
bije le ven – de beel den reeks in het blok uni ver sum – wordt
door de ziel over zien en be oor deeld. Op elke keu ze wordt te -
rug ge blikt. De ge vol gen van elke keu ze wor den ing ezien. Het
ef fect er van op an de ren, op hun reis door het blok uni ver sum,
wordt nu dui de lij ker dan dit tij dens de reis kon zijn. De beel -
den op de af ge rol de speel film zijn niet meer te ve ran de ren, er
is al leen nog le ring uit te trek ken voor een vol gend op tre den.

Het zal geen ver ba zing wek ken dat een voor uit blik op het
ei gen res te ren de le ven of dat van an de ren mo ge lijk is (ook in
bre de re zin kan de toe komst wor den ge zien) en dat over spe ci -
fie ke of on uit put te lij ke ken nis kan wor den be schikt. Van bui -
ten af ziet de ziel im mers het blok uni ver sum in zijn vol le dig -
heid. Niet al leen de ei gen, ook an de re we reld lij nen wor den ge -
zien en de il lu sie van ver le den, he den en toe komst die op treedt 
bij het rei zen door het blok uni ver sum is verd we nen. Wat in de 
toe komst zou lig gen zijn nu naast lig gen de beeld jes van af ge -
rol de speel films die op ta fel lig gen.  

Tun nel, licht en landschap
Ve ron der steld wordt dat tus sen we rel den kor te ver bin ding en
mo ge lijk zijn, zo ge he ten worm ga ten (worm ho les). Zo’n
worm gat heeft ‘monden’ in bei de we rel den met daar tus sen een 
‘tunnel’.  (zie af beel ding en op de vol gen de pa gi na)
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Kos mo lo gen hou den het be staan van we rel den waar meer di -
men sies heer sen en worm ga ten die ver bin ding en tus sen we rel -
den leg gen voor mo ge lijk en ver schil len de na tuur kun di gen
heb ben ge op perd dat het worm gat iden tiek is aan de tun nel uit
de bij na-dood er va ring die naar een an de re we reld leidt.

De vijf di men si o na le ziel die op het vier di men si o na le blok -
uni ver sum te rug kijkt kiest nu voor het te rug ke ren naar de ei -
gen sfeer via een worm gat, een tun nel. De vlucht of val door
een tun nel, waar bij aan het ein de het licht van de an de re we -
reld – het thuis van de ziel – wenkt, ein digt bij het be rei ken
van die we reld. Een plaats van licht, kleu ren, mu ziek en
pracht i ge land schap pen waar mee de ziel zich, thuis ge ko men
bij lief de, ver trou wen, be grip, ken nis, wijs heid en god de lij ke
aan we zig heid, van zelf spre kend ver trouwd voelt. 

Grens, terugkeer en onuitspreekbaarheid 
Als het haak je waar mee de vijf di men si o na le ziel zich aan de
stof fe lij ke we reld heeft ver bon den te vroeg heeft los ge la ten,
de reis door de beel den op de we reld lijn nog niet af is, dan zal
dit nu dui de lijk wor den. De ziel komt een grens – wa ter, mist,
muur, deur, berg, o.i.d. – te gen waard oor be seft wordt dat bij
over schrij den geen te rug keer naar het vier di men si o na le blok -
uni ver sum mo ge lijk is of een me de ziel wijst hier op. Er is een
vrije keu ze tus sen af ma ken van wat werd on der bro ken en on -
af ge maakt ach ter la ten.

De weg te rug gaat ge paard met pijn over het te kor te be -
zoek aan het thuis van de ziel en het voor uit zicht weer in de
mist van een la ge re di men sie te moe ten tre den. Wat bij de res -
te ren de reis door de stof beel den mee wordt ge no men is de

her in ne ring aan het vijf di men si o na le thuis, het we ten dat de
reis moet wor den af ge maakt en soms ook flar den van wat bui -
ten het blok uni ver sum in het blok uni ver sum kon wor den ge -
zien. Dat bin nen de be per king en van vier di men sies niet naar
bui ten kan wor den ge bracht wat vijf di men sies be te ke nen is
lo gisch. Het laat zich ver ge lij ken met een Plat lan der die
‘Hoogland’ er voer. Te rug in zijn twee di men si o na le we reld
‘hoogte’ be grij pen, om schrij ven en aan mede-Plat lan ders
over breng en is on mo ge lijk, of hoog uit be perkt mo ge lijk .

In het sta ti sche vier di men si o na le blok uni ver sum leg gen uit 
de vijf de di men sie af kom sti ge zie len dy na misch hun zelf ge ko -
zen pa den door drie di men si o na le beel den op we reld lij nen af.
Zo er va ren ze in de stof. Uit tre ding en en an de re ele men ten uit
bij na-dood er va ring en tre den op als de bin ding van de ziel met
de stof ver breekt. Daar mee on der stre pen bui ten licha me lij ke
er va ring en en bij na-dood er va ring en het be staan van de vijf de
di men sie en de re la tie daar van met het blok uni ver sum.

Bespreking
Het be staan van het blok uni ver sum maakt het nood za ke lijk dat 
de ziel be staat! In ar ti ke len over het blok uni ver sum ben ik
deze con sta te ring niet, of niet vol doen de dui de lijk uit ge spro -
ken te geng eko men. Er wordt bij voor beeld op ge we zen dat in
het blok uni ver sum ver le den, he den en toe komst niet be staan,
je dood bent ter wijl je leeft en je leeft ter wijl je dood bent, er
een oer knal is maar die geen be gin vormt om dat het blok uni -
ver sum in één keer – in clu sief oer knal – ont staan moet zijn.
Dat het bui ten de stof be staan van de in de stof er va ren de ziel
het on ont koom ba re ant woord is op de vraag hoe in deze sta ti -
sche we reld dy na misch kan wor den er va ren blijft ech ter on be -
spro ken. Het af scheid ne men van het re duc ti o nis ti sche ma te ri -
a lis me zal ve len hui ve rig maken.

Bui ten licha me lij ke er va ring en en bij na-dood er va ring en – al -
thans ele men ten daar van – vin den hun ver kla ring en in het be -
staan van de ziel en het blok uni ver sum. Ze zijn hier niet aan de
orde, maar ver wacht mag wor den dat (een aan tal) pa ra nor ma le
ver schijn se len ook langs deze weg kun nen wor den ver klaard.

De ne ga tie ve bij na-dood er va ring is niet be spro ken, ik zal
dit nu kort doen. Bij na-dood er va ring en met een ne ga tie ve in -
houd wij zen m.i. op het te rug kij ken van de niet lang er aan de
ei gen we reld lijn ge bon den ziel op een nare vier di men si o na le
beel den reeks die niets met die ziel te ma ken heeft. Er lig gen
meer af ge rol de speel films op ta fel dan de ei gen speel film en er 
wordt toe val lig een reeks beel den uit een hor ror film op ge pikt.
Mis schien komt er zelfs een ong ewen ste tij de lij ke bin ding met 
zo’n beel den reeks tot stand. Erva ring en waar bij men in de tun -
nel bleef hang en wij zen m.i. op een on vol le di ge ont kop pe ling
van ziel en stof (de vier di men si o na le we reld). Het lijkt er dus
op dat bij ne ga tie ve bij na-dood er va ring en (voor al) spra ke is
van een mis match of een sto ring die in hou de lijk niets met de
be tref fen de er vaar der te ma ken heeft. 

Conclusie
Ein stein en Mink ow ski heb ben de we reld dui de lijk ge maakt
dat tijd een di men sie is van de vier di men si o na le ruim te tijd
waar in geen dif fe ren ti a tie in ver le den, he den en toe komst be -
staat. Tijd pint de drie ruim te lij ke di men sies vast bin nen een
sta tisch blok uni ver sum waar in alle ge beur te nis sen ge lij kwaar -
dig zijn en tot in de klein ste de tails vast lig gen in drie di men si o -
na le beel den.
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In deze sta ti sche we reld, waar in tijd net zo min stroomt als
leng te, breed te en hoog te stro men, er va ren wij toch dy na miek. 
Dit kan al leen als dat wat er vaart niet tot die we reld be hoort,
van bui ten komt en zich door die we reld be weegt. Wat er vaart
is wat we onze es sen tie kun nen noe men, onze ziel, die zijn
thuis vindt (wel moet vin den) in de vijf de di men sie. De ziel
stroomt door de beel den in het blok uni ver sum wat de il lu sie
oproept zich in het ‘nu’ te be vin den en tijd te zien stro men.
Wat ge zien is (ver le den) scheidt zich nu van wat ge zien moet
wor den (toe komst). 

De vraag of dit nu al le maal re ëel is is snel be ant woord. De
the o rie ën waar het blok uni ver sum op is ge ba seerd wor den al
ge du ren de een eeuw keer op keer juist be von den. Dit be ves tigt 
de re a li teit er van. Het is daar om vreemd dat het re duc ti o nis ti -
sche ma te ri a lis me dat alle ver schijn se len te rug wil breng en tot
opris ping en van de stof nog zo veel aan hang kent. Alsof Ein -
stein, Mink ow ski en an de re we ten schap pers niet in de af ge lo -
pen eeuw de fi ni tief aan de on stof fe lij ke ziel haar recht ma ti ge
plaats heb ben te rug ge ge ven. In deze wer ke lijk heid heb ben
ver schijn se len als bui ten licha me lij ke er va ring en en bij -
na-dood er va ring en hun na tuur lij ke plaats en is goed te be grij -
pen wan neer en waar om ze op tre den. 

Noten en literatuur
Opm.: Over Ein stein, Mink ow ski, ruim te tijd, blok uni ver sum
en de vijf de di men sie be staat een zee aan li te ra tuur. Ge -
ïnteresseerden doen er goed aan met deze stee kwoor den (in
Engel se ver ta ling) het in ter net te raad ple gen.

(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) ((10) 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)(9) 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)

(7) Arnette, J. Ken neth. The The ory of Es sence, dln. 1, 2 en 3, Jour nal of
Near-Death Stud ies, 11(1), 14(2) en 18(2)

(8) (Jourdan, Jean-Pi erre. Near Death Ex pe ri ences and the 5th Di men sional
Spatio-Tem po ral Per spec tive. Jour nal of Cos mol ogy, 2011, Vol. 14

Jim van der He ij den maak te in zijn jeugd een
bij na-dood er va ring mee. Na zijn loop baan als
ma te ri aal on der zoe ker en re search- en za ke lijk
ma na ger, stort te hij zich op het in de we ten -
schap en de fi li o so fie zoe ken naar de ele men -
ten die ons dich ter bij een ver kla ring voor der -
ge lij ke bij zon de re be wust zijn ser va ring en kun -
nen breng en. Tij dens zijn zoek tocht werd het
hem dui de lijk dat de gang ba re ma te ri a lis ti sche
we ten schap lie ver weg ver klaart dan op hel dert
en de son danks toch de weg wijst naar de es -
sen tie die aan de ma te rie voor af gaat.

* * *
*

Boekeninfo (3)

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
Over de oor log zijn al veel boe ken ge schre -
ven, en nog ie der jaar ko men er nieu we bij.
Vaak be licht van de zij de van de slacht of -
fers, van Jo den of van ver zets strij ders als
hoofd per so nen. Maar min der be kend is de
kant van de NSB, hoe wel deze par tij tij dens
de oor log zo’n 100.000 le den had. De kans
was en is groot dat er in onze om ge ving dus 
(ach ter)kleink in de ren zijn van men sen die in 
die tijd het ge dach te goed van de na ti o naal-

so ci a lis ti sche be we ging steun den. Wat ve len niet we ten is dat kin de ren 
en kleink in de ren van NSB-ers nog tien tal len ja ren na de oor log last
had den van dit ver le den. 

Yvon ne van de Berg ver werk te haar er va ring en in de open har ti ge
deze au to bi og ra fi sche ro man.

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.

In haar mooi ge schre ven ro man geeft  Yvon ne van den Berg ant -
woord op de vraag hoe het was om als kind te wor den ge con fron teerd
met het ver le den van je ou ders en groot ou ders. 

Ook geeft het aan zien hoe trauma’s van de ene ge ne ra tie op de
an de re over ge dra gen kon den wor den. Met op de ach ter grond de ver -
bin den de en he len de wer king van mu ziek, die als een rode draad door
het boek loopt.

Yvon ne van den Berg (1955) stu deer de aan het con ser va to ri um
dwars fluit en pi a no, speel de in di ver se en sem bles en gaf on der meer
zelf les aan con ser va to ria. La ter maak te zij car rière als be leids ma ker
en or ga ni sa tor bin nen de mu zie kwe reld. Sinds 2000 is ze ve rant woor -
de lijk voor de pro gram me ring van de klas sie ke con cer ten in ‘De
Oosterpoort’ in Gro ning en

Lin da Fon tijn: Be zoe deld
Aspekt 2013
‘Bezoedeld’ is een uni ver seel ver haal over
recht en on recht. In een vlot ge schre ven stijl
biedt het een in dring en de kijk op de thema’s
af gunst, lief de en wraak. Twee man nen, aan
bei de kan ten van de wet, zijn druk be zig hun 
ge lijk te ha len, ter wijl een vrouw on be doeld
hun le vens over hoop gooit. Onmacht leidt in
dit ge val tot ob ses sie. Maar hoe ver ga je om 
je re pu ta tie te red den?

Het gaat om een fil misch ge schre ven
por tret van twee man nen uit heel ver schil -
len de we rel den en is een span nend drie -
hoeks dra ma rond de puin ho pen van een

he den daag se, waar ge beur de straf zaak. De een is een FIOD ambte -
naar die de an der, een rijk ge wor den on der ne mer, aank laagt voor frau -
de. De ambte naar is ge steld op ze ker heid en de an der heeft het lef om 
gro te risico’s te ne men van we ge zijn ge loof in de schijn baar on be perk -
te mo ge lijk he den. De frau de zaak wordt be schre ven van uit bei de
stand pun ten en voor al de re pu ta tie scha de die de on der ne mer lijdt door 
de verd acht ma king en in de pers, wordt ge loof waar dig be schre ven.
Ook de twij fel die de FIOD ambte naar be kruipt over het saaie, over -
zich te lijk le ven dat hij leidt en de ob ses sie ve strijd van de on der ne mer
te gen de verd acht ma king en, vor men ener zijds een mooie te gen stel ling 
en la ten te ge lij ker tijd de strijd zien die bei de voe ren om hun privéle ven
in tact te hou den. 

Met de thema’s die het boek aan de orde ko men kan ie der van ons 
te ma ken kan krij gen. Van daar deze re cen sie.

* * *
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Het grote verdoven van onze zintuigen

Luisteren naar de signalen en de dynamiek van je lichaam

Aat-Lambèrt de Kwant

Tij dens de voor be rei ding van dit ar ti kel, bla der de ik weer eens 
in het boek van Osho: ‘Vrij Zijn in het hier & en nu’ en me di -
teer de ook op de me di ta ties op de bij ge le ver de cd ‘Praten met
je lichaam’ (1). Osho: “Ik ga er van uit dat het lichaam meer
wijs heid be zit, dan de vorm die in jouw lichaam ge ko men is.”
Wat Osho hier zegt sluit naad loos aan bij in zich ten van le -
vens the ra peut Michael Moort hae mer en van zang le raar en
mu si cus Erik Guns. 

Osho was in zijn tijd een van de eer sten die sprak over de
wijs heid van het lichaam en er zijn vele the ra pie ën uit voort -
ge ko men. Hij wees erop dat ‘Body Mind Balancing’ een pro -
ces dat is dat zich van na tu re vol trekt. Door over bel as ting in
werk- en privéom stan dig he den wordt deze ba lans ech ter ver -
stoord. Osho be na druk te de au to no me in tel li gen tie en wijs heid 
van het lichaam en wees op het be lang om hier naar te lui ste -
ren. En ook om on der scheid te ma ken tus sen wat het lichaam
ons ver telt, en wat ons ‘verstand’ daar vaak voor in de plaats
zet. Osho on der streep te het be lang van het her stel len van het
even wicht tus sen ver stand en lichaam. 

Een trau ma tisch ver le den met alle ‘freezing’ ver schijn se len 
als ge volg, zo als Pe ter A.Le vi ne (ook ge ïnspireerd door Osho) 
be schrijft in zijn boek ‘De tij ger ont waakt. Trau ma be han de -
ling met lichaams ge rich te therapie’. Le vi ne om schrijft een
trau ma als een re ac tie op een le vens be drei gen de si tu a tie.
Trauma’s kun je niet ne ge ren. Het brein re a geert met au to ma -
ti sche re ac ties die lei den tot licha me lij ke re ac ties. Bij alle die -
ren is deze re ac tie het zelf de; de keus is be perkt tot vluch ten,
vech ten of be vrie zen. Alleen la ten die ren het ver vol gens los,
wat bij men sen niet al tijd goed lukt. Dit komt om dat men sen
hun ho ge re her sen func ties ge brui ken om een ver haal van het
ge beur de te ma ken. De trau ma ti sche ge beur te nis blijft vast zit -
ten in het lichaam. 

De zintuigen voorbij
Le ven sthe ra peut Michael Moort hae mer krijgt in zijn prak tijk
veel te ma ken met men sen die voort du rend be zig zijn hun
zint ui gen te verd oven. “Als je vroe ger free zing-si tu a ties mee -
maak te en la ter in je le ven ging drink en en ro ken om dat te
verd oven, heeft jouw sys teem nooit kun nen le ren om te voe -
len. De weg te rug is dus ook heel moei lijk. Men sen zijn voort -
du rend be zig om zint ui gen te verd oven.” 

Moort hae mer is le vens the ra peut en geeft lichaams ge rich te
trau ma the ra pie (2). Oor spronk elijk was hij werk zaam in de
sport en stu deer de ook aan de sport aca de mie. La ter is hij in
zijn ei gen lichaams sys teem gaan zoe ken waar er nog vra gen
la gen die om een ant woord vroe gen en was daar on ze ker over. 
Hij was niet te vre den met zijn ma nier van le ven toen, was
gejaagd en gestrest.

Door enk ele ing rij pen de er va ring en kwam hij er ach ter
wel ke in for ma tie zijn lichaam toen en ook op la te re mo men ten 
gaf. Het wa ren trig gers die hem de den be slui ten naar de
‘School of Life’ te gaan, een oplei dings in sti tuut voor le vens -
the ra peu ten. 

Na hier te zijn af ge stu deerd is hij de ‘Somatic Experience’
oplei ding tot lichaams ge rich te trau ma the ra peut gaan vol gen.
“Wat zij de den was je ex tra tools ge ven om te le ren het
lichaam aan te le ren spre ken. Bij de ‘School of Life’ lag het
ac cent meer op coaching, psychot he ra pie en Licht werk zo als
he a ling- en re a ding tech nie ken. Bij de ‘Somatic Experience’
oplei ding wordt meer ge ke ken naar de taal van het lichaam.
Het lichaam als stem vork.” 

Michael Moort hae mer maakt in zijn prak tijk bij het wer ken 
met m.n. trauma’s op mer ke lij ke ding en mee. Zo heeft hij men -
sen tij dens een ses sie zwaar ge trau ma ti seerd bin nen zien ko -
men en na een ses sie met meer in zicht in hun si tu a tie weer
naar bui ten zien gaan. 

“Ik zie het als een soort trans for ma tie die ze on der ging -
en.Het heeft te ma ken met de zint ui gen; we zien, ho ren, proe -
ven, rui ken en be tas ten… Maar de taal van trau ma gaat voor -
bij deze taal van de zint ui gen, ik denk dat het nog sub tie ler is,
dat het aan de zint ui gen voorbij gaat.” 

“Veel men sen zit ten niet in hun lichaam, wil len er ook niet
in zit ten. We zijn ook niet zo op ge voed, je moest je niet aan -
stel len, voor al niet voe len. Maar bij trau ma ga je dat niet in je
een tje red den want elk ge voel dat je voelt, geeft je het ge voel
dat je dood gaat. Als het con tact met lichaam is ver stoord, kan
het je groot ste vij and wor den in plaats van zo als het zou moe -
ten zijn: je beste vriend!”

“Ik zeg niet dat je per se pijn moet voe len, maar als the ra -
peut moet ik een weg vin den waard oor ik men sen kan la ten
zien dat er ook nog een mid den weg is.”

“Het lichaam heeft een sterk re ge ne re rend ver mo gen
waard oor ‘zieke’ lichaams de len door een an de re le vens wij ze
en the ra pie weer kun nen herstellen.” 

Moort hae mer wijst erop dat het elec tro mag ne tisch veld van 
het hart veel gro ter is dan het elec tro mag ne tisch veld van de
her se nen; het om vat een gro ter ge bied waar in het ding en op -
pikt die we niet be denk en, niet kun nen waar ne men of zien. Zo
zijn er me ting en ge weest van men sen die iets op pik ten in hun
om ge ving die ze niet ge zien of ge hoord had den, maar toen de
me ter uit sloeg, bleek dat het hart het had ge re gis treerd.

Moort hae mer is ook be zig met di ver se re trai tes waar bij hij
men sen wil te rug breng en naar wat hun ver lang en is. “En je
ver lang en na le ven is haast net zo erg als je lichaam wil len voe -
len,” zegt hij.

“Ik ben er dan ook hei lig van over tuigd dat het ver lang en
zich ook in je lichaam ma ni fes teert. Als je naast ie mand zit die 
je wel of niet oké vindt, re a geert het lichaam daar op. Dit gaat
het over het voe len en het weer dur ven le ven van uit dit
verlangen.” 

Klank en de dynamiek van het lichaam 
Mu si cus en zang le raar Eric Guns houdt zich al lang met de as -
pec ten van het lichaam be zig. Hij was al tijd al ge ïnteresseerd
in hoe al les in el kaar zit en had al in zijn jeugd lange en diep -
gaan de ge sprek ken met zijn va der, die heel veel wist. Hij is
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zich zelf gaan ont wik ke len op het ge bied van klank, ge luid en
de ver bin ding met het le ven, het uni ver sum waar in we le ven.
De ei gen lij ke re den voor deze be lang stel ling heeft te ma ken
met een ast ma die zich bij hem ma ni fes teer de.

“Ik moest een ma nier vin den om daar van te her stel len. Ik
voel de ding en in mijn lijf die niet goed aan voel den en ging me 
af vra gen wat daar van de oor zaak was. Waar om wor den we
ziek? Ik ben dus in for ma tie gaan ver za me len en om dat ik
stem ses sies geef, was die voor al ge re la teerd aan de stem en
gezond bewust-zijn”.

Guns is niet zo maar zang le raar; wie les neemt bij hem,
komt op een die per ni veau te recht en merkt dat er ook een en
an der gaat ve ran de ren. “Zo dra je in ses sies met de stem aan de 
gang gaat, kom je ook bij de dy na miek van het lichaam en
moet je wel met die ach ter gron den be zig zijn. Het wordt
steeds dui de lij ker dat het lichaam een heel heid is in de zin van 
een ho lo gram. Een stem re flec teert wat het lichaam op een
bepaald moment voelt.” 

“Je stem gaat over je in ner lij ke lichaams taal, en hoe je het
ook wendt of keert, zo dra je gaat zing en, kom je daar al dan
niet be wust te recht...We heb ben er geen idee van wat er in ons 
lichaam ge beurt. In de hoe veel heid tijd die het kost om een
keer met onze ogen knip pe ren, vin den er in ons lichaam ont -
zag wek kend veel ge beur te nis sen plaats; dat is geen be dacht
pro ces, eer der een mu zi kaal sensorisch proces.”

“We heb ben veel meer ge lui dre cep to ren in ons lichaam
dan al leen maar in onze oren. Onze huid be vat tal lo ze ge lui -
dre cep to ren, in ons ge zicht, buik, de bin nenk ant van onze ar -
men, de pal men van onze han den, be nen, tot zelfs onze voet -
zo len. Op die plek ken in ter pre teert onze huid de druk van ge -
luids gol ven. Dat is heel in te res sant, want als we met ie mand
zit ten te pra ten en er ko men emo ties bo ven zon der dat we we -
ten waar die van daan ko men of dat we ons op een plek be vin -
den die ons er gens te gen staat, is dit een van de re de nen dat dit
ge beurt. Het heeft ook te ma ken met de re cen te ont dek king dat 
onze oren ook ge luid uit zen den. Het zijn emis sies van ge luid
die we on be wust ont vang en waard oor we een be paal de kleur
van een si tu a tie of de sfeer van ie mand, haar fijn aan voe len.”

Guns wijst op Shar ry Edwards, die een ma nier heeft ge -
von den om een ste ma na ly se te ma ken en dat ook ge schikt ge -
maakt heeft voor de PC, zo dat het ook is te down lo a den (4).
“Zo kun je er ach ter ko men dat er in je lichaam be paal de stof -
fen ont bre ken. Aan de hand van een gra fiek kun je door mid -
del van de stem vast stel len waar het in het lichaam ont breekt
aan bij voor beeld vi ta mi nes of mi ne ra len. Maar je kunt er ook
emo ti o ne le ge ge vens uit dis til le ren. Het is een exac te re flec tie
van de toe stand van je lichaam op dat mo ment. Je staat daar
nooit bij stil, maar dit kun je al le maal uit de stem ha len.”

Guns wijst erop dat in de laat ste hon derd jaar er op het ge -
bied van ge luid en de raak vlak ken met het ge bied van de wer -
king van het lichaam op zien ba ren de ont dek king en zijn ge -
daan. Zo is het vol gens hem een be lang rijk ge ge ven dat ge luid 
re fe reert aan vorm en rang schik king op mi cro ni veau. Er is een 
op mer ke lij ke over eenk omst tus sen de oc ta ven en bo ven to nen
in mu ziek en de ver hou ding en bin nen het elec tro-mag ne ti sche
spec trum van ons ei gen sys teem. 

“Klank is in fei te dy na mi sche me di ta tie die ons doet lan -
den in ons lichaam. Klank ener gie wordt ge ab sor beerd door
ons lichaam, waar na de ener gie ge dis tri bu eerd wordt door

mid del van onze ze nuw ba nen, onze bloed som loop, en do crie ne 
klieren en ruggengraat. 

De ner vus va gus, onze au di tie ve ze nuw streng, de tien de
van de twaalf ze nuw streng en, heeft een ver bin ding met bij na
alle or ga nen in ons lichaam en daard oor on der vin den we een
com pleet ef fect van ge luid op ons lichaam en onze mind.”

Door met stem ge luid be zig te zijn kwam Guns tot de con -
clu sie dat we als het ware één klank cen trum zijn, waar mee de
wer king van ons lichaam be ves tigd wordt en wat we vroe ger
al de wijs heid van het lichaam noemden. 

Noten
1-‘Vrij Zijn in het hier & nu’, met meditatie cd ‘Praten met je lichaam’, 

Osho Publicaties 2012.
2- Meer informatie over Mi chael Moorthaemer is te vinden op de website:

‘www.michaelmoorthaemer.com’.
3- Meer informatie over Eric Guns is te vinden op

‘www.zangles-stemcoaching.nl’.
4- Meer informatie over het werk van Sharry Ed wards is te vinden op

‘www.soundhealthoptions.com’.

Opmerking: Dit artikel is ingekort door de redactie.

* * *

De Bhagavad Gita - boek 1

Wandkleed vervaardigd door
Madelon De La Rive Box
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Jon a than Black: De Heilige Geschiedenis
Hoe engelen, mystici en andere bovenaardse wezens onze wereld gestalte gaven

Voorwoord
De ver ha len die in dit boek zijn bij eeng ebracht en op een vol gend wor -
den ver teld, vor men te za men een soort van volks ge schie de nis van de
we reld. Maar meer nog dan dat zijn ze op ver schil len de ni veaus werk -
zaam. Ze ma ken deel uit van een mystieke traditie.

In veel verhalen worden dramatische gebeurtenissen beschreven
die zich niet in de stoffelijke wereld, maar in het rijk der goden, engelen 
en andere spirituele wezens afspelen. In veel verhalen worden men -
sen gevolgd die onverwacht te maken krijgen met goden en engelen,
reizigers tussen de werelden die doorschieten naar alternatieve wer ke -
lijk he den. Deze verhalen maken wellicht inzichtelijk hoe het voelt wan -
neer het spirituele rijk inbreekt in de dagelijkse gang van zaken, wan -
neer spirituele wezens doorkomen, wanneer we plotseling een aan we -
zig heid voelen of wanneer we, misschien onopzettelijk, een wereld
betreden die an ders is, die ondersteboven is en binnenstebuiten.

Veel van deze verhalen sluimerden lang in het collectieve ge heu -
gen, maar kunnen ook vandaag de dag ons bloed nog sneller doen
stromen, omdat ze staan voor grote veranderingen in de spirituele
evolutie – of, in moderne termen, keerpunten in de evolutie van het
bewustzijn.

Volgens de mystieke traditie is deze evolutie het ontvouwen van
een goddelijk plan. Grote spirituele wezens leiden ons van tijdperk tot
tijdperk, gefaseerd, lokken ons uit de tent en helpen ons evolueren. Als 
we vechten, als we liefhebben, als we tot het uiterste worden beproefd
en een soort van overwinning ervaren in een soort van nederlaag, vol -
gen we in de voetsporen van de goden en de engelen, volgen we be te -
ke nis vol le gedragspatronen die zij voor ons hebben uitgestippeld.

Maar net als met alle mystieke zaken, is deze geschiedenis niet
simpelweg lineair. Omdat tijd in de spirituele werelden niet op dezelfde 
wijze werkt, kan er sprake zijn van historische gebeurtenissen die in
zekere zin nog steeds plaatsvinden. Gebeurtenissen in de we reld ge -
schie de nis kunnen ook kort worden samengevat in al onze individuele
levens, waardoor ieder van ons een ballingschap in de woestijn door
moet maken en op zoektocht gaat naar de heilige graal. (…).

Deze ver ha len zijn, in de vorm waar in ze tot ons zijn ge ko men, be doeld
om wijs heid in zich te dra gen. Het zijn ‘leerverhalen’, be doeld om in te
wer ken op wat we te gen woor dig een on be wust ni veau noe men, maar ze 
zijn ook be doeld ons te hel pen be wus ter te wor den van de vor men en
mys tie ke pa tro nen in ons le ven. Ik durf te be we ren dat dit een van de re -
de nen is waar om ver ha len be lang rijk zijn. Ver ha len, wil ik maar zeg gen,
heb ben de nei ging om de im ma nen tie, de in ner lij ke aan we zig heid, van
het god de lij ke in de men se lij ke er va ring te la ten zien. (…).

Geen groots verhaal is louter fantasie, en evenmin is fantasie dat.

Deze ver ha len zijn chro no lo gisch ge or dend. In de eer ste hoofd stuk ken
ver tel ik de gro te ver ha len over het be gin van de mens, om te la ten
zien hoe de fun da men ten van de men se lij ke con di tie tijd perk na tijd -
perk, ge fa seerd, gelegd werden.

Goddelijke inmenging en intelligente interactie met spirituele we -
zens, spirituele begeleiding, spirituele beproevingen – dit alles staat
niet ter discussie in deze vroege verhalen en is er groots in be schre -
ven. De vertellers van deze mythische verhalen waren niet ge ïnteres -
seerd in de stoffelijke wereld op de manier waarop wij er sinds de
wetenschappelijke revolutie geïnteresseerd in zijn geraakt. Voor hen
was het won der, het grote won der, niet zozeer de schoonheid en
complexiteit van de uiterlijke wereld als wel de schoonheid en com ple -
xi teit van de innerlijke wereld, die van de subjectieve ervaring. Die ver -
klaar den waarom we de wereld ervaren zoals we dat doen.

(…) Verderop in het boek zullen we zien dat er dankzij Mozes een
passie voor rechtvaardigheid als een machtige rivier door ons heen
stroomt. Vanwege de Boeddha kunnen we medeleven voelen voor alle 
levende wezens, en vanwege alle grote mystici van Arabië hebben we
de gelukzaligheid leren kennen van het verliefd worden.

Het verhaal van de middeleeuwse grondleggers van de hatha yoga 
is verbonden met het verhaal van Chris tian Rosenkreuz en de in tro -
duc tie van de leringen betreffende de chak ra’s in de stroom van het
westerse mystieke denken. We zullen zien dat een van de twee grote
denkers over spiritualiteit in de moderne tijd, Carl Gustav Jung,
adviezen kreeg van een onbelichaamde geest, net zoals Soc ra tes van
zijn demon. De andere grote onderzoeker van het spirituele in de
moderne tijd, Rudolf Steiner, deed verslag van de reis van een geest
na de dood.

(…) Ik beschouw het als vanzelfsprekend dat, zoals Ibn Arabi –
een soefi-mysticus en lichtend voorbeeld in dit boek – al zei: ‘Geen
enkele religie kan de werkelijkheid van God volledig tot uitdrukking
brengen.’ Door heel het boek kijk ik naar het werk en de leringen van
scholen als die van de kabbalisten, de soefi’s, hermetische scholen,
die van de rozenkruisers, de vrijmetselaars, theosofische en an tro po -
so fi sche scholen, en ook naar het werk van individuele mystici als Pla -
to, Plotinus, Paracelsus, Chris tian Rosenkreuz, Jakob Böhme, Rudolf
Steiner en Lorna Byrne, waarbij ik me de vraag stel of hun beweringen
over de wijsheid uit de oudheid ons kunnen helpen een taal te vinden
om er in moderne bewoordingen over te kunnen praten.

Ook kijk ik naar het werk van de grote verhalenvertellers van de
moderne tijd, schrijvers die zich afvragen of er een mystieke dimensie
is aan onze levens, of de wereld doordesemd is van betekenis die wij
er niet hebben ingelegd, of we echt betrokken zijn in interacties met
onbelichaamde intelligentie. In dit tijdperk van wetenschappelijk
materialisme is dit wellicht de grote filosofische vraag, en schrijvers,
van Dostojevski en George Eliot tot Da vid Fos ter Wallace, hebben
gezocht naar mysterieuze patronen, mystieke trances en andersoortige 
invloeden, en niet zozeer in de epische levens van helden, maar in het
gewone dagelijkse leven.

Dit boek heb ik deels ge schre ven om een bui ten spo ri ge vraag te kun -
nen stel len: Wat nu als de be we ring en van de we reld re li gies waar zijn? 
Hoe zou de ge schie de nis er dan uit zien? Is het mo ge lijk om een cre a ti -
o nis ti sche be schrij ving te ge ven van de schep ping die niet on mid del lijk 
door ge leer den wordt afgedaan als ab surd?

(…) Natuurlijk is het niet mogelijk om deze buitengewone ge beur -
te nis sen wetenschappelijk te bewijzen, maar wanneer je ze met elkaar
verweeft om tot een historische vertelling te komen, zou er dan een
samenhangend verslag van de wereld tevoorschijn komen dat zich kan 
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meten met de conventionele, wetenschappelijk verantwoorde ver han -
de ling en? Kan er een betekenisvolle geschiedenis gedestilleerd wor -
den uit de verhalen over de tussenkomst van engelen, mystieke vi s i oe -
nen en paranormale ervaringen, uit het puin dat door conventionele
geschiedschrijvers wordt genegeerd?

(…) De Heilige Geschiedenis levert bewijs van ervaringen uit de
eerste hand van het bovenaardse door de eeuwen heen, en ik kan wel
zeggen dat alleen al de hoeveelheid maar ook de samenhang van de
getuigenissen opmerkelijk is.

We le ven op het snij punt van twee vlak ken, een men taal vlak en een
fy siek vlak, en we kun nen van het ene naar het an de re over spring en.
Bei de vlak ken strek ken zich uit tot in de ver te en doen ons ons zelf af -
vra gen waar we van daan ko men en waar we naar onderweg zijn.

Filosofen uit alle tijden hebben zich afgevraagd welk vlak er het
eerst was en welk betrouwbaarder is of beter te doorgronden. (…).

Geloven dat geest eerst kwam en in zekere zin echter is, is de
religieuze of spirituele kijk op het leven, en is wat vrijwel iedereen het
grootste deel van de geschiedenis geloofde. Geloven dat de materie
eerst kwam is het materialistische en atheïstische standpunt.

(…) De filosofische term voor het ‘de geest kwam eerst’-standpunt
is idealisme. Het is wat verwarrend, want buiten de academische
wereld wordt deze term vaker gebruikt voor de jacht op hoge idealen,
terwijl filosofiestudenten haar beschouwen als een curieuze ken nis t he -
o rie waar niemand meer echt in gelooft en die voor het laatst serieus
verdedigd werd in de achttiende eeuw, door bisschop Berke ley.

Het groot ste deel van de ge schie de nis was het ide a lis me ech ter een 
kos mo lo gie en een al om vat ten de, oprech te le vens fi lo so fie. De mees te
men sen er voe ren de we reld op een wij ze die er mee sa men hing – wat
we ‘volks idealisme’ zou den kun nen noe men. De mees ten ge loof den dat 
er ‘in den beginne’ spra ke was van een gro te, kos mi sche geest – ‘God’
in de wes ter se tra di ties. Ze meen den ook dat deze kos mi sche geest het
heel al in ant woord op hun ge be den en diep ste hoop en vrees kon her -
schik ken, hen be gel ei ding bood en hen be loon de of straf te voor hun 
da den. Soms er voe ren ze een spi ri tu e le aan we zig heid en soms iets wat
we nu col lec tie ve hallucinaties zouden noemen.

De intellectuele elite van vandaag, die zich vierkant achter het we -
ten schap pe lijk materialisme schaart, heeft de neiging om lacherig te
doen over mystieke en spirituele ervaringen, om ze af te doen als flau -
we kul. Liever dan enige serieuze poging om zich te verdiepen in de
gegevens met betrekking tot spirituele ervaringen doen atheïsten alsof
het een uitgemaakte zaak is. Maar we hoeven niet noodzakelijkerwijs
te accepteren dat er geen doorslaggevend bewijs is voor wat er ‘in den 
beginne’ gebeurde – dat er feitelijk geen enkel bewijs voor is. Er be -
staan ook slechts minieme flintertjes bewijs voor de oerknal en al he le -
maal geen bewijs voor wat zich daarvoor afspeelde. Als het gaat om
het be gin van de schepping hebben gelovigen noch atheïsten een poot 
om op te staan. Enorme bouwwerken van speculatie staan te ba lan ce -
ren op speldenpuntjes bewijs. (…)

Zijn er, nu wetenschappelijk bewijs schaars is, andere bronnen van 
kennis om uit te putten?

Het woord mystiek komt van mystae, uit het oude Griekenland,
waar bepaalde individuen werden uitverkoren om ingewijd te worden in 
genootschappen die mysteriescholen genoemd worden en die ver bon -
den waren met de grote, openbare tempels. Iedereen wist van het be -
staan van deze scholen, maar slechts enkelingen hadden het voor -
recht om te ontdekken wat er werd onderwezen. In deze hoogst ge -
heim zin ni ge oorden werden de mystae onderwezen en uitgevoerd door 
een reeks ex treme beproevingen die lange perioden van vasten en
zintuiglijke ontberingen, spirituele oefeningen en wellicht ook verd o -
vende middelen behelsden. (…).

We zullen later zien dat de esoterische kennis die de ingewijden
opdeden, in de ba sis een praktische kennis was van de manipulatie
van de materie door de menselijke geest, die begon met de menselijke 
fysiologie. (…) Ze konden profeten worden of genezers, of andere bui -
teng ewo ne gaven tentoonspreiden. Ze konden nieuwe ideeën voort -
breng en in de kunst, de filosofie en de wetenschappen. Ze kenden de
spirituele algoritmes waarmee de kosmische geest de wereld om ons
heen vormgeeft. We zullen nog zien dat ze dit soms met wiskundige
precisie wisten. Veel van de grootste Grieken en Romeinen, waaron -
der Soc ra tes, Plato, Aischylos, Pindaros, Ovidius, Vergilius, Sen eca en 
Cicero waren ingewijden in deze scholen.

Zowel toen als nu bewerkstelligden deze inwijdingstechnieken bij
sommige mystici andere zijnsstaten, en andere manieren van weten
die ermee gepaard gaan, terwijl andere mystici simpelweg geboren
werden met dit vermogen. (…) Door te putten uit de wijsheid van mys ti -

ci door de eeuwen heen, waaronder Ibn Arabi, Hildegard von Bingen,
Rudolf Steiner en de opmerkelijke moderne mystica Lorna Byrne, heb
ik geprobeerd duidelijk te maken wat spirituele wezens bedoelen met
hun interventies in de levens van mensen.

Dit boek is een visionaire geschiedenis, en zoals ik al zei: ik kan
niets hard maken. Dat zou onmogelijk zijn. Maar het fascineert me al
heel lang dat op het niveau van de spirituele en mystieke ervaring alle
grote religieuze tradities samenvallen. De ervaringen van een yogi in
de bossen van In dia, een derwisj in de Arabische woestijn en Lorna
Byrne in een buitenwijk van Dub lin vertonen opmerkelijk veel over een -
k om sten. Soefi-mystici spreken over een anderwereld, een plek met
een objectieve werkelijkheid die je via de verbeelding kunt betreden.
Mensen gaan die werkelijkheid binnen door poorten in vele ver schil len -
de delen van de wereld, en komen toch op dezelfde plek samen en
ontmoeten dezelfde spirituele wezens.

Aan het eind van het boek wil ik ko men met wat ik ‘het ar gu ment van uit 
de on mid del lij ke per soon lij ke beleving’ noem: in dien het zo is dat het
uni ver sum is ge scha pen door een kos mi sche geest, dan zou onze ge -
waar wor ding er van heel an ders moe ten zijn dan wan neer het al le maal
toe val lig zo gegaan is.

Hoe dienen we onze ervaring te beoordelen, hoe kunnen we hem
in dit licht beproeven? Bewijzen ten faveure van een kosmische geest
zullen al gauw in de categorie van het mystieke vallen. Maar we vinden 
het moeilijk om in abstracties te spreken over mystieke ervaringen. Af -
ge zien van enkele nauwelijks bekende mystici hebben slechts wei ni -
gen geprobeerd dit te doen, met als gevolg dat we geen taal tot onze
beschikking hebben om de ervaring te beschrijven. En omdat we het
moeilijk vinden om te praten – of te denken – over mystieke er va rin -
gen, is de kans groot dat we het niet eens merken als we een mystieke 
ervaring hebben.

George Eliot schreef over dit onvermogen tot herkennen: ‘De
gouden ogenblikken in de loop van het leven haasten zich aan ons
voorbij en we zien niets dan zand; de engelen komen ons opzoeken en 
dat weten we pas als ze alweer weg zijn.’

Dus hoe kunnen we, bij gebrek aan een conceptueel kader, der ge -
lij ke ervaringen – en de vragen over leven en lot – beschouwen? Stel
je eens voor dat verhalen er een arena voor zouden kunnen zijn…

(…) Zon der een eer der be staan de kos mi sche geest om er be te ke nis 
aan te ge ven, kan het heel al, het le ven zelf, per de fi ni tie geen en k ele in -
trin sie ke be te ke nis heb ben – enk el de tij de lij ke, ge deel te lij ke be te ke nis -
sen die we erop ver kie zen te pro jec te ren. Zon der een eer der be staan de
kos mi sche geest, heeft be sef van het nood lot geen enk ele zin.

En toch hebben veel mensen ingevingen van een hogere en ab so -
lute orde. De wereld is tegen ons; we hebben pech; we ontspringen de
dans maar worden op een ander mo ment toch beproefd; we hebben
voorgevoelens; toevallige samenlopen van omstandigheden; dromen
die ons iets proberen duidelijk te maken; we weten plotseling met vol -
strek te zekerheid wat iemand an ders denkt; we voelen ons speciaal
verbonden met mensen die we ontmoeten; we ervaren soms een mo -
ment waarvan we weten dat alles in ons leven daarvoor bedoeld was;
we worden verliefd en weten zeker dat het onontkoombaar is…

Verhalen over bovenaardse patronen en mystieke sporen kunnen
ons gevoelig maken voor dergelijke patronen in onze eigen be le vin -
gen. Ze moedigen ons aan alert te zijn op complexe, subtiele, innerlijke 
gebeurtenissen die, indien het idealisme een juist beeld schetst van de 
wereld, tegelijkertijd ervaringen zijn van de innerlijke werkingen van de
wereld en bewijs van de enorme krachten die samenwerken om de
wereld te scheppen, te onderhouden en voort te bewegen. De verhalen 
in dit boek zijn gekozen om zulke patronen zichtbaar te maken.

Wanneer we verhalen lezen, betreden we een mysterieuze plek vol 
van paradoxen en raadsels en puzzels, en we kunnen maar beter be -
sef fen dat het leven ook zo is. Het fictieve opent zich voor onze eigen
diepten en de diepten van de wereld waarin we leven. Het kan ons een 
wereld laten zien die doordesemd is van intelligente energie, een
wereld die met ons wil communiceren…

Ik hoop dat je van deze verhalen zult genieten en ze zult lezen in
de geest waarin ze bedoeld zijn.

Noot: dit voor woord wordt ge pu bli ceerd met toe stem ming van 
uit ge ve rij Ser vi re, maar is wel ing ekort door de re dac tie.

* * *
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De Verrijzenis zelf ervaren
Het spirituele inzicht van de ongelovige Thomas

Ojas Th. de Ronde

Is het ver won der lijk dat je in een chris te lij ke bron tekst zo als het Tho ma se vang elie niets vindt over de ver zoe nings dood van Je zus
aan het kruis of over zijn fy sie ke op stan ding? Niet echt. De eer ste vol ge ling en van Je zus – zo als de ‘Thomaschristenen’ – had den
nog geen weet van de the o lo gi sche trits zon de, boe te en ver los sing door Jezus’ kruis dood. Zij wa ren ook niet ge ïnteresseerd in de 
vraag of Je zus na zijn dood fy siek aan zijn leer ling en ver sche nen was. Hun in spi ra tie von den ze in de kracht i ge uit spra ken van de 
Wijs heids le raar Je zus en in enk ele he len de ri tu e len die deze Mys tag oog hen had na ge la ten en waar van zij de ver bor gen be te ke nis 
ken den. Zo kwa men zij in con tact met hun diep ste we zen en leef den zij, zo als Je zus de Chris tus, in een heid met hun Chris tus na -
tuur. Voor hen was het niet een kwes tie van ge lo ven, maar van er va ren, zien, vol vreug de en ver won de ring over wat het le ven hen 
te zeg gen had. Dit was hun ‘verrijzenis’. 

In het Mid den-Oos ten, India en Chi na ston den de chris te nen
die deze tra di tie vol gen, de Tho ma schris te nen, lange tijd in
hoog aan zien. In het Wes ten wer den deze chris te nen ech ter al
snel als vol ge ling en van de ‘ongelovige Thomas’ be schouwd
en als ‘ketters’ af ge schre ven. Nu we onze aar de ech ter steeds
meer als een ‘global village’ be le ven, is het goed deze fa ta le
split sing in de gro te chris te lij ke fa mi lie op nieuw te gen het
licht te hou den. We gaan dat in dit ar ti kel doen. Met ver ras -
sen de re sul ta ten.

De zienswijze van Thomas
Onder de eer ste dis ci pe len van Je zus nam Tho mas een apar te
plaats in. De ca no nie ke evang eli ën ver tel len dat hij een van de 
apos te len was, en de bij naam ‘didymos’ (twee ling) had. Dit
om dat hij de pijn van het af ge schei den ‘persoonlijke ik’ te gen -
over ‘God’ had er va ren en van Je zus ge leerd had dat dit af ge -
schei den ik een il lu sie was. Je zus had hem ge leerd deze ge -
sple ten heid op te hef fen door ‘van twee één te maken’. 

Sinds dien pre dik te Tho mas dat wij men sen van de zelf de
na tuur zijn als God. Wij men sen zijn al len kin de ren van God,
be wa ren in ons hart de ‘godsvonk’ als stra len van de Ene Zon. 
Om het in de gnos ti sche ter men van het Tho ma se vang elie uit
te druk ken: wij wor den door ema na tie (1) elk mo ment uit het
God de lijk Licht ge bo ren. 

He laas ver ge ten we dit voort du rend door de con di ti o ne -
ring en van de op voe ding en de druk en stress van het da ge lijk -
se le ven. Daard oor zijn wij het zicht op wie we wer ke lijk zijn
kwijt ge raakt. Het ge pie ker, verd riet en de frus tra tie om wat
ons da ge lijks over komt werkt als een grijs wol ken dek dat het
zicht op het hel de re Licht be lem mert. Maar door de woor den
van Je zus in te ne men en op te gaan in de he len de ri tu e len die
Je zus heeft na ge la ten, kan de in ner lij ke ‘godsvonk’ weer er va -
ren en de een heid met God her steld wor den. Dat is de ver rij ze -
nis waar van het script in ie der le ven aan we zig is en waarvan
Thomas in zijn evangelie de unieke getuige is. 

De ‘held’ in ons
Tho mas sluit hier mee aan op de be le vings we reld van de spi ri -
tu e le zoe kers uit het be gin van onze jaar tel ling. Hun spi ri tu e le
zoek tocht in mys te rie gods dien sten werd door sym bo len en
hei li ge ri ten be ge leid. De be ken de psychi a ter Carl Gus tav
Jung heeft hier veel on der zoek naar ge daan. In zijn boek ‘De
mens en zijn symbolen’ (2) legt hij de die pe be te ke nis van sym -
bo len voor het on der be wus te van de mens bloot. En ook be -
schrijft hij hoe deze soms tot ‘universele archetypen’, tot
‘geïdealiseerde oermodellen’, kon den uit groei en. 

Een van de be kend ste ar che ty pen is ‘de held’. In onze tijd ken -
nen we die in veel vor men, maar ook in de tijd van Tho mas
was het ar che ty pe van de held alom be kend en wer den hel den -
da den in ver schil len de ri ten en my then ge vierd. De held had
ver schil len de na men, maar de be kend ste zijn de ri ten en my -
then van Osi ris of Di o ny sos. 

De van oor sprong Egyp ti sche Osi ris of Griek se Di o ny sos
is de held en de ver los ser van de mens heid en de my then die
er over ver teld wor den klink en ons nog be kend in de oren.
Deze my the kent im mers veel pa ral lel len met het le ven van Je -
zus, zo als we dat uit de ca no nie ke evang eli ën en de chris te lij -
ke tra di tie ken nen. Deze held wordt im mers ook op de donk er -
ste dag van het jaar ge bo ren uit een maagd in een grot, waar
hij ge von den wordt door her ders en wordt be zocht door wij -
zen uit het Oos ten. Hij ve ran dert op een brui loft wa ter in wijn, 
ge neest zie ken, drijft de mo nen uit en doet won de ren. Hij
wordt voor de ogen van zijn leer ling en ver heer lijkt (trans fi gu -
ra tie), be rijdt een ezel om zijn in tocht te doen in een bij zon de -
re stad en ce le breert daar een bij zon de re maal tijd. Hij wordt
ver ra den en ter dood ge bracht. Hij sterft een gru we lij ke dood,
daalt af in de hel en staat op de der de dag op uit de dood. Hij
vaart ten hemel en zit voortaan aan Gods rechterhand als god-
de lij ke rechter. 

Geen biografische interesse
Heb ben we hier te ma ken met pa ral lel len in de bi og ra fie van
Je zus? Wel met pa ral lel len, maar niet met een bi og ra fie. Want
in de tijd van Je zus en Tho mas leef de men in het be sef dat het
hier niet ging om non-fic tie bi og ra fie van een gro te held, maar
om sym bo li sche ver wij zing en naar de ei gen ‘godsvonk’. In de
ri ten van deze mys te rie gods dien sten be leef den de deel ne mers,
in de spie gel van een my the, op sym bo li sche wij ze een diep te
in zich zelf die op ra ti o ne le wij ze niet ge kend kon wor den. 

Alleen een my the, ri tu eel be leefd, kan deze diep te open ba -
ren. Hoe? Jo seph Camp bell be schrijft dit op unie ke en vak -
kun di ge wij ze in zijn be roem de boek ‘The Hero with a Thou -
sand Faces’. Over het sym bo lisch be le ven schrijft hij daar in:
‘Een sym bool, een my thisch sym bool, ver wijst niet naar iets
dat op een ra ti o ne le ma nier wordt ge kend of ge kend kan wor -
den. Het ver wijst naar de spi ri tu e le kracht die in het le ven
werk zaam is en al leen wordt ge kend via zijn ge vol gen.’ (3) 

Het is niet ver won der lijk dat de leer ling en die in Je zus hun
in spi re ren de held za gen en ‘christen’ wer den ook op deze ma -
nier Je zus tot een my thisch sym bool maak ten. En dat zij na -
tuur lijk het my thisch en le gen da ri sche ka rak ter van dit sym -
bool ook heel goed begrepen. 
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Een vi si o nai re en mys tie -
ke kun ste naar als de Rus -
si sche Ka zi mir Ma le vich
moet dat ook zo be gre pen
heb ben. In een pe ri o de
van die pe cri sis zocht hij
raak vlak ken met de sym -
bo liek van de Rus si sche
Ortho doxe kerk en schil -
der de hij het sym bo li sche
schil de rij ‘Rood Kruis op
Zwar te Cirkel’. Hij wil de
hier mee, zo als hij zelf zei, 
een kracht i ge en in spi re -
ren de ‘suprematische’,
kos mi sche taal spre ken.(4) 

Ma le vich – Rood Kruis op Zwar te Cir kel

De symboliek van het paradijs
Naast het sym bool van de ‘held die de dood overwint’ komt
ook de ‘symboliek van het paradijs’ vaak bij Tho mas voor. Dit 
sym bool heeft een sa cra men te le waar de. We zien dat als we
lo gi on 19 op ons la ten in wer ken. Je zus zegt daar: ‘Als jul lie
mijn leer ling en wor den en naar mijn woor den lui ste ren, zul len 
deze ste nen je die nen. Want er zijn vijf bo men voor jul lie in
het pa ra dijs die on ve ran derd blij ven, zo mer en win ter, en
waar van de bla de ren niet af val len. Wie deze leert ken nen zal
de dood niet sma ken.’

Je zus be looft de weg te rug naar het pa ra dijs. Wat be te ke nen
daar bij deze bo men ‘die on ve ran derd blijven’? In de oude tij den 
wa ren bo men vaak vol won der lij ke wijs heid en ener gie. Uit de
pa ra dijs ver ha len ken nen we twee bij zon de re bo men. Een er van
was ‘de boom van ken nis van goed en kwaad’ en de an de re ‘de
boom des levens’. Be lang rijk voor ons le ven, maar Jah weh had
de mens ver bo den van de boom van ken nis van goed en kwaad
te eten. Vol gens het ver haal van Ge ne sis mocht im mers al leen
Jah weh over goed en kwaad be slis sen. Toen de mens daar toch
van ge ge ten had, werd hij uit het pa ra dijs ver jaagd. En het ar gu -
ment van Jah weh was: ‘Nu de mens in ken nis van goed en
kwaad als een van Ons is ge wor den, wil ik voor ko men dat hij
nog plukt van de boom des Le vens; door daar van te eten zou hij 
eeu wig blij ven le ven.’ (Ge ne sis 3:22)

Geen won der dat voor gnos ti ci, voor wie ‘gnosis/kennis’
de unie ke ma nier was om de ei gen we zen lij ke aard te ont dek -
ken, deze Jah weh een duis te re fi guur was. De rol die Je zus
ver vul de was om hier weer licht in te breng en. Hij deed dat in
lo gi on 19 door de be lof te van het pa ra dijs, waar zijn leer ling en 
vijf bo men vin den die eeuwigheidswaarde hebben.

Vijf bomen, vijf rituelen 
Waar om vijf bo men? We vin den een ant woord in het Evang -
elie van Fi lip pus dat ook in Sy rië is ge schre ven en in de bi bli -
o theek van Nag Ham ma di naast dat van Tho mas ge von den
werd. En dat is niet toe val lig. Fi lip pus ver te gen woor digt een -
zelf de oer chris te lij ke tra di tie als Tho mas. Ook hij ziet de ver -
rij ze nis als een ge beu ren dat in ie de re leer ling van Je zus plaats 
kan vin den. Zo zegt hij on om won den in zijn Evang elie: ‘Wij
moe ten ons de op stan ding ver wer ven in de tijd dat we nog in
deze we reld zijn.’ (5). 

Daar bij geeft hij ook aan hoe dit in deze we reld kan ge beu ren.
Vijf ri tu e len zijn daar voor be hulp zaam. In de code van Tho mas
spreekt Je zus in code over de ‘vijf bo men in het paradijs’. In het
evang elie van Fi lip pus spreekt Je zus meer on om won den over vijf 
be lang wek ken de ri tu e len: doop sel, zal ving, eucha ris tie, ver los -
sing en bruids ver trek. Hoe zijn die te ver staan? 

Vol gens de tra di ti o ne le ker ke lij ke leer kun nen wij die al -
leen maar ver staan in het ge loofs ka der van zon de, boe te en de
ver zoe nings dood door Je zus. Vol gens deze leer wordt in het
doop sel de mens ge rei nigd van de erf zon de en zijn in de
eucha ris tie brood en wijn sym bool van (of voor rooms-ka tho -
lie ken zelfs we zens ge lijk aan) het lichaam en bloed van Je zus
dat in de kruis dood ge of ferd werd als plaats ver vang en de boe -
te doe ning voor de zon den van de mens. 

Maar de gnos ti sche chris te nen wa ren nog niet be kend met
deze ver zoe nings leer die pas in de twee de en der de eeuw CE
tot ont wik ke ling kwam. De gnos ti sche chris te nen be leef den er
nog de oor spronk elij ke be doe ling van: unie ke stap pen op het
spirituele pad. 

Wat be te kent dan het doop sel? Bram Moer land schrijft
hier over: ‘Voor de gnos ti ci is het doop sel de on derd om pe ling
in het ‘levenswater’ als sym bool van ‘de bron’. Het per soon lij -
ke be wust zijn van de mens wordt sym bo lisch ver bon den met
de stroom van het Zijn, met het nooit eind i gend schep pings -
pro ces van de wer ke lijk heid, met de trans per soon lij ke Chris -
tus na tuur in hem zelf.’ (6) 

En de ‘zalving’? De sym bo li sche kro ning tot Chris tus. Het
woord ‘Christus’ be te kent im mers ge zalf de en staat in de jood -
se we reld ge lijk met koning. 

En wat de ‘eucharistie’ be treft: de oor spronk elij ke be te ke nis
van het eten van brood en wijn is niet ver zoe ning maar een wor -
ding. Door het lichaam en bloed van Chris tus te eten, als ri tu eel, 
wordt je één met Chris tus, word je zelf een Chris tus.

En het ri tu eel van ‘verlossing’? De gnos ti sche ver los sing
be staat uit be vrij ding van de mens uit mo re le sla ver nij. De
gnos ti sche mens wordt in ner lijk ko ning en her vindt de ei gen
au then tie ke mo re le ve rant woor de lijk heid. Hij eet, nu zon der
schuld ge voel of straf, in vrij heid van de ‘boom van kennis van 
goed en kwaad’. 

Het ri tu eel van het ‘bruidsvertrek’? Het is de ve re ni ging van 
je tijd ge bon den per soon lijk heid met het tijd lo ze en trans per -
soon lij ke Chris tus be wust zijn. Dit her vin den van je we zen lij ke
na tuur is een er va ring van vol maak te een heid, uit ge drukt in het
beeld van de mys tie ke brui loft. Het is het over stij gen van de tij -
de lij ke vorm waard oor je de dood niet meer zult sma ken. Het is
de waar acht i ge ver rij ze nis die voor ie der is weg ge legd.

Con flict met de leerlingen van Johannes
De groep chris te nen die deze ziens wij ze van Tho mas on der -
schre ven wer den in de oud heid ‘oudchristenen’ ge noemd, om -
dat zij als oor spronk elij ke chris te nen te boek staan. Zij leef den 
in het hui di ge Sy rië, waar heen Tho mas al snel na de dood van
Je zus was uit ge we ken.

Daar kre gen zij het ech ter moei lijk met de leer ling en van
de apos tel Jo han nes. Wij we ten dit om dat een van die leer lin -
gen, op het ein de van de eer ste eeuw, het Evang elie van Jo -
han nes schreef, waar in op ver schil len de pun ten stel ling wordt
ge no men te gen de Tho mas-chris te nen. 

De schrij ver van het ca no nie ke evang elie van Jo han nes pro -
beert een an de re toon aan te slaan. Hij poogt eso te ri sche my then 
tot his to ri sche ge beur te nis sen om te to ve ren, hij ver hardt daar -
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toe sym bo li sche waar he den tot exo te ri sche ge beur te nis sen. De
‘op standing van Je zus uit de doden’ is niet meer een ver wij zing
naar de dood van het ei gen ego en de een wor ding met het Eeu -
wig God de lij ke. Het moet een hard feit wor den. 

Hoe maak je dat dui de lijk? Hoe ver tel je dat? Door te ver -
tel len dat de apos te len Je zus na zijn dood fy siek kon den be tas -
ten. Ster ker kon het niet be schre ven wor den. Maar wat dan te
doen met de Tho ma schris te nen die vast wil den hou den aan de
sym bo li sche be te ke nis van de ‘opstanding uit de dood’ voor
ie de re mens? Door te ver tel len dat Tho mas door Je zus zelf
over dit ongeloof van hem berispt werd. 

Daar om le zen wij nu nog in hoofd stuk 20 van het evang -
elie dat aan Jo han nes wordt toe ge schre ven hoe Je zus fy siek
aan de leer ling en ver schijnt zon der dat Tho mas er bij is. Als
een week la ter Je zus weer ver schijnt en Tho mas er wel bij is,
krijgt hij een be ris ping van Je zus om dat hij niet ge loofd heeft.
En dan laat Jo han nes Je zus te gen Tho mas zeg gen: ‘Zalig die -
ge nen die niet zien en toch geloven.’ (Joh. 20:29).

Ba sis van het Westerse chris ten dom
Deze fy sie ke ver rij ze nis van Je zus zou de ba sis wor den van
het tra di ti o ne le chris te lijk ge loof en niet al leen de ker ke lij ke
lei ders maar ook kun ste naars heb ben zich vaak uit ge put om
dit in beeld te breng en. Een goed voor beeld daar van is Ca ra -
vag gio die in 1602 op een aang rij pen de wij ze ‘de ong elo vi ge
Thomas’ schil dert die ge dwong en wordt zijn hand in de ge -
won de zij de van ver re zen Je zus te leg gen.

 Car ra vag gio – Het ong eloof van St. Tho mas

Maar his to risch ge zien klopt dit niet. Dit is fei te lijk nooit zo
ge beurd. Ori ge nes, een be roem de chris te lij ke le raar in de der -
de eeuw CE, noemt het ge loof in de fy sie ke ver rij ze nis van Je -
zus dan ook ‘kinderpraat, een ver haal tje voor de kleuter -
klas’(7). Een vol was sen chris ten neemt dit niet se rieus. Dat
klopt met de ziens wij ze van Tho mas. Voor hem was het ge -
loof in de fy sie ke ver rij ze nis van Je zus een te rug val in de il lu -
sie van het af ge schei den ik. De ver rij ze nis was voor hem een
in ner lijk ge beu ren en het ge loof in de fy sie ke ver rij ze nis van
Je zus was iets ong ehoord nieuws en ong eloof waar dig.

Een fa tale splitsing 
In fei te wordt hier een split sing ge maakt tus sen ‘geloven’ en
‘zien’ en wordt er pri o ri teit ge ge ven aan ‘geloven’. Niet het
‘zien’, niet het in ner lijk waar ne men en er va ren is nog van be -

lang op de spi ri tu e le zoek tocht, maar het ge lo ven op ge zag van 
an de ren. Dit zou in de ge schie de nis van het chris ten dom lei -
den tot een fa ta le split sing tus sen wat je in ner lijk mee maakt en 
wat je over Je zus moet ge lo ven.

Fa taal om dat het bin nen het chris ten dom een te gen stel ling
zou cre ëren tus sen het kwets ba re, mys tie ke er va ren van de in -
ner lij ke Chris tus te gen over het leer stel lig aan vaar den van dog -
ma’s over Je zus zo als vast ge legd in het Cre do. Het eso te ri -
sche, mys tie ke ge waar wor den, het in ner lij ke be le ven, zou het
zelfs in het chris ten dom gaan ver lie zen van het ‘gelovig vast -
hou den aan de ware leer’. ‘Vast ge lo ven wat het Cre do leert’
zou bin nen het tra di ti o ne le chris ten dom een gro te deugd wor -
den. Een vas te ge loofs over tui ging heb ben, ook al heb je daar
geen in ner lij ke be le ving meer bij, zou steeds meer ge waar -
deerd wor den. En elke twij fel aan het Credo zou gewantrouwd 
worden als een verleiding van de duivel. 

Ze moes ten ook vast ge lo ven in de fy sie ke ver rij ze nis van
Je zus. Dat zou de kern wor den van het tra di ti o ne le chris te lijk
ge loof. Onge loof waar dig? Toen de kerk va der Ter tul li a nus
eens door de gnos ti sche chris te nen voor de voe ten ge wor pen
werd hoe ab surd het was hier aan vast te hou den, was zijn be -
roemd ge wor den ant woord: ‘Absurd? Ik ge loof juist om dat het 
ab surd is.’(8) Wat hij be doel de was: met een ech te ge lo vi ge
kun je niet meer in de bat gaan. 

De toekomst van het geloof
De vraag is of wij mo men teel hier aan nog be hoef te heb ben? De
be ken de Ame ri kaan se the o loog, pre di kant en schrij ver Har vey
Cox ziet het an ders. In zijn boek ‘The Fu tu re of Faith’ (9) be -
schrijft hij de groei en de be hoef te aan re li gieu ze zing e ving. Maar 
het is niet zon der meer ‘restauratie van het oude’. Cox on der -
kent een te rug trek king uit de tra di ti o ne le credo’s, de kan sels en
de hi ërarchie. Er komt weer ruim te voor de ei gen er va ring, in tu -
ïtieve dui ding van chris te lij ke sym bo len en ge lij kwaar dig heid
van in ter pre ta ties. Vol gens Cox is dat ook niet vreemd. De
chris te lij ke we reld was im mers van af het be gin he le maal niet
ge ïnteresseerd in con ci lies en ge loofs be lij de nis sen. Die zijn er
door de kei zers van die tijd door ge drukt om dat hen dat goed uit -
kwam. Het zou de een heid in hun rijk ten goe de ko men. 

In ge noemd boek maakt hij ook dui de lijk dat het mis ging
met het chris te lijk ge loof toen de ker ke lij ke lei ders be gon nen
met het ‘letterlijk in ter pre te ren van symbolen’: ‘Dat let ter lijk
in ter pre te ren maakt van het ge lo ven iets ge mak ke lijks om dat
je dan niet de con fron ta tie hoeft aan te gaan met je die pe in -
ner lij ke ang sten die kun nen op ko men als je wer ke lijk met je
die pe re zelf wordt ge con fron teerd. Maar het ver hin dert je ook
om in ech te open heid, ver won de ring en vreugde het mysterie
van het leven te beleven.’

Als een ijk punt voor een nieu we spi ri tu e le im puls ziet hij
het Evang elie van Tho mas, dat sa men met een aan tal an de re
gnos ti sche tek sten in Nag Ham ma di ont dekt is. Vol gens Cox
breng en deze tek sten de oor spronk elij ke in spi ra tie van de eer -
ste vol ge ling en van Je zus weer dicht bij en dra gen zij op een
unie ke wij ze bij aan een nieu we spi ri tu e le be we ging die
wereldwijd aan het opkomen is. 

Pa sen 2014. Een nieu we spi ri tu e le im puls? 

Dat wens ik ie der toe. 

>>
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Boekeninfo (4)
Ro nald Mees ter
Arro gant - Waar om we ten schap pers vaak
min der we ten dan ze denk en
Ten Have 2014
“Er lo pen in het we ten schap pe lijk es ta blish -
ment heel wat dog ma ti ci rond, en som mi ge
pre ten ties van dit es ta blish ment vind ik ong -
eloof waar dig en ge tui gen van ar ro gan tie.” 
Wis kun di ge Ro nald Mees ter er gert zich aan
col le ga-we ten schap pers die de rei kwijd te van
de we ten schap over schat ten. Zij gaan er bij -
voor beeld van uit dat de evo lu tiet he o rie al les
kan ver kla ren, van in tel li gen tie tot ho mo sek su -
a li teit. “Maar de evo lu tiet he o rie is geen the o rie

van al les,” zegt Mees ter; “met die the o rie kun je bij voor beeld het be -
staan van seks en be wust zijn niet be grij pen.” Daar om pleit hij voor een 
re a lis ti scher beeld van wat we ten schap ver mag. Dit leidt tot een ge -
zon de re, re a lis ti scher kijk op de we reld, waar in ook de le vens be schou -
we lij ke kant van het le ven de plaats krijgt die haar toe komt. 

Voor Ro nald Mees ter is de we reld voor ons ten diep ste on be grij pe -
lijk. Toch vor men onze po ging en om ons tot de we reld te ver hou den
vol gens hem de ba sis voor alle men se lij ke spi ri tu a li teit. “God kan de
we reld niet uit ge kie perd wor den door de be we ring en van het we ten -
schap pe lijk es ta blish ment. Maar het om ge keer de geldt ook: God, ge -
loof, re li gie en spi ri tu a li teit la ten zich niet vang en door we ten schap of
lo gi ca.” Arro gant is een pret tig lees baar, hel der en met hu mor ge schre -
ven boek. Zo zegt Mees ter over de be ken de fy si cus en ac ti vis ti sche
athe ïst Step hen Haw king, dat die naar ei gen zeg gen zoekt naar de
‘geest van God’, en wenst hem daar bij veel suc ces.

Chris ta Anbeek
Aan de hei de nen over ge le verd - Hoe the o lo -
gie de 21ste eeuw kan over le ven
Ten Have 2013
‘Aan de hei de nen overgeleverd’ is een be werk -
te ver sie van Anbeeks in au gu re le rede (16 ok -
to ber 2013, als bij zon der hoog le raar voor het
Re mon strants Se mi na ri um aan de Fa cul teit der 
God ge leerd heid, Vrije Uni ver si teit Amster dam).

In dit es say con sta teert ze dat veel kin de -
ren niet meer we ten wat Pa sen of Pink ste ren
be te kent, of wie Ju das en Pet rus wa ren. Dat is
jam mer, om dat re li gie een rijk le vens per spec -
tief kan bie den. 

Ge loof moet een keu ze mo ge lijk heid blij ven. Maar om die op tie
open te hou den, moe ten we the o lo gi sche in zich ten te rug ver ta len naar
per soon lij ke er va ring en van kwets baar le ven. 

Anbeek geeft in haar es say 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 haar boek ‘De berg van de ziel’ toe.

Als het in de the o lo gie gaat om kwets baar le ven, zoomt zij in op de 
con cre te er va ring van het ver lies, de breuk en de af grond of het lege
land die daard oor zicht baar wor den. 

Zo staat in ‘De berg van de ziel’ dat zij sa men met Ada de Jong
schreef, het ver haal van Ada cen traal die in de zo mer van 2008 haar
man en drie kin de ren bij een ong eluk in de Alpen ver loor. 

In Anbeeks ei gen ‘Overlevingskunst’ vor men Anbeeks ei gen er va ring -
en het uit gangs punt. Op jonge leef tijd ver liest fi lo so fe Chris ta Anbeek
in kor te tijd haar ou ders en broer. Met haar vele vra gen over de dood
komt zij uit bij het boeddhis me. Als ja ren la ter haar part ner plot se ling
over lijdt, wordt haar le ven op nieuw door el kaar ge schud. Denk en over
de dood staat op nieuw op haar agen da, want de oude ant woor den vol -
doen niet meer. Inzoom en op het ver lies komt er voor haar op neer be -
reid te zijn om de ge voe lens die ver lies met zich mee brengt on der
ogen te zien: verd riet, wan hoop, scher pe licha me lij ke pijn, ver moeid -
heid, uit put ting, be rus ting, ver zet, soms opluch ting, en schuld ge voel.
Dit on der ogen zien, zo zegt ze te recht, en voe len van kwets baar heid
is moei lijk en niet ple zie rig, maar een stap die niet kan wor den over ge -
sla gen. “Het maakt zicht baar dat wij veel die per en fun da men te ler met
el kaar ver bon den zijn dan wij nor maal ge spro ken denk en.”

De waar de van dit boek je is dat een the o lo ge het the ma kwets -
baar heid be spreek baar maakt. 

Een the ma waar voor in de cal vi nis ti sche the o lo gie van stoe re man -
nen broe der door gaans geen plaats was, maar waar waar voor Ru dolf
Otto in zijn oe u vre veel plaats in ruim de. (zie re cen sie in deze ru briek).
Ik heb ‘Aan de hei de nen overgeleverd’ in een keer uit ge le zen en het
heeft me diep ge trof fen.

Ru dolf Otto 
De ge na de re li gie van India en het chris -
ten dom - Over eenk om sten en ver schil len 
& re li gieu ze over een stem ming in de
gods dienst ge schie de nis
Abraxas 2005
Hoe wel dit mooie boek je al in 2005 ver -
scheen wil ik er graag nog eens de aan -
dacht op ves ti gen. 

Dit is een prach tig boek dat lang blijft
na tril len. Niet voor niets is er in gods dienst -
we ten schap en -fi lo so fie nog al tijd veel be -
lang stel ling voor dit werk.

Dat Otto een groot ken ner van de
voor-Indi sche gods dien sten was blijkt uit dit

werk, waar in hij voor al van het hin doe ïsme een dieprei kend en ver hel -
de rend beeld geeft door over eenk om sten en ver schil len aan te wij zen
met het chris ten dom. Otto be trok in zijn wer ken en on der zoek be hal ve
de bij bel en niet-chris te lij ke gods dien sten ook po ëzie en kun sten als
mu ziek Dit boek je is van groot be lang voor voor al de gods dienst we ten -
schap maar ook voor an de re we ten schap pers en fi lo so fen die daar
vaak uit ci te ren. 

De uit ge ver heeft het boek be won de rens waar dig ver zorgd door er
met gro te ken nis van za ken ge schre ven in lei ding en, na woor den en
aan te ke ning en als me de ci ta ten van Otto aan toe te voe gen. 
Een su bliem boek je dus, waard oor ve len zich kun nen la ten ver rij ken.

* * *
*



Alsof voor het eerst een mens de ogen opsloeg
Hildegard von Bingen – Een buitengewone vrouw, zieneres en mystica

door Mianne Bakker

Voor dat een in druk wordt ge ge ven van het be lang van Hil de -
gard von Bing en, wil ik eerst be schrij ven hoe het ver schijn sel
mys tiek kan wor den op ge vat. Mys tiek is een fe no meen dat in
alle cul tu ren blijkt voor te ko men, in ui tings vorm ver schil lend, 
maar in de kern het zelf de: “uit er va ring we ten, dat al les op een 
of an de re wij ze sa men hangt, dat al les in oor sprong één is.”

Een mys ti cus is ie mand waar van het le ven door die er va -
ring be paald wordt.

Mys tiek is niet iets uit zon der lijks.Wil li am Ja mes (1842-
1910) die veel on der zoe ken deed en ver ha len van men sen no -
teer den uit zijn om ge ving zegt over zich zelf: “Hoe wel ik zo’n
gods be wust zijn in de meer di rec te en ster ke be te ke nis niet be -
zit, toch is er iets in mij, wat re a geert, wan neer ik an de ren
daar over hoor spre ken. Ik her ken een die pe re stem. Er is iets
wat me zegt: daar zit waar heid in. Ik ben zo zeer uit het chris -
ten dom weg ge groeid dat een ui ting van mys tiek die daar in
ge vat zit, er eerst van los ge maakt moet wor den. Ik moet door
die ver streng eling heen ge ra ken, voor ik kán lui ste ren. Noem
dit, als je wilt, mijn mys tie ke kern. Het is een heel ge wo ne,
veel voor ko men de kiem.”

Ondanks het veel voor ko men kan een door braak van een
an de re wer ke lijk heid erg ver war rend zijn en ster ke emo ties
oproepen. 

Hildegard
Rond het jaar 1000 ont staat na eeu wen lange plun der toch ten en 
in val len van vreem de vol ke ren een nieu we cul tuur in West
Eu ro pa. De op bouw van de Mid del eeuw se sa men le ving is
van af het be gin ook mys tiek ge ïnspireerd. 

Een op mer ke lijk feit is de gro te re en meer zicht ba re rol
van vrou wen sinds de elf de eeuw, in het be gin in de vrou we -
lij ke ab dij en. Deze vrou wen vol gen daar de re gel van Be ne -
dic tus, ze zijn zelf stan dig met een ei gen ab dis. Ze zijn meestal
zeer onderlegd.

De ab dis van Bing en, Hil de gard, laat ons deze leef wij ze dui -
de lijk zien. 
• Zij schrijft meer dan driehonderd brieven naar paus, keizer

en andere groten van de aarde. 
• Zij preekt in de dom van Keulen en van Mainz. 
• Ze schrijft gedichten, vijftien boeken en ongeveer tachtig

muziekwerken. 
• Ze ontwerpt een geheimtaal met eigen lettertekens voor 

in tern gebruik. 
• Ze maakt zelfs bouwtekeningen voor haar klooster. 
• Ze leidt een centrum van handschrift-productie en bemoeit

zich persoonlijk met de miniaturen die daar gemaakt
worden. 

• Ze is nieuwsgierig naar alles en beschrijft dat ex act, zo ook 
haar kennis over kruiden en planten. 

Hil de gard werd op tien ja ri ge leef tijd door haar adel lij ke ou -
ders als tien de kind, aan het kloos ter af ge staan. De eer ste ja ren 
woont ze dan met een paar an de re vrou wen in een kluis te gen
het man nenk loos ter aan. Re li gieus on der richt ont vangt ze van
een ou de re ‘magistra’ Jut ta. Haar lange le ven van 1098 tot
1179 is be wo gen en vol vi si oe nen.

De visioenen van Hildegard
De gave van het ‘zien’ be zit ze al sinds haar peu ter ja ren. Op
een ge ge ven mo ment hoort ze een god de lij ke roep stem, die
haar op draagt om dat ge ne wat ze ziet, open baar te ma ken:
“Zie, hoor en schrijf op wat het Licht je toont”. 

Heel haar verd ere le ven en haar hele oe u vre moe ten in het
licht van deze op dracht wor den be gre pen.

Van uit drie ver schil len de fa ses in haar le ven, be schrijft zij
in hoofd wer ken haar vi si o nai re er va ring en. 

Hil de gard, een vrouw zon der oplei ding, moet eerst de goed -
keu ring van het ker ke lijk ge zag ont vang en om het the o lo gisch
werk te schrij ven, waar in zij een be roep doet op God, die dit al -
les aan haar open baart. Als de bis schop pen sy no de van 1147 in
Trier is, richt zij zich per brief tot Ber nar dus van Clair veaux, in
de hoop op be ves ti ging. 

Zij ont vangt van paus Eu ge ni us de goed keu ring met de
woor den: “dit stra lend licht mag niet verd uis terd worden”.

Hil de gard er vaart Gods wer king als een stroom. Ze ge tuigt
hoe het Le ven de Licht ver schei de ne ma len bij haar bin nen -
stroomt en haar een spon taan be grip schenkt van de be te ke nis
van de Schrift. Mee ge ven, mee breng en en mee wer ken is de
bood schap. Je zelf uit gie ten in al wat je doet. Ze drukt zich uit
in ge dich ten, lie de ren, mi ni a tu ren, pre ken. In de hele schep -
ping her kent zij een stroom van god de lij ke ener gie. De Lief de
van God, die al les le ven geeft en vrucht baar heid schenkt is een 
‘groenende’ kracht. Ma ria noemt zij dan ook de al ler groen ste
maagd. Haar vi sie op de na tuur wordt voor al ge ken merkt,
doord at zij de hele ma cro kos mos en daar mee ook de mi cro -
kos mos van het men se lijk lichaam doord rong en ziet van een
uni for me kracht, het hei li ge groen.

Zij be schrijft dit ook: “O, al ler-edelst groen, dat wor telt in 
de zon en straalt in hel de re licht heid bin nen de kring van het
draai en de rad, dat de heer lijk heid van het aard se niet raakt:
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om armd door de harts kracht van he mel se ge hei men. Kleur je
als het mor gen licht en vlam je als de gloei en de zon. Jij, groen, 
bent om slo ten door lief de.” 

Hil de gard kent de kracht van ima gi na tie. Ze stelt zelfs voor 
om in de groe ne wei te gaan lig gen en je voor te stel len dat
alle sap pen en krach ten uit de wor tels van het gras en de plan -
ten, je ei gen lichaam door stro men. 

In haar vi sie op de kos mos ziet Hil de gard de ziel van de
mens: “De ziel is als een wind die over de plan ten waait, als
de dauw die drup pels op het gras legt, als de re gen die al les
doet groei en. Even zo zou van de mens zijn wel wil lend heid
moe ten uit stro men naar ie der een die daar naar ver langt. Wind 
is hij, in dien hij de mi se ra be len helpt, dauw, in dien hij de ver -
la te ne troost, re gen, in dien hij de ver moei en de over eind helpt
en hen met de leer ver vult als hong eren den, in dien hij hen zijn 
ziel geeft.”

Voor Hil de gard is vriend schap het zelf de als har mo nie,
sym fo nie en ver bon den heid. Heel de schep ping is voor haar
één gro te sym fo nie, heel de heils ge schie de nis is één groot lief -
des ge beu ren. Ui tein de lijk is de mens uit ver ko ren om mee te
klink en in deze kos mi sche sym fo nie, deze lof zang, sa men met
de engelen. 

Door haar tek sten, zelfs in het hier en nu, uit te spre ken,
kan zij voor ons tot le ven ko men en kun nen we ont dek ken hoe 
be te ke nis vol zij voor ons kan blijkt te zijn in deze tijd. 

Zo le ren we Hil de gard ken nen als een vrouw die de hele
kos mos, wind, dauw en re gen, krui den en gras sen als ver vuld
ziet van de god de lij ke adem. Alles is op el kaar aang ewe zen,
al les staat in ver band met el kaar, al les roept de men sen op tot
be trok ken heid.

Hil de gard is een op mer ke lij ke vrouw, een vrouw die haar
tijd ver voor uit is. Ze is ab dis ge wor den van een groot kloos ter 
en la ter zelfs van meer de re kloos ters die zij naar ei gen in zicht
heeft la ten bou wen.  Ze is ziel zorg ster voor zo wat heel Eu ro pa 
en on der neemt pre di kings rei zen per schip en te paard. Ze
schokt de bis schop pen van haar tijd om dat ze het op neemt te -
gen het ma te ri a lis me, de geld zucht en baan tjes ja ge rij in de
kerk. Ook be strijdt ze de du a lis ti sche schei ding van God en de 
we reld, van lichaam en ziel, zo als die toen ter tijd werd ver kon -
digd door de kat ha ren. 

Mystiek in de visioenen
Als zie ne res is Hil de gard te ge lij ker tijd ook mys ti ca. Haar
mys tiek is ge heel an ders dan die van Mees ter Eckhart en ook
an ders dan de vrou wen mys tiek, de min ne mys tiek.

Het bij zon de re van Hil de gards mys tiek is dat zij in haar vi -
si oe nen de kos mi sche sa men hang be leeft, haar mys tiek stijgt
uit bo ven het per soon lij ke. Pas vier hon derd jaar na Hilde gards 
dood tref fen we in Ja cob Böhme een geest ver want aan; ook bij 
hem ging het om de ge hei men van God en het door God ver -
vuld zijn van de kos mos. In la te re eeu wen komt al leen Teil -
hard de Char din als denk er en mysticus dicht in haar buurt.

Dank zij voor de twaalf de eeuw re la tief uit ge brei de hoe -
veel heid aan bron nen ma te ri aal we ten we ta me lijk veel over
Hil de gard.

Ze groeit op tus sen de uit ge strek te vel den en de bos sen
langs de ri vie ren van het Rijn-Frank ische ge bied. De tijd
waar in ze leeft is een tijd van veel span ning op po li tiek en
gees te lijk ge bied. Er is een con flict tus sen de kei zer en de paus 
en een te gen paus wordt aang esteld, het geen voor gro te ver -
war ring zorgt in de christelijke wereld. 

Hil de gard waar schuwt kei zer Bar ba ros sa op uit ge spro ken har -
de toon. Haar men tor is Ber nar dus van Clair veaux en via de
brief wis se ling zien we haar kwets ba re kant. Hij moe digt haar
aan haar vi si oe nen op te blij ven schrij ven. Sinds deze be ves ti -
ging zien we dat Hil de gard zich be wust wordt van haar iden ti -
teit als vrouw, als au to ri teit, als me di um en te vens als pro fe tes
van de god de lij ke wijs heid. 

Haar eer ste boek noemt ze ‘Scivias’ (een ver kor ting van
‘Scito vias Domini’, d.i. Ken de we gen van de Heer). 

Ze zegt hier over: “In het vi si oen zag ik ook dat het eer ste
boek over mijn vi si oe nen Sci vi as moest wor den ge noemd, om -
dat het langs de we gen van het le ven de licht werd mee ge deeld
en niet uit de leer stamt”. 

Bij Hil de gard ko men we ‘Caritas’, met hoofd let ter, te gen,
die zij vaak over een laat ko men met de Hei li ge Geest. Die Ca -
ri tas is de Lief de waar uit heel de kos mos is geschapen.

In haar eer ste vi si oen ziet ze Ca -
ri tas als een ge vleu geld fi guur.
Haar hoofd is rood als de lief de,
maar daar bo ven is nog een hoofd 
zicht baar, van God de Va der. In
het Lam Gods, dat ze in haar
han den draagt, is ook de Zoon
zicht baar. De ge stal te heeft twee
paar vleu gels, die sym bool staan
voor de lief de van God en de
naas te lief de. Het vi si oen laat een 
strijd ba re kracht zien, on der de
voe ten sneu ve len boos aar di ge
die ren. De lief de over wint im -
mers al les…. 

Het twee de vi si oen toont de
schep ping als een wiel bin nen de 

om hel zing van de tri ni tai re liefde. De rood gloei en de Ca ri tas
om vat en draagt de schep ping, waar van de mens het mid del -
punt vormt. Voor Hil de gard zijn schep ping, in car na tie en vo -
lein ding der tij den mo men ten in één groot lief des ge beu ren.
Ze be na drukt de vrou we lij ke kant van de godheid.

De be vlo gen re li gieu ze Hil de gard ziet zich zelf als niet
meer dan Gods zeer on vol maak te spreek buis. Haar ei gen per -
soon en haar per soon lij ke ge voe lens geeft ze daar om nau we -
lijks bloot. 

Door haar pro fe ti sche en vi si o nai re be gaafd heid kan Hil de -
gard on mo ge lijk de ge lij ke van haar me de zus ters zijn. Ze heeft
zich op zo veel ter rei nen be kwaamd, dat ze ook in tel lec tu eel ver
bo ven haar om ge ving uit steekt. Toch heeft ze in haar per soon -
lij ke le ven een diep-door leef de vriend schap. Als haar me de zus -
ter Richar dis van Sta de de ge meen schap ver laat om ab dis te
wor den, voelt Hil de gard zich ver weesd ach ter blij ven. Ze schrijft 
een brief waar bij we zien dat lief de ook kwets baar maakt.

Hil de gard is haar tijd heel ver voor uit. Als vrouw heeft ze
al leen pre di kings rei zen on der no men en is op ge tre den op gro te
mark ten en ka the draal plei nen bijvoorbeeld in Trier en Keu len. 
Dit wa ren ab so luut ong ewo ne ac ti vi tei ten, ook voor een mid -
del eeuw se ab dis. 

Hil de gards ou ders heb ben als het ware dit tien de kind als
hun tien de, hun ker ke lij ke be las ting, aan God op ge dra gen en
al op acht ja ri ge leef tijd haar aan een gees te lij ke leids vrouw
over ge dra gen. Tus sen haar veer tien de en ze ven tien de jaar
kiest ze voor het be ne dic ti nes senk loos ter en wordt op de leef -
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tijd van 38 jaar ab dis. Op de te gen over ge le gen Rij noe ver
sticht ze een twee de kloos ter, om dat de aan was van nieu we
kloos ter ling en zeer groot is. Hil de gard heeft met veel te gen -
wer king te maken, vooral vanuit het naburige mannenklooster.

We moe ten Hil de gard maar eens te paard voor stel len, of
hoe ze al les wat op haar af komt tot een oplos sing brengt, deze
vrouw die re gel ma tig door ver lam ming en wordt ge trof fen en
die soms maan den lang niet van haar bed kan opstaan. 

Ze zegt dan: “Dat mijn ade ren met bloed en mijn her se nen 
met het merg verd or ren en mijn ing ewan den ver scheurd wer -
den, mijn hele lichaam zo ver slap te zo als het gras in de win ter 
zijn kleur ver liest. Ik nam waar hoe de boze gees ten daar over
lach ten en zei den: Ha, deze zal ster ven en haar vrien den zul -
len we nen. Ik ech ter zag dat het ver trek van mijn ziel nog niet
op han den was.”

Liederen door Hildegard
Graag wil ik hier ook een lied van Hil de gard on der de aan -
dacht breng en: het zes tig ste van haar 77 lie de ren: “Hoe won -
der baar lijk is het we ten in het god de lij ke hart, dat elk schep sel 
al sinds on heug lij ke tij den heeft aan schouwd! Want God zag
het aang ezicht van de mens die Hij ge vormd heeft. Hij zag zijn 
ge he le werk in deze men seng estal te. Hoe won der baar lijk is de
adem tocht die zo de mens ver wek te.” 

Haar vi si oe nen, haar mu ziek en haar ge dich ten roe pen die pe 
ver won de ring op. Zij is als een grond toon doord rong en van ver -
won de ring en wordt erd oor ge dra gen, als of voor het eerst een
mens de ogen op sloeg. Won der baar lijk is de ge stal te van het Al, 
de for ma tie van de aar de, de schit te ring van de edel ste nen, de
won der lij ke vor men van de plan ten, de groe ne en he len de
kracht. Zij in te res seert zich voor de li bel le en de hom mel en niet 
min der voor de vo gel en de vis. In al les wat leeft, ziet zij een
cen tra le kracht die ze aan spreekt als een le ven de per soon. 

In dit lied wordt Hil de gards ver won de ring ge wekt door de
men seng estal te en meer nog door de in spi ra tie of adem tocht
die hem opwekt. 

Het is een schep pen de adem tocht van uit de kos mos die de
mens uit de ge meen schap van alle schep se len heeft ge wekt. 

In onze adem her ken nen wij onze ver want schap met de
ade men de kos mos. Van het blau we wier dat de eer ste zuur stof 
vorm de, via alle plan ten en bo men tot aan de ozon laag om
onze pla neet heen: al les is met ons ver bon den en wij zijn met
al les ver bon den, al les is nood za ke lijk voor al het an de re, al les
is op elkaar aangewezen.

Ze be schrijft : “In een be paal de me di ta tie ve oe fe ning kan
ik diep bin nen in mij, mijn adem voe len ko men en gaan, de
adem die mijn le ven draagt, mijn adem die de lucht om mij
heen, uit ge a demd door de plan ten, naar bin nen haalt, in ademt 
zo dat ik le ven kan: op dat mo ment er vaar ik hoe zeer alle le -
ven de we zens op el kaar zijn aang ewe zen, hoe al het le ven de
bij el kaar hoort. De plan ten le ven op hun beurt van de lucht
die wij uit ade men, o hoe won der baar lijk! Ik leef zo lang ik
deze kos mi sche adem tocht in adem; wan neer ik niet meer kan
ade men, sterf ik; dan staat mijn hart stil, het hart waard oor ik
mijn le ven schijn baar au to noom in mij draag. Mijn hart klopt
uit zich zelf, maar is af hank elijk van de zuur stof toe voer via
mijn adem en mijn bloed.”

Hil de gard ziet in de adem de in bla zing van de god de lij ke
geest, de in spi ra tie van de wijs heid. Zij ziet de mens als een
in spi ra tie bron, ko men de uit het hart van de godheid. Ook wij

kun nen veel van haar le ren, voor al le ren weer ver won derd te
zijn over ons zelf. 

Hil de gard meent oprecht en ziet ook in een mys tiek vi si oen 
be ves tigd, dat wij ons zijn en onze wor ding niet aan een toe -
val li ge sprong in de evo lu tie te dank en heb ben, maar aan een
in spi ra tie van het onk en ba re cen trum van het universum.

 Vol gens Hil de gard be te kent wijs heid, het weer in con tact
ko men met de har mo nie van de kos mos, met het krach ten veld
van het hei li ge groen, ook wan neer dit ver lo ren lijkt te zijn ge -
gaan. In Hildegard’s kos mi sche vi si oen is de mens niet in staat 
de schep ping en het le ven vol le dig te ver woes ten, om dat al les
door een krach ten veld wordt omgeven en gedragen. 

Speel mu ziek van Hil de gard van Bing en of luis ter er naar
en haar woor den klink en er als het ware door heen: “Luis ter
en er vaar dat de mens een we zen is van He mel en Aar de in
een in ner lijk hei li gings pro ces, een op weg gaan, van uit dat in -
ner lijk rust punt in je zelf, dat on danks on vol ko men heid, on -
danks on vol maakt heid, waar in het zich nu een maal moet uit -
druk ken, zich met een gro ter iets, dat zo op het eer ste ge zicht,
on be noem baar, on zeg baar is, toch in diep ste we zen we zen lijk
ver bon den weet. Ga en er vaar, in dat op weg gaan in je zelf, tot 
de er va ring te ko men, dat een mys tie ke er va ring, een in ons
oplich ten de er va ring, de al le daag se wer ke lijk heid doord ringt.
Er gaat iets in ons zelf door wer ken. De gren zen van ons waak -
be wust zijn ver rui men zich. Het kan op elk mo ment van de dag
plaats vin den. Het zien, hoe het gro te, Dat Wat is, be noemd
wordt, kun nen wij zien in een ont lui ken de bloem, in een traag
voor bij stro men de ri vier, ja in een me de mens, die zich tot ons
richt.” (…) “De woor den die ik spreek zijn niet van mij zelf,
noch van een an de re mens af kom stig. Ik zeg ze van uit een ver -
mo gen tot zien, dat ik ont ving. De vi sies die ik waar neem, aan -
schouw ik niet in de slaap, noch in een droom, noch met de
ogen van het fy sie ke lichaam, noch met de fy sie ke oren, noch
op ver bor gen plaat sen, maar waak zaam oplet tend, met de
ogen van de geest en in ner lijk ge hoor. Ik werd ze ge waar met
een open blik en vol gens de wil van God. Hier en nu in de si tu -
a tie, in de om stan dig he den, waar in je je nu be vindt, je moet
be vin den, vol trekt zich de wer king Gods in je. Geen ver weg
mys te rie, vluch tend voor de tij de lij ke wer ke lijk heid, maar in
het hier en nu.”

Wat rest mij nu ……de stil te om mij een te voe len met
deze woor den. 

Deze bij zon de re vrouw blijkt geen vrouw uit het ver re ver -
le den te zijn, maar een bij zon de re vrouw die ook in onze tijd,
onze taal en ge dach ten uit spreekt, dat vind ik won der baar lijk
en helend.

Literatuur
Dr. Ing rid Riedel, Hildegard van Bingen, profetes van kosmische wijsheid.

Ten Have, Baarn, 1996.

Mi an ne Bak ker — Na een stu die
the o lo gie met veel verd ie ping in
de psycho lo gi sche ach ter gron den
van de mens, spe ci a li seer de ik me 
om via coun se len werk zaam te
zijn, waar bij de spi ri tu e le aan pak
de he len de weg bleek te vol gen.
Mijn weg is een weg van verd ie -
ping en daar geef ik ge hoor aan.
Lid van de kerk ge meen te Naar -
den.

* * *
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Het Enneagram als Aangezicht van God
Vick Nieuwenhuis

Sinds ge rui me tijd maak ik deel uit van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk ge meen te te Zwol le. Tij dens de dien sten raakt het mij ge re geld dat 
twee be lang rij ke stro ming en in mijn le ven zo prach tig op el kaar aan slui ten. Het be treft hier naast het VKK-lid maat schap te vens
mijn pro fes sie als en ne ag ram trai ner. Van uit dank baar heid dat zo wel de VKK als het en ne ag ram op mijn le vens pad zijn ge ko men, 
schrijf ik dit ar ti kel. Enke le ge dach ten over raak vlak ken tus sen bei de deel ik graag via deze weg om dat hun in ner lij ke zui ver heid
me zo in spi reert.

Negen typen van het Enneagram
Graag start ik deze ge dach ten over de raak vlak ken met een
kor te uit leg van het en ne ag ram. 

Dit eeu we nou de, dy na mi sche mo del on der scheidt negen
per soon lijk heids struc tu ren. Alle negen ty pen ken mer ken zich
door ver schil len de on be wus te drijf ve ren, ze kij ken door an de -
re ty pes pe ci fie ke brillen naar de wereld. Hier bij is van be lang
op te mer ken dat het niet in eer ste in stan tie gaat over ‘gedrag’, 
maar over de ‘onderliggende motivatie’ van ge drag. De kern is 
dus niet een ge drags ken merk als bij voor beeld stipt heid, maar
eer der de re den van die stipt heid, de drijf veer erachter.

Het en ne ag ram ty pe be treft je eer ste nei ging, je im puls. 
Wat heeft au to ma tisch je aan dacht? 
Na onze pu ber teit krij gen we door zelf re flec tie gaan de weg

meer in zicht in onze per soon lijk heid. Door feed back van an -
de ren en onze ei gen in ner lij ke cri ti cus stel len we tij dens het
le ven ons ge drag steeds bij. 

Het en ne ag ram stelt dat die eer ste nei ging, de mo ti va tie
ach ter ge drag, niet ve ran dert in de loop van de tijd, maar de
steeds aan we zi ge drijf veer blijft. 

Daar om is het van es sen tieel be lang te be na druk ken dat al -
leen wij ons ei gen type kun nen ont dek ken mid dels zelf ob ser -
va tie. We kun nen an de ren geen type toe ken nen om dat we hun
drijf ve ren niet we ten. We zien enk el het ge drag en op ba sis
van ge drag kun nen we niet ty pe ren. Bij ons zelf kun nen we ons 
be wust zijn ver gro ten door juist wél op on der zoek te gaan naar 
dieperliggende drijfveren. 

We hou den niet van dogma’s bij de VKK. Een be lang rij ke
re den om niet aan dogma’s te hech ten is dat het men sen vast -
zet, hun rei kwijd te in perkt door te sterk te be gren zen.

Een veel ge hoor de op mer king tij dens le zing en is dat het
en ne ag ram men sen in hok jes zou duwen. 

Zelf geef ik dan meest al ter over we ging dat het mo del
dient tot be wust wor ding van ons eer ste au to ma tis me. Met be -
hulp hier van lukt het om los te ko men uit oude, vas te pa tro -
nen. Als we ons niet be wust zijn van de type-spe ci fie ke bril
waard oor we de we reld be kij ken, zit ten we vast in dat ka der
van denk en, voe len en han de len: ons type. Mys ti cus G.I.
Gurd jieff (1866-1949), die o.m. het en ne ag ram naar het Wes -
ten bracht, noemt dat ons be wust zijn dat in slaap is. Als we
kie zen voor zelf on der zoek, bij voor beeld aan de hand van het
en ne ag ram, ver rui men we ons blikveld en ontstaat er in ons -
zelf meer evenwicht.

Aan vul lend: we kun nen de ne gen ty pen ook zien als ver -
schil len de fa cet ten in ons zelf. 

Ui tein de lijk zijn we al le maal ver bon den met de een heid en
daar naast is niets men se lijks ons vreemd.

“Als de vensters van de waarneming
schoongemaakt zouden worden,

dan zou alles aan de mens verschijnen
zoals het is, oneindig.”

(Wil liam Blake)

Be lang rijk dus om het mo del niet dog ma tisch op te vat ten,
maar slechts als een ka der waar bin nen je tot ge nu an ceer de
zelf ob ser va tie kan ko men. De dy na miek bin nen het mo del
maakt dat het veel ver schil len de fa cet ten heeft die je in ei gen
le ven kan er va ren.

He len Pal mer, baan bre kend voor vecht ster en schrijf ster van
o.m. ‘Handboek Enneagram’,  zegt: “Je hoeft het mo del niet te 
aan vaar den zo als het is. Expe ri men teer er mee, kijk er kri tisch
naar en merk wat het je breng en kan in je le ven.”

Door ja ren lang ex plo re ren, re flec te ren en groei en met hulp 
van on be schrijf lijk veel men sen is de ken nis uit het en ne ag ram 
in de loop van de tijd tot stand ge ko men. Het de len van deze
ge nu an ceer de en ge de tail leer de ken nis ge beur de bin nen zo wel 
Chris te lij ke, Boeddhis ti sche als Soe fis ti sche kring en.

Dit ‘exploreren in onszelf’ sluit naad loos aan bij een van
de drie doel stel ling en van de The o so fie: “Het on der zoe ken
van de on ver klaar ba re wet ten in de na tuur en van de ver mo -
gens die in de mens la tent aanwezig zijn.”

Gnosis
Doel stel ling van het en ne ag ram is het op doen van zelf ken nis.
Ie der en ne ag ram ty pe er vaart ei gen, spe ci fie ke van zelf spre -
kend he den. Wer ken aan drijf ve ren en on der lig gen de pa tro nen
brengt verd ie ping in ons le ven. 

Door zelf re flec tie en zelf ob ser va tie toe te pas sen ont staan
in zich ten en zelf ken nis. Zel fre flec tie om te rug te kij ken naar
wat er ge beur de om zo meer wijs heid te ver ga ren. Zel fob ser va -
tie is het naar bin nen ke ren in het ‘nu’, om in zicht op te doen.
Geen dog ma dus, maar juist een spe ci fiek mid del tot groei.
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Sluit dit niet prach tig aan op Gno sis: ‘kennis van ons inner -
lijk’? Gno sis brengt ons ken nis van het hart. Juist door in ner -
lijk onze ken nis te ver gro ten, in ner lijk te ob ser ve ren en er va -
ren, kan ook re li gie ster ker en die per van bin nen be leefd wor -
den. Door mid del van di ver se tech nie ken van zelf ob ser va tie
wordt het mo ge lijk ook het god de lij ke in ons zelf te er va ren.
De Gnos ti sche uit spraak ‘herinner jezelf’ kan heel goed ge -
zien wor den als vorm van ge waar zijn. We ma ken een in ner lij -
ke reis door te ver tra gen, stil te staan en ons be wust zijn te ver -
gro ten. Be wust zijn is te zien niet als een be grij pen met ons
ver stand maar eer der een zin tuig lij ke er va ring, een ge waar -
wor ding. Zel fob ser va tie is let ter lijk en fi guur lijk het her-in ne -
ren van je-zelf. Ge waar zijn kun nen we be schrij ven als het be -
wust er va ren van alle zin tuig lij ke prik kels, stil staan in het nu. 

“Who looks out si de dre ams.
Who looks in si de awa kens.”
(Carl G. Jung) (1)

Onze aan dacht rich ten we dus van bui ten naar bin nen. Van 
de si tu a tie en de om ge vings fac to ren af naar bin nen, in de rich -
ting onze essentie. 

Wat kun nen we dan ob ser ve ren in ons zelf? We kun nen
ons van bin nen ge waar wor den van onze eer ste nei ging. 

Het zou een bij zon de re oe fe ning zijn om nu  – tij dens het
le zen – te on der zoe ken wel ke thema’s van aan dacht van de
en ne ag ram ty pen je her kent. 

Ta bel I – Au to ma ti sche aan dacht van de 9 en ne ag ram ty pen

type-naam aandacht gaat automatisch naar

type 1 per fec tion ist juist en onjuist, zorgvuldigheid, wat 
verbeterd kan worden

type 2 gever behoeften van anderen, beschikbaar 
zijn, helpen, onmisbaarheid

type 3
succesvolle werker

efficiëntie, doelen, applaus

type 4 romanticus melancholie, verlangen, verbinding

type 5 waarnemer kennis, verwachtingen van anderen, 
opladen

type 6 loy al ist risico’s, veiligheid, verborgen
agenda’s van anderen

type 7
levensgenieter

plannen maken, fascinaties, ieder
nieuw be gin

type 8 baas controle, rechtvaardigheid,
bescherming

type 9 bemiddelaar meningen en verzoeken van
anderen, harmonie, alles wat afleidt

Persoonlijke ontwikkeling en zelfrealisatie
Inner lijk werk met het en ne ag ram en het in ner lijk werk waar -
voor de VKK een ruim te biedt, zijn bei den, ie der op spe ci fie ke
wij ze, een mo ge lij ke ka ta ly sa tor op het pad van zelf re a li sa tie.  

Wat ver staan we daar nu ei gen lijk on der? 
Zel fre a li sa tie: ver we zen lij ken van ons ei gen po ten tieel.

Zelfre a li sa tie is op te vat ten als  het thuis ko men in ons zelf, of is
ook op te vat ten als het van uit ons la ge re zelf naar ons ho ge re

zelf toe groei en. Niet dat we dan geen val kui len meer te genko -
men maar we kun nen be wust stil staan bij wat zich aan dient. Als 
we ons ge waar wor den wat het mo ment no dig heeft, kun nen we
kie zen wel ke en ne ag ram ty pe bril daar bij past. Dus als het pas -
send is om be scher mend te han de len han te ren we de type 8 bril
ter wijl dat niet ons per soon lij ke type hoeft te zijn. Zo le ren we
meer af ge stemd te zijn op het mo ment, op de flow. 

Ve ran de ren de om ge vings fac to ren breng en ons dan min der
uit ba lans, er is aan dacht voor het spe ci fie ke ho ge re zelf. We
kun nen aan vaar den wat er is in het nu en ons daar mee ver bin -
den en er mee om gaan. Dit ont staat wan neer we het ver schil le -
ren er va ren tus sen de bui ten we reld (ge beur te nis sen, si tu a tie,
om ge vings fac to ren, ed.) en de bin nen we reld (pa tro nen, au to -
ma ti sche reacties, vanzelfsprekendheden, ed.).

Het en ne ag ram be schrijft, een bij ie der type spe ci fiek ho rend,
la ger zelf en ho ger zelf. Wan neer je re flec teert op on der staan de
lijst, merk je dat som mi ge kwa li tei ten – en de daar bij be ho ren de 
uit da ging en – als van zelf in je aan we zig zijn. Ande re deug den
ver gen meer aan dacht om zich te kun nen ont wik ke len. 

Ontwikkeling van typespecifieke 
ondeugden richting deugden
Het is be kend dat al les wat aan dacht krijgt groeit. De bril
waard oor we naar de we reld kij ken is sub jec tief. We kij ken
naar deug den die bij ons pas sen, die ons in di vi du eel ge mak ke -
lijk af gaan. Daar mee ver gro ten we kwa li tei ten die we al heb -
ben, ter wijl we wel licht ver ge ten aan dacht te bes te den aan
kwa li tei ten van an de re ty pen. Het en ne ag ram geeft ons de mo -
ge lijk heid om heel con creet te kun nen wer ken aan de deug den. 
We rich ten ons op spe ci fie ke thema’s van deug den waard oor
we ze ‘her-inneren’, zo dat ze aan dacht krij gen en groei en. 
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Ta bel II – ne gen on deug den en deug den

type 1. Woe de Se re ni teit
type 2. Trots Ne de rig heid
type 3. Be drog Oprecht heid
type 4. Nijd Even wich tig heid
type 5. Heb zucht Niet hech ten
type 6. Angst Moed
type 7.Onma tig heid So ber heid
type 8. Lust Onschuld
type 9. Lui heid Daad kracht

Richard Rohr bij voor beeld, Fran cis caans pa ter en en ne ag ram -
des kun di ge, be schrijft dat ie der en ne ag ram ty pe ook wordt ge -
ken merkt door een wor tel zon de (on deug den), die een schei -
ding met God kan ver oor za ken. Het God de lij ke wordt dan ge -
zien als de ne gen deug den. Ge luk kig is er een weg te rug rich -
ting het God de lij ke; de weg van per soon lij ke ont wik ke ling.
Ondeug den hou den ons af van onze es sen tie. Door be wus te
aan dacht te rich ten op deug den, wordt onze es sen tie kracht i ger 
zicht baar en voel baar.

Vol gens Pjotr D. Ous pen sky (leer ling van Gurd jieff) is ons
ho ger zelf ons Chris tus be wust zijn.  Ous pen sky be schrijft in zijn
werk de ont wik ke ling van het klei ne/la ge re zelf naar een ho ger/
hei lig be wust zijn, onze ver ge ten es sen tie. Zel fre a li sa tie is het op -
nieuw ‘her-inneren’ van onze es sen tie, de God de lij ke Kracht.

Na dat de Vre de groet, ‘De vre de van de Heer zij al tijd met
u’ is ge ge ven, bidt de ce le brant hard op verd er: “…Dat wij …
al tijd in dach tig mo gen zijn aan Uw Te gen woor dig heid in
ons..” (2). 

Het God de lij ke in ons zelf zou den we kun nen zien en er va -
ren als ons spe ci fie ke ho ge re zelf, onze es sen tie. De ne gen ge -
noem de deug den zijn sa men de God de lij ke Kracht in ons. Het
zijn ne gen facetten van God. Door bin nen het God de lij ke ne -
gen deug den te on der schei den, ma ken we een in di vi du eel leer -
pad rich ting zelf re a li sa tie heel con creet. De God de lij ke as pec -
ten le ven in ons en dat kun nen we er va ren als we stil staan en
ons be wust ‘her-inneren’. De deug den zijn er al tijd al ge weest. 
Door hier aan meer aan dacht te ge ven kan in ons zich hel der
gaan ma ni fes te ren wat altijd al was.

De Vre de groet be ves tigt dit krach tig met “le ven de her in ne -
ring” en “Uw won de re lief de voor de mensheid”. 

Zel fre a li sa tie is ener zijds het ont wik ke len van uit het la ger
zelf rich ting het ho ger zelf van ons ei gen type. Ander zijds is
zelf re a li sa tie het ver mo gen om je aan dacht te ver plaat sen naar
één van de an de re acht ty pes pe ci fie ke bril len. Wan neer we dat 
doen groei en we uit tot sta bie le re men sen die meer en meer de
kracht in zich zelf her vin den.

Het enneagram als proces
Gurd jieff heeft, zo als ge meld, ooit het en ne ag ram als pro ces -
mo del naar het wes ten ge bracht. Des tijds had het nog niet de
vorm van per soon lijk heids ty pe ring maar als ne gen fa sen bin -
nen een pro ces. Een mooi voor beeld van een raak vlak tus sen
de VKK en het en ne ag ram vin den we te rug in de Advents tijd. 

In de Advent be han de len we thema’s:
‘Onderscheidingsvermogen’, ‘Zelfvergetelheid’, ‘Liefde’ en
‘Juist handelen’. Dit zijn al le maal thema’s van type 9. We
kun nen type ne gen zien als een sa men vat ting van alle an de re 8 
ty pen om dat ze zich zo goed kun nen af stem men op alle voor -
gaan de ty pen. Bij zon der om te ont dek ken dat deze Advents -

thema’s oplo pen van res pec tie ve lijk val kuil naar kwa li teit
rich ting het hogere zelf van type 9.

‘Onderscheidingsvermogen’ en ‘Zelfvergetelheid’ zijn
thema’s waar in we type ne gen kun nen zien weg zak ken. Men -
sen die zich her ken nen in type 9, be schrij ven dit zelf als te
veel kan ten wil len be lich ten waard oor het een uit da ging wordt 
om een knoop door te hak ken. Het ken merkt zich door een
wol li ge wij ze van com mu ni ce ren zon der con fron te rend en hel -
der te zijn. Zelf ver ge tel heid maakt juist dat deze men sen er
voor an de ren kun nen zijn. Echter, de ba lans raakt zoek als be -
wust zijn van ei gen be hoef te, me ning en weerbaarheid te
weinig aanwezig zijn. 

‘Liefde’ en ‘Juist handelen’ zijn de groei stap pen die type
ne gen kan ma ken. Lief de en waar de ring voor zich zelf er va ren
is voor hen een enor me uit da ging. Daad krach tig le ren zijn om
za ken aan te gaan die con fron te rend of niet com for ta bel kun -
nen zijn, is voor hen een leer pad. Die daad kracht is het ‘Juist
handelen’; in het mo ment doen wat er te doen valt zon der ver -
leid te wor den door han de ling en met minder prioriteit.

Deze kor te be schou wing van het leer pad van type ne gen
past als laat ste fase van het pro ces mo del prach tig bij de
Advents tijd. Een pe ri o de waar in we naar bin nen ke ren en ons
op ma ken voor een nieuwe start.

Compassie voor onszelf en anderen
Een an de re The o so fi sche doel stel ling:  “Het vor men van een
kern van de uni ver se le broe der schap der mens heid, zon der on -
der scheid van ras, ge loof, ge slacht, kas te of huids kleur”, toont
ons het be lang van com pas sie voor een ie der.

Het en ne ag ram geeft be grip voor de ver schei den heid waar -
mee de an de re 8 ty pes pe ci fie ke bril len naar de we reld kij ken.
Meer be grip maakt dat we met meer com pas sie naar ons zelf en 
an de ren kun nen kij ken. We kun nen met mild heid ob ser ve ren
en re flec te ren. Ook al stap pen we re gel ma tig in de val kui len
van ons type, het helpt niet om dat te be kij ken van uit een
waar de oor deel. Wel kan het be wust zijn van je ty pe mecha nis -
me breng en dat je eer der bij de val kui len stil kan staan. Van uit 
die stil te kun nen we kie zen wel ke bril we op zet ten in onze
com mu ni ca tie. 

Het be grip voor an de re ty pen brengt ons ook dat we met
com pas sie naar hen kun nen kij ken. We be grij pen be ter wat er
zich in tern af speelt. Door dit in zicht kun nen we onze wij ze
van com mu ni ce ren be ter af stem men op men sen om ons heen.
Het en ne ag ram leert ons ty pes pe ci fie ke ‘triggers’ en van zelf -
spre kend he den in com mu ni ca tie tus sen ne gen ver schil len de
ty pen. Hierd oor le ren we ons aan te pas sen aan anderen
zonder aan onszelf voorbij te gaan. 

In de Akte van Ge loof bid den we o.m.: “Wij we ten dat we
Hem het bes te die nen, door naar ons bes te ver mo gens onze
broe ders te die nen”.  Beg rip en com pas sie voor an de ren ma -
ken het mo ge lijk onze naas ten te die nen. 

Wijsheid is een werkwoord
Naast ‘model’ is het en ne ag ram ook juist een ‘methode’ waar -
mee we ons kun nen ont wik ke len. Juist door ‘doen’, door con -
creet han de len, ont staat ken nis en ont staat wijs heid. 

In dit ar ti kel zijn enk ele oe fe ning en in zelf ob ser va tie ge -
noemd en zo zijn er nog meer prak ti sche hand vat ten om in ons 
da ge lijks le ven te le ren en groei en aan de hand van het
enneagram.
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Ook de dien sten van de VKK zie ik als een met ho de, als een
me di ta tie waar in we aan dacht kun nen rich ten, en dit let ter lijk
kun nen dóen. Een voor beeld is wan neer we zing end bid den:
“Wij zijn ge grond vest op Chris tus de heer..”. Dat is een uit no -
di ging om let ter lijk te gron den in dat mo ment. 

Tij dens de Doop van de VKK be lo ven we dat we: “Naar
ver mo gen en met alle kracht die in u is, moe ten denk en en
han de len van uit de lief de tot God (…) naar het ge bod dat de
Heer ons zelf ge ge ven heeft, toen hij sprak: Gij zult de Heer
uw God lief heb ben met ge heel uw hart en met ge heel uw ziel
en met ge heel uw verstand.”

Dit past naad loos op de drie in tel li gen tie cen tra hoofd, hart
en buik waar in we ne gen en ne ag ram ty pen kun nen verd elen.
De in tel li gen tie cen tra die we in kun nen zet ten ten be hoe ve van 
com pas sie voor onze naas te en compassie voor onszelf.

Zo kun nen we met zo wel de dien sten van de VKK als het
en ne ag ram le vend le ren en le rend leven! 

Twee ver schil len de le vens vi sies die bij dra gen aan een be -
wus te le vens wij ze op weg naar zelf re a li sa tie. Ik hoop een tref -
fen de overd enk ing te heb ben mee ge ge ven en ein dig met mijn
mot to als wens voor ie der een: ‘Groei door verdieping!’

Noten
1 - “Who looks out si de dre ams. Who looks in si de awa kens.” Ver ta ling:
Naar bui ten ge richt ont wik kelt de blik het denk en, naar bin nen ge richt
het in zicht.
2 – ‘Vredegroet’, uit de li tur gie van de Hei li ge Mis:
“(Ce le brant): De Vre de van de Heer zij al tijd met u.
(Ge meen te): En met uw geest.
(Ce le brant): Gij, Die in dit aan bid de lijk Sa cra ment ons een le ven de
her in ne ring en de be lof te hebt na ge la ten van Uw won de re lief de voor
de mens heid en ons door dit Sa cra ment ge na dig voert tot won der ba re
en mys tie ke ge meen schap met U, geef dat wij de hei li ge mys te ri ën
van Uw Lichaam en Uw Bloed zó mo gen ont vang en, dat onze zie len
wor den op ge he ven tot in de on me te lijk heid van Uw lief de en dat wij,
met een ver he ven stre ven ver vuld, al tijd in dach tig mo gen zijn aan Uw
Te gen woor dig heid in ons en de ze gen van een hei lig le ven mo gen ver -
sprei den.
(Ge meen te): Amen.”
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Vick Nieu wen huis (1970) heeft een pas -
sie voor per soon lij ke ont wik ke ling en
wer ken met men sen zit in haar bloed! Zij
is ge cer ti fi ceerd als en ne ag ram pro ces
coach & trai ner in de ver ha len de tra di tie
van He len Pal mer en Da vid Da niels,
Enne ag ram Worldwi de. Van uit haar ei -
gen Prak tijk ’t Ven biedt ze in di vi du e le
coacht ra jec ten, cur sus sen, le zing en,
in-com pa ny trai ning en en team buil ding
aan. Daar naast is ze sinds 2009 voor zit -
ter van VKK te Zwol le.

* * *

Boekeninfo (5)

Hans Moo len burg
U kunt veel meer dan u denkt
Lem nis caat 2013
In ruim vijf tig jaar art sen prak tijk heeft 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 te, een breed sca la aan al ler gie ën, 
voed se lin to le ran tie, hy per ac ti vi teit en au tis -
me. Kin de ren lij ken steeds min der weer -
stand te heb ben. Wat is er aan de hand?

Aan de hand van tien tal len prak tijk voor beel den laat 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. Mo der ne tech nie ken en
pro duc ten - van on zicht ba re stra ling tot ge raf fi neer de sui kers en kunst -
ma ti ge toe voe ging en in ons eten - heb ben een ne ga tie ve in vloed op de 
ge zond heid van onze kin de ren.

Moo len burgh zegt: “U kunt rus tig stel len dat vol doen de aan voer van fo -
to nen ge lijk staat aan ge zond heid, maar ter wijl wij ons eten een lange
plank waar de ga ven, heb ben we het ont daan van de fo to nen. We heb -
ben het voed sel dat in onze su per mark ten ligt, dood ge maakt. Express, 
want dood voed sel is al leen nog maar stof en kan niet ver gaan. We
heb ben mas saal van voe dings stof ‘vulstof’ ge maakt; daar mee heb ben
we de vi ta li teit van onze kin de ren on der gra ven, zo als geen ge ne ra tie
voor ons ooit heeft ge daan.” Ver der wijst Moo len burgh erop dat daar bij 
komt dat wij min stens hon derd dui zend le vens vij an di ge nieu we che mi -
sche stof fen aan ons mi lieu heb ben toe ge voegd.

Moo len burgh heeft er meer de re ma len op ge we zen dat de re gu lie re en 
com ple men tai re ge nees kun de el kaar niet uit slui ten, maar aan vul len.
Zo be staat in de VS al lange tijd het spe ci a lis me ‘Nutritional Oncology’. 
In dit spe ci a lis me wordt de be han de ling van pa ti ënten met kank er on -
der steund met voe dings stof fen, met als be lang rijk ste doel de ge ne zing 
te be vor de ren, re ci die ven te voor ko men en de le vens duur te ver leng -
en. Om dit doel te be rei ken wor den jaar lijks in on co lo gi sche cen tra stu -
dies uit ge voerd om de po si tie ve ef fec ten van voe dings stof fen in kaart
te breng en. Ge zien de re sul ta ten van deze stu dies zou den alle on co lo -
gen in Ne der land het boek van dok ter Moo len burgh moe ten le zen.

Deze ex-(huis)arts in Haar lem
heeft meer dan vijf tig jaar er va -
ring met de be han de ling van
kank er pa tien ten op een al ter na -
tie ve ma nier, door hem een hip -
po cra ti sche be na de rings wij ze
ge noemd. Hij gaat er van uit dat
elk mens uniek is en dat er geen 
stan daard be han de ling toe ge past 
kan wor den. Hij ziet een ziek te,
als een le vens les voor men sen
waar bij men een pro ces door -
maakt om er na de ziek te be ter
uit te ko men. 

* * *
*
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Een Geurige Ziel
Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Etty Hillesum(1)

door Paul van Rooijen

“(Vrij dag 3 Juli 1942). ‘Ach, we heb ben het toch im mers al les in ons, God en he mel en hel en aar de en le ven en dood en eeu wen,
vele eeu wen. Een wis se lend de cor en han de ling van de ui ter lij ke om stan dig he den. Maar we dra gen al les in ons en de om stan dig -
he den zijn tòch niet het door slag ge ven de, nooit, om dat er im mers al tijd om stan dig he den zul len zijn, goe de en slech te en het féit
van de om stan dig he den, de goe de en de slech te moet men aan vaar den, wat niet be lem mert, dat men zijn le ven er aan kan wij den
de slech te te ver be te ren. Maar men moet we ten, uit wel ke mo tie ven men die strijd voert en men moet be gin nen bij zich zelf, ie de re
dag op nieuw bij zich zelf.’” (2)

15 ja nu a ri 2014 was de 100-ste ge boor te dag van Etty Hil le -
sum en ter ge le gen heid hier van wer den di ver se ac ti vi tei ten
ont plooid en wer den di ver se, ook re cen te, pu bli ca ties voor het
voet licht ge bracht. Op de web si te ‘www. 100jaar et ty hil le -
sum.nl’ bij voor beeld is meer hier over te le zen.

Inmid dels heb ben heel veel men sen over de hele we reld
haar dag boe ken en brie ven ge le zen. Dat is uit zon der lijk,
slechts wei nig Ne der land se schrij vers of denk ers wor den ver
over de gren zen ge le zen (3). Op 1 ok to ber 1981 werd de uit ga -
ve van een deel van haar dag boe ken ge pre sen teerd, een stroom 
van re ac ties brak los, tot op de dag van van daag (4). Ver ta ling -
en van ‘Het ver stoor de le ven, dag boek van Etty Hillesum’ ver -
sche nen over de hele we reld en we reld wijd zijn zo’n 750.000
exem pla ren ver kocht. De uit ga ve van de Engel se ver ta ling 
haal de de voor pa gi na van The New York Ti mes (5).

De na ge la ten ge schrif ten van Etty Hil le sum zijn on der be heer
van de Etty Hil le sum Sich ting, op ge richt op 17 ok to ber 1983,
en na over een stem ming met de fa mi lie Hil le sum be zit deze
stich ting ook de au teurs rech ten. Deze stich ting heeft een vol le -
di ge, voor ie der een toe gank elij ke en te ge lij ker tijd we ten schap -
pe lij ke ve rant woor de uit ga ve van ge heel het werk, alle dag -
boe ken en brie ven, van Etty Hil le sum ver zorgd. De eer ste uit -
ga ve is uit 1986, de zes de en her zie ne uit ga ve met nieu we ti tel 
is uit 2012 (6). 

Bijna een halve eeuw stilte
Etty Hil le sum werd ge bo ren in Mid del burg op 15 ja nu a ri
1914. Na haar school tijd in De ven ter stu deer de zij rech ten en
Sla vi sche ta len in Amster dam. (7) In 1941 ont moet te ze de
54-ja ri ge uit Duits land ge vluch te ex-bank ier Ju li us Spier en er
ont stond een lief des re la tie. Spier, een leer ling van Carl G.
Jung, was hand lijnk un di ge en had een klei ne prak tijk aan de
Cour bet straat. Hij was ver loofd met Hert ha Levi, die in Enge -

land op hem wacht te. Op ad vies van Spier be gon Etty op 9
maart 1941 met het schrij ven van een dag boek. Het doel was
dat ze hier mee door de ou de re en nieu we re de len te ver ge lij -
ken in zicht zou krij gen in haar per soon lij ke ont wik ke ling. In
dit dag boek be schreef ze haar ge voe lens, al le daag se er va ring -
en en ge dach ten. Haar min naar werd in dit dag boek ver meld
met de let ter S.

Naar aan lei ding van de Ne der land se uit ga ve van ‘Het ver -
stoor de leven’ ont ving uit ge ver Jan Geurt Gaar landt sta pels
brie ven en faxen, al le maal van men sen die zwaar on der de in -
druk wa ren. Maar de oprecht heid van het dag boek roept het ook 
op dat de le zer bij na door haar ogen gaat zien. ‘Ja, zegt Gaar -
landt, (…) ‘in de tijd dat ik het dag boek uit gaf, droom de ik zelf
over haar. Het is een meng eling van haar li te rai re ver mo gen en
haar mys tie ke kant.’(8) Gaar landt leest een voor beeld hier van
voor uit een van haar brie ven van uit Wes ter bork: 

“Na deze nacht heb ik één ogen blik in alle oprecht heid ge -
meend, dat het een zon de zou zijn, wan neer men in het ver volg 
nog lach te. Maar la ter be dacht ik, dat er toch im mers ook
men sen lachen de zijn weg ge gaan, hoe wel dit keer: niet vele.
En in Po len zal er mis schien af en toe ook nog wel eens ie -
mand lachen, hoe wel van dit trans port: niet vele, denk ik.”

Gaart landt zegt hier over: ‘De ca dans, en dan de on-ge-lo-
fe-lij-ke be te ke nis. Ge schre ven aan de hoek van een ta fel, te
mid den van de her rie, tus sen men sen die hun spul len pak ten.
Hoe je daar li te rair ge zien zul ke vol maak te zin nen aan hebt
kun nen wij den – dat is een mi ra kel (9).

Een nieuw bloeien
Nog thuis in Amster -
dam schrijft Etty Hil -
le sum om 8 uur op
don der dag och tend 18
juni 1942: “Tus sen
m’n schrijf machi ne,
een zak doek en een
klos je zwart ga ren
staat m’n thee roos te
ver wel ken. Zij is haast 

on dra ge lijk mooi en teer. In een zacht moe dig en be rus tend
ver wel ken be gint zij dit kor te, kou de le ven te ont val len. Zij is
zó teer en zo lie fe lijk en van zulk een gra tie in haar lang za me
ver ster ven, dat m’n hart er van zou kun nen bre ken. Men moet
zo een thee roos ook met rust wil len la ten in haar stil le ster ven
en haar niet harts toch te lijk en wan ho pig wil len vast hou den.
Vroe ger kon ik on troost baar en on be grij pe lijk ong eluk kig zijn
over een ver wel ken de bloem. Maar ook het ver wel ken in de
na tuur moet men le ren aan vaar den zon der ver zet. En we ten,
dat er al tijd een nieuw bloei en is.” (10).
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Gaan de weg duikt er in de dag boe kno ti ties een bon te ver za me -
ling aan bloe men op. Se ring en. La thy rus. Ro zen, geel, rood,
wit. Jas mijn, on der haar raam. Cy claam. Hei de, rond om de ba -
rak. Ko ren bloe men. Fresia’s. Kro kus sen. Sneeuw klok jes. Hy -
a cin ten. Ja pan se le lies. Ge ra ni ums. Paar se vi ool tjes. 

Lang zaam maar on af wend baar wor den de Jo den van wan -
del pa den, uit het open baar ver voer, uit wink els en zo voorts ge -
weerd. Wei nig eten, wei nig geld, heel veel kou in de win ter en 
het voor jaar, maar – zo af en toe – tóch een bos je mooie
bloemen kopen.

Het gro te ge heel en de
gro te re lij nen wil len blij -
ven zien, zon der in ner lijk 
te wil len be vrie zen, dat
in ner lijk tas ten naar een
bes ten dig even wicht ken -
merkt veel van wat Etty
Hil le sum schrijft.
“(29 Mei 1942, Vrij dag,

’s avonds na het eten.) ‘Het is soms nau we lijks te ver wer ken
en te be vat ten, God, wat jouw even beel den op deze aar de el -
kaar al les aan doen in deze los ge bro ken tij den. Maar dáár-
voor sluit ik me niet op in m’n ka mer, God, ik blijf al les on der
ogen zien en wil voor niets weg lo pen en van de erg ste mis da -
den tracht ik iets te be grij pen en te door gron den en ik tracht
al tijd weer de naak te, klei ne mens op te spo ren, die di kwijls
niet te rug te vin den is mid den in de mon stru eu ze ru ïnes van
zijn zin ne lo ze da den. Ik zit hier niet in een rus ti ge ka mer met
bloe men zwel gend in Dich ters en Denk ers God te prij zen, dat
zou heus geen kunst zijn en ik ge loof ook niet, dat ik zo ‘welt-
fremd’ ben, als m’n goe de vrien den ver te derd zeg gen. Ie der
mens heeft nu een maal z’n ei gen re a li teit, ik weet het, maar ik
ben geen verd room de phan tas te God, een nog wat bak vis acht -
i ge ‘schöne Seele’(…). Ik zit oog in oog met jouw we reld God
en ont vlucht de re a li teit niet in scho ne dro men – ik meen, dat
er plaats is voor scho ne dro men naast de wreed ste re a li teit –
en ik blijf je schep ping prij zen, God – en on danks al les –.” (11)

Universele bestanddelen
In haar werk snijdt Etty Hil le sum een tal van on der wer pen
aan. Naast na tuur lijk, soms heel cryp ti sche, ver wij zing en naar
de om stan dig he den van de be zet ting en het zich steeds be ter
re a li se ren van de on af wend baar heid van de ‘roll-out’ van de
mas sa ver nie ti ging, ver kent ze steeds weer zo wel per soon lij ke
als uni ver se le vra gen. 

Trouw. Man en vrouw, hun aard, hun over eenk om sten en
ver schil len, de vor men van on der linge re la ties. Inti mi teit. Hu -
mor. Schep pings kracht. Kunst. Mu ziek. Li te ra tuur. The o lo gie.
Po ëzie. Le vens kunst. Ethiek. Licha me lijk ong emak. Kou en
hong er. Men stru a tie cy cli. Ondeu gend heid. Ver ne de ring. Ge bed
en me di ta tie. Gees te lij ke ge zond heid. Be wust wor ding. Zel fon -
der zoek. Zelf be klag. Zelf kri tiek (‘bakvis’) (‘weet je, waar ik bij
jou mis se lijk van word, kind?’ (12) Me de do gen. Lief de. Accep ta -
tie. Ver lang en en over ga ve. Dank baar heid. En God.

God
De God van Etty Hil le sum is chris te lijk noch Joods, noch wat
dan ook. Heeft geen be hoef te aan ere dienst, re li gieus ge bouw,
of leer stel ling en. En Etty Hil le sum schrijft on be vang en, ook
over God: “(Woens dag och tend 22 ok to ber 1941, 8 uur.) 

‘O Heer, geef me op de vroe ge mor gen wat min der ge dach ten
en wat meer koud wa ter en gym nas tiek.’” (13) 

Of ook: 
“(23 Ja nu a ri 1942. Vrij dag och tend 8 uur.) ‘En koud, al door
maar koud.’ (…) ‘Het is nu een maal nog slecht ge steld met de
verd eling der aard se goe de ren op deze on vol maak te aar de. En 
het lijkt me een toe val, of je bij de zat ten of bij de hong eri gen
te recht bent ge ko men. En ik zal nooit kun nen dank en voor m’n 
da ge lijk se brood, als ik weet dat zo veel an de ren, dat da ge lijk -
se brood niet heb ben. Maar: wan neer ik dat da ge lijk se brood
ook niet heb, dan hoop ik tòch te dank en. Voor iets an ders.
Daar voor dat God in me is. En dat heeft niets te ma ken met of
je wel of niet goed ge voed bent. Ten min ste, dat zeg ik nu, aan
m’n war me kachel na een be hoor lijk ont bijt. Het is al le maal
heus niet zo een vou dig.’” (14)

Mon u ment in Westerbork

“(Woens dag 23 Sept. 1942.) ‘Zoals die ba rak daar soms 
’s nachts lag on der die maan, ge maakt uit zil ver en uit eeu -
wig heid: als een stuk je speel goed, ont gle den aan God’s ver -
strooi de hand.’” (15)

Inspiratiebronnen en zelfkritiek
Niet al leen vindt Etty Hil le sum steun en in spi ra tie in de kring
rond Spier (16), ook in Rus si sche li te ra tuur, of bij bij voor beeld
Rit tel mey er (stich ter van de Chris teng emeen schap), bij bij -
voor beeld Jung, maar ze ker ook bij Rai ner Ma ria Ril ke. Di ver -
se ge dich ten van hem schrijft ze over, en een in ner lij ke di a -
loog met denk beel den van Ril ke no teert ze.

“(Zon dag och tend 8 Maart 1942, half 10.)

‘Die Blätter fal len, fal len wie von weit
Als welk ten in den Him meln fer ne Gärten;
Sie fal len mit ver nei nen der Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwe re Erde
Aus al len Ster nen in die Ein sam keit.

Wie alle fal len. Die se Hand da fällt.
Uns sieh dir an de re an: es ist in al len.

Und doch ist Ei ner, wel cher die ses Fal len
Unend lich sanft in sei nen Händen halt.’” (17)
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Elke aan lei ding of in vals hoek kan door Hil le sum aang egre pen
wor den om te vor sen naar in zicht en ken nis, zui ve re ken nis: 

“(Vrij dag och tend, 5 sep tem ber 1941) ‘Maar Heer, geef me 
lie ver wijs heid in plaats van ken nis. Of lie ver ge zegd, al leen de 
ken nis die tot wijs heid voert maakt de mens, mij ten min ste, ge -
luk kig en niet de ken nis die tot macht voert.’” (18)

Aang rij pend eer lijk blijft te ge lij ker tijd haar stre ven naar
eer lijk heid en waar ach tig heid. Hier bij gaat Hil le sum geen
zelf kri tiek nog cy nis me ten op zich te van zich zelf uit de weg.

“(Za ter dag mid dag 4 ok to ber 1941, ’s avonds) ‘Dat is je
ziek te: je wilt het le ven vat ten in je ei gen for mu les. Je wilt alle
ver schijn se len van dit le ven om vat ten met je geest in plaats van 
je zelf te la ten om vat ten door het le ven. Hoe was het ook maar 
nog: Je hoofd in de he mel ste ken, dat gaat. Maar de he mel in
je hoofd ste ken, dat gaat niet. Je wilt ie de re keer zelf de we reld 
op nieuw schep pen, in plaats van de we reld te ge nie ten, zo als
ze is. Daar zit iets dwing elan dij ach tigs in.’”(19)

“(Zon dag mor gen 5 ok to ber 1941, 9 uur.) ‘En nou is het
uit, verd om me. Je ver veelt me met je diep zin ni ge ge dach tes en
ge voe lens. En nou zal je weer ge dis ci pli neerd wor den. Ik ga
weer met de zweep ach ter je aan. Van daag wordt er ver taald,
woord voor woord uit het hol lands in het rus sisch (…). En of
je Dos to jew ski nu psycho-ana ly tisch of his to risch-ma te ri a lis -
tisch of van de meer ‘goddelijke’ kant moet be na de ren, daar
ben je nu nog niet aan toe. Je hebt Dos to jew ski zelf nog niet
eens fat soen lijk ge le zen. En het vrou wen pro bleem is ook niet
in één Zon dag op te los sen en of het door jou op ge lost zal
moe ten wor den is nog heel erg de vraag. Trou wens: het vrou -
wen pro bleem. Het ge tuigt al van een zeld za me op ge schroefd -
heid om het zo te wil len stel len.’” (20)

Vrijwilligheid en vrijheid
“(Za ter dag och tend, 9 au gus tus 1941, ’s mid dags 3 uur.) ‘(…) De
ene mens moet de an der geen doel zijn, maar mid del. Mid del om
tot een ho ge re trap van le ven te ko men. Mid del om zich los te
wring en van deze veel te zwa re aar de en zijn cre a tu ren. Mèt el -
kaar en dóór el kaar moet men zich toch weer vrij ma ken van el -
kaar en sa men weer verd er le ven in een ho ge re vrij heid.’” (21)

Inmid dels had zij al ver schil len de ma len jood se stu den ten
ge hol pen en in juli 1942 kreeg ze een baan als ad mi ni stra tief
me de werk ster bij de Jood sche Raad, de jood se or ga ni sa tie die
in op dracht van de Duit sers de jood se ge meen schap in Ne der -
land moest be stu ren. Ook daar neemt ze waar, ook daar
schrijft ze verd er in haar dag boek.

“(25 Juli 1942. Za ter dag och tend 9 uur.) ‘God, be hoed me
voor één ding: laat me nooit in één kamp ko men met de men -
sen, met wie ik nu da ge lijks werk. Hon derd sa ti res zal ik daar
la ter over schrij ven.’” (22)

La ter kwam ze te recht op de af de ling ‘Sociale Ver zor ging
Doortrekkenden’ in Wes ter bork. 

Hierd oor ge noot ze een uit zon de rings po si tie en mocht vrij
het door gangs kamp in en uit. In het kamp, dat ze in haar dag -
boek als ‘de hel’ om schrijft, pro beer de ze haar jood se ge loofs -
ge no ten die wacht ten op trans port naar Polen te helpen. 

“(2 Juli 1942. Don der dag mor gen half 8.) ‘Lijden is niet
beneden de men se lij ke waar dig heid. Ik be doel: men kan mens -
waar dig lij den en on mens waar dig. Ik be doel: de mees te Wes ter -
ling en ver staan de kunst van het lij den niet en ze krij gen er dui -
zend ang sten voor in de plaats. Dit is geen le ven meer, wat de
mees te doen: angst, re sig na tie, ver bit te ring, haat, wan hoop.
Mijn God, het is zo goed te be grij pen al le maal. Maar wan neer

hun dit le ven ge no men wordt, dan wordt hun toch niet veel ge -
no men? En ik vraag me af of het zo een groot ver schil is, hier
door dui zend ang sten op ge vre ten te wor den of in Po len door
dui zend lui zen en de hong er? Men moet de dood ac cep te ren als
bij het le ven ho ren de, ook de vre se lijk ste dood.’”(23)

“(7 Juli 1942, Dins dag avond 8 uur.) ‘Ziezo, nu klapt er
een dek sel over alle ru moer van deze dag, en deze avond, met
alle rust en con cen tra tie, die er in me is, is van mij. (…) Er
val len van mi nuut tot mi nuut meer wen sen en ver lang ens en
ge bon den he den aan an de ren van me af, ik ben be reid tot al les, 
tot ie de re plek op deze aar de, waar God me zen den zal en ik
ben be reid tot ie de re si tu a tie en tot in de dood te ge tui gen, dat
dit le ven schoon en zin rijk is en dat het niet aan God ligt, dat
het zo is als het nu is, maar aan ons. Wij heb ben alle mo ge lijk -
he den tot alle pa ra dij zen met ons mee ge kre gen, we zul len nog
moe ten le ren met onze mo ge lijk he den om te gaan.’” (24)

“(Woens dag avond 15 Juli 1942.) ‘En dit is het groot ste lij -
den voor de ve len: de vol ko men in ner lij ke on voor be reid heid,
waard oor ze hier nu al jam mer lijk om ko men, voord at ze nog
een ar beids kamp ge zien heb ben. Na deze hou ding is onze ca -
ta strop he vol le dig. Wer ke lijk, wer ke lijk, Dante’s hel is er een
licht zin ni ge ope ret te bij ver ge le ken.’” (25)

In au gus tus 1942 moest ze zelf ver plicht ver hui zen naar
de por ta tie kamp Wes ter bork en kon nog ge rui me tijd zon der
pro ble men een aan tal ma len naar Amster dam rei zen. Ze be -
schreef ze haar verd ere er va ring en in tien tal len brie ven. Ze be -
sloot niet on der te dui ken en ging op 6 juni 1943 op nieuw naar 
Wes ter bork. Mo ge lijk sche mert in de twee vol gen de no ti ties
uit de dag boe ken door ‘waartoe’.

“(19 Fe bru a ri 1942. Don der dag mid dag, 2 uur.) ‘En ik zie
geen an de re oplos sing, ik zie wer ke lijk geen an de re oplos sing
dan in je ei gen cen trum in te ke ren en daar uit te roei en al die
rot heid. Ik ge loof er niet meer aan, dat we in de bui ten we reld
iets ver be te ren kun nen, wat we niet eerst in ons zelf moe ten
ver be te ren. En dat lijkt me de eni ge les van deze oor log, dat
we ge leerd heb ben, dat we het alléén in ons zelf moe ten zoe ken 
en ner gens an ders.’”(26)

“(Maan dag mor gen 29 Juni 1942, 10 uur.) ‘Het laat ste be -
richt is, dat alle Jo den uit Hol land weg ge trans por teerd zul len
wor den, via Dren the naar Po len. En de Engel se zen der zei,
dat er sinds ver le den jaar April 700.000 Jo den zijn om ge ko -
men, in Duits land en de be zet te ge bie den. En àls we blij ven le -
ven, dan zijn dat even zo vele won den, die wij ons hele le ven
met ons zul len moe ten dra gen.’”(27)
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In juli 1943 ver loor ze haar uit zon de rings po si tie en op 7 sep -
tem ber 1943 werd zij met haar ou ders en broer Mi scha door
de nazi’s ge trans por teerd naar Ausch witz, waar ze op 30 no -
vem ber 1943 op 29-ja ri ge leef tijd om kwam. Haar an de re
broer, Jaap, zal over lij den tij dens een ge vang enen trans port.

“(Maan dag 28 Sept. 1942.) ‘Men zegt: je bent te vroeg ge -
stor ven. Wel nu, dan zal er een psycho lo gie boek min der ge -
schre ven wor den, maar er is een beet je lief de meer ge ko men
in de we reld.’”(28)

Noten
1 - De ti tel is af ge leid van deze dag boe kno ti tie: “27 Juni 1942, 
Za ter dag mor gen half 9.
‘Met meer de ren in één be nauw de cel. En is het dan niet onze
taak te mid den der be dor ven uit wa se ming en on zer licha men
onze ziel geu rig te hou den?’”
Klaas A.D. Sme lik (red.), Etty Hil le sum – Het werk 1941 –
1943. Amster dam, Uit ge ve rij Ba lans, 2012 (1986). p. 473.
2 – zie 1. p. 488.
3- Ma rije van Beek, Hil le sum wek te be won de ring bij de gro -
ten der aar de. In: Trouw, 15 ja nu a ri 2014.
4 – Di ver se au teurs, Men zou een pleis ter op vele won den wil -
len zijn, re ac ties op de dag boe ken en brie ven van Etty Hil le -
sum. Amster dam, Uit ge ve rij Ba lans, 1989.
5 – zie 3.
6 – zie 1. 
7 – de verd ere bi og ra fi sche ge ge vens in dit ar ti kel zijn ont -
leend aan de pa gi na ‘Etty Hillesum’ op wi ki pe dia.
(‘www.nl.wi ki pe dia.org/wiki/Etty_Hillesum’).
8 – zie 3.
9 – zie 3.
10 – zie 1. p. 447.
11 – zie 1. p. (397), 402.
12 – zie 1. p. 448.
13 – zie 1. p. 143. 
14 – zie 1. p. 246.
15- zie 1. p. 561.
16 – J-J Suur mond, Altijd Etty. In: Trouw, 10 sep tem ber
2013. 
17 – zie 1. p. 284, 285. Vrij ver taald door mij, PR: 
De bla de ren val len, als van ver/ als of ver weg tui nen ver wel -
ken in de he me len/ ze val len met een ont ken nend ge baar; 
En in de nach ten valt de zwa re aar de/ tus sen alle ster ren uit
de een zaam heid in;
Wij val len al le maal. Deze hand daar valt./ En kijk naar de an -
de ren: het is in hen al len aan we zig;
En toch is er Eén, die dit val len/ met on ein di ge zacht heid in
zijn han den draagt.
18 – zie 1. p. 100.
19 – zie 1. p. 126.
20 – zie 19.
21 – zie 1. p. 87.
22 - zie 1. p. 532.
23 – zie 1. p. 484.
24 – zie 1. p. 508.
25 – zie 1. p. 523.
26 – zie 1. p. 254.
27 – zie 1. p. 480.
28 – zie 1. p. 567.

* * *

Boekeninfo (6)

Omraam Mik hael Ai van hov
Op weg naar een zon ne be scha ving
Pros ve ta 2013
Bij Pros ve ta ver schij nen in de Izvor reeks van tijd tot tijd boei en de
boek jes van de Bul gaar se fi lo soof en Pe dag oog Omraam Mik hael Ai -
van hov. (Geen om slag be schik baar - wel zijn portretfoto).

Aïvan hov (1900-1986) werd ge bo ren in Bul -
ga rije. Sinds 1937 ver bleef hij in Frank rijk.
Hij gaf er tal van voord rach ten, waar in de-
mens-en-zijn-ver vol ma king cen traal staat.
Vol gens Omraam Mik ha ël Aïvan hov drukt de 
meest we zen lij ke spi ri tu a li teit zich uit in de
wij ze waar op de mens leeft. 

Dit boek je be vat de zon ne fi lo so fie van
Aïvan hov en kwam tot stand ter ge le gen heid
van de ten toon stel ling ‘De Zon en het He li o -
cen trisch Gezichtspunt’.

Hoe wel we het he li o cen tri sche ge zichts -
punt ken nen van uit de astro no mie, zijn haar
mo ge lijk he den op bi o lo gisch, psycho lo gisch,

cul tu reel en spi ri tu eel ge bied vol gens Ai van hov nog lang niet uit ge put.
We zijn voort du rend op zoek naar doel tref fen der ma nie ren om zon -
ne-ener gie aan te wen den: waar om zoe ken we niet naar spo ren van de 
zon? De zon be staat, zo zegt hij in ie der van ons en kan, als zij daar -
toe de kans krijgt, haar aan we zig heid ma ni fes te ren door een uni ver se -
le vi sie op men se lij ke pro ble men.

Een ci taat: “Indien je een heil za me in vloed op de men sen wilt heb -
ben, maak dan ie de re dag con tact met de zon om iets van haar licht,
haar warm te en haar le ven te ont vang en; deze kun je door ge ven aan
de an de ren. Zo lang we ons niet be wust doord ring en met de aan we zig -
heid van de zon, met haar stra len, is de nei ging groot ons te la ten gaan 
in la ge re ui ting en.” 

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 in deze tijd heel goed past.

Wat zij be lang rijk vindt, is dat de spi ri tu a li teit van Do mi ni cus te gen -
woor dig nog ve len in spi reert. Via klei ne ink ijk jes in haar ei gen, per -
soon lijk, le ven maakt ze dui de lijk hoe deze spi ri tu a li teit in haar le ven
vorm en in houd krijgt.

Dit boek is van be lang voor men sen die tot nu toe on be kend zijn
ge ble ven met de Do mi ni caan se spi ri tu a li teit. Het be schrijft de gro te
thema’s als con tem pla tie, waar heid, le ren, ge meen schaps le ven, bid -
den en pre di ken. Het in for meert over het le ven van Do mi ni cus en op
wel ke vra gen de eer ste do mi ni ca nen en do mi ni ca nes sen een ant woord 
pro beer den te ge ven. Van der Veer ver telt ook over de orde, de cong -
re ga tie en hoe je zus ter kunt wor den, zo als zij dat zelf heeft ge daan.

Van der Veer wil de le zers aan moe di gen om ook zelf tijd te ma ken
voor stil te en be zin ning en stelt aan het ein de van elk hoofd stuk een
aan tal re flec tie vra gen. Vra gen die je uit no di gen om de thema’s uit het
be tref fen de hoofd stuk al leen of sa men met an de ren te overd enk en”.

Het boek liet me niet on be roerd. Van der Veer reikt thema’s aan
die op ge meen te a von den in onze VKK be spro ken zou den kun nen wor -
den. Wel licht dat zij ook kan wor den uit ge no digd.

* * *
*
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Rob Rie men
De uni ver si teit van het le ven 
Nexos in sti tuut 3013
De uni ver si teit van het le ven, is de vijf en zes tig ste af le ve ring van het
es say is ti sche tijd schrift in boek vorm, Nexus. Rob Rie men, die in 1991
het tijd schrift Nexus opricht te en sinds 1994 oprich ter-di rec teur van het 
Nexus Insti tuut is, sprak met ne gen tien vrien den in Eu ro pa, Ame ri ka
en het Mid den-Oos ten die al le maal de vijf en zes tig ge pas seerd zijn.
Het zijn uit ge vers, mu si ci, schrij vers, fi lo so fen, we ten schap pers en een 
vak bonds man; men sen met een in tel lec tu e le, po li tie ke of ar tis tie ke
pas sie, die met hun uit zon der lij ke ta len ten faam heb ben ver wor ven.
Rob Rie men was on langs de gast in VPRO-tv-pro gram ma ‘Boeken’.

Da vid ji
De ge hei men van me di ta tie
Een prak ti sche gids voor in ner lij ke vre de en trans for ma tie 
Alta mi ra 2013
De au teur noemt me di te ren ‘contact ma ken met de diep te van gren ze -
loos bewustzijn’. Een maal be wust van de se re ne stil te die zich on der
alle hec tiek van het da ge lijk se le ven be vindt, kan men al tijd te rug ke ren 
naar die stil te. De voor ma li ge rech ter hand van Dee pak Chopra is ve -
disch mees ter, pri mor di al sound me di ta tie-le raar, le vens coach en ont -
wer per van ge lei de me di ta ties.

Alles over niets
Een ving er wij zing naar be vrij ding
Sa men stel ling en re dac tie: Paul Smit en Han van den Boo gaard
Met cd
Script, sce na rio, re gie, film: Ro bert van den Broek, Isma ël Lotz &
Paul Smit
Sam sa ra 2013
Ge pie ker, frus tra tie, angst, schuld ge voe lens en con tro le zucht, be heer -
sen het le ven van ve len. Veel spul len ko pen, veel eten en drink en
helpt ook niet echt.

De film en het boek wil len la ten zien dat we uit de mal le mo len kun -
nen stap pen door een ge heel an de re ziens wij ze op het le ven die zijn
wor tels heeft in de Indi a se fi lo so fie. In de film wor den her ken ba re si tu -
a ties be licht, waar bij we zien hoe het pie ker ver stand (de Mup pets in
ons hoofd) zor gen voor ver kram ping en frus tra tie. De film wil la ten zien 
dat we niet onze ge dach ten zijn, dat al les gaat zo als het gaat en dat al -
les be wust zijn is.

Wil lem Glau de mans
Ingang tot een cur sus in won de ren.
Ankh-Her mes 2013
Glau de mans, een van de ver ta lers van het oor spronk elij ke ma nu script, 
biedt met dit ‘Ingangen tot Een Cur sus in Wonderen’ een aan tal aank -
no pings pun ten om ui tein de lijk de Cur sus zelf ‘binnen te gaan’ en pro fijt 
te heb ben van de on schat ba re bood schap er van. Zo wel voor die ge nen 
die nog on be kend zijn met de Cur sus als le zers die hun om gang met
de Cur sus wil len verd ie pen, kan dit boek een aan ra der zijn.

Riet Fid de laars-Jas pers
Wan neer word je dood?
Vra gen van kin de ren over dood gaan, be gra ven en cre me ren.
Ten Have 2013
Een er va ren des kun di ge over een moei lijk on der werp: kin de ren en de
dood. In dui de lij ke, een vou di ge taal wor den alle moei lijk he den én mo -
ge lijk he den be spro ken, waar op ou ders, an de re vol was sen fa mi lie le den 
en leer krach ten kin de ren kun nen be rei ken en hel pen, die van dicht bij
met de dood wor den ge con fron teerd.

Thich Nhat Hahn.
Werk - Aand acht voor elk mo ment van de dag.
Inspi re ad 2013 
Con cre te ad vie zen uit het boeddhis me om met aan dacht en me de do -
gen elk mo ment van de dag en voor al ook je werk te be le ven. In zes
hoofd stuk ken moe digt de be ken de Viet na me se boeddhis ti sche le raar
ons aan hoe we de dag kun nen be gin nen, hoe we mind ful ness op ons
werk in prak tijk kun nen breng en, hoe we an ders thuis kun nen ko men
en op een nieu we ma nier kun nen wer ken.

Jan Geurtz
Ver slaafd aan denk en
De weg naar ver lich ting en le vens ge luk
Ambo 2013
Dit boek gaat over de spi ri tu e le ont wik ke ling van de mens, het be rei -
ken van onze na tuur lij ke staat van zijn. Ons denk en staat ons vaak in
de weg, be knelt ons en is zelfs de oor zaak van meer el len de en pijn.
Maar we kun nen het niet la ten en daar om noemt Geurtz noemt het een 
ver sla ving.

Harm Wa ge ma ker
Lich ter le ven
Ge lei de me di ta tie met cd 
Ankh-Her mes 2014
De ge lei de me di ta ties in dit boek je (met cd) zou den kun nen vol gens de 
uit ge ver kun nen hel pen psychi sche (over)be las ting te re du ce ren. Ze
hel pen om op een vou di ge wij ze tot een die pe ont span ning te ko men. 

Brené Brown
De kracht van kwets baar heid
Heb moed om niet per fect te wil len zijn  
Bru na 2013
Brown be schrijft het be lang van kwets baar heid in re la tie tot een be -
zield le ven en ui tein de lijk the big one: ge luk. Na tien jaar lang kwa li ta -
tief on der zoek te heb ben ge daan naar het on der werp ‘schaamte‘, komt 
ze er (zo wel kei hard per soon lijk als in the o rie en data) ach ter hoe be -
lang rijk het is voor men sen om zich kwets baar op te dur ven stel len.

Tim van der Vliet
Open je ogen
Bru na 2013
Open je ogen is de po ging van Tim van der Vliet om men sen op een
toe gank elij ke ma nier om te le ren gaan of ken nis te la ten ma ken met
spi ri tu a li teit. Van der Vliet laat aan de hand van vijf sim pe le stap pen
zien dat we geen kas ten vol dik ke boe ken hoe ven te le zen om met
onze ogen open te le ven of spi ri tu eel wak ker te wor den. 

* * *
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Heraut van de zomer: Zalm-kleurige tulp. 
Foto: Rudolf H. Smit
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East mond, Anto ny 
De glo rie van het By -
zan tijn se rijk en vroe ge
chris ten dom 
Ter ra/ Lan noo 2014
Het ver haal van By zan ti -
um en het vroe ge chris -
ten dom in 300 kunst wer -
ken. Dit boek neemt de
le zer mee door de rij ke
dui zend ja ri ge ge schie de -
nis aan de hand van drie -
hon derd van de bes te
kunst wer ken. Van het

eind van het Ro mein se Rijk tot aan het be gin van de Re nais -
san ce. Van mo za ïeken tot muur schil de ring en, van pa neel schil -
de ring en tot ju we len, van tex tiel, mun ten, glas werk tot ar chi -
tec tuur: het komt al le maal aan bod. Alles wordt ge plaatst in de 
so ci a le, re li gieu ze en po li tie ke con text. In het vol gend num -
mer ko men we op dit bij zon de re en prach tig ge ïllustreerde
boek te rug. Zie enk ele af beel ding en uit ge noemd boek in deze
uit ga ve van Ref lec tie 
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