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Door ziekte van de vormgever heeft de produktie van 
het tijdschrift vertraging opgelopen; daardoor ont-
vangen onze lezers dit winternummer niet meer vóór 
de kerstdagen. Dat vinden wij wel jammer...
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Dit extradikke kerst/winternummer van Reflectie, het laatste van 2017, 
mag er weer zijn en biedt een keur aan artikelen, van zowel VKK-auteurs 
(dat zouden er meer moeten zijn!) als van daarbuiten. En dat is ook de 
bedoeling: artikelen die tot reflecteren en nadenken stemmen.
In mijn bijdrage ‘Afdalen in nacht en leegte: een niet herkende inwijding?’
opper ik dat we kennelijk vaak die duisternis- en leegte-ervaring nodig 
hebben om totaal leeg en (inderdaad!) ge-reset verder te gaan.
Ook het artikel ‘Licht tussen donkere lijnen: theosofie als bron van 
inspiratie voor schilder Piet Mondriaan’ van Ojas de Ronde past mooi in 
dit nummer, waarin hij ingaat op leven en werk van de schilder Piet 
Mondriaan, die zich in zijn tijd liet inspireren door de theosofie en 
vooral de Geheime Leer van Helena Blavatsky; hij ontdekte diepere en 
meer universele waarden, betekenis achter betekenis, nieuwe dimen-
sies van begrip. Kijk vooral naar de prachtige illustraties!
De theoloog en publicist Kick Bras gaat in zijn artikel ‘De mystieke weg
bij Luther en Calvijn’ in op de mystieke aspecten van de beide reforma-
toren. Zeer actueel, nu het op 31 oktober 2017 exact vijfhonderd jaar 
geleden was dat Luther zijn stellingen op de kerkdeur van Wittenberg 
timmerde. Om te groeien in menselijkheid moet je soms gezuiverd 
worden van dingen die jou belemmeren op je weg. Ook Luther en 
Calvijn schrijven over de unio mystica (de mystieke eenheid met God).
Met toestemming van de uitgever plaatsen we het (zeer informatieve) 
Voorwoord uit het boek ‘De Levensbron: de energiestroom tussen de 
Goddelijke wereld en het Aardse bestaan’ van Jaap Hiddinga. 
Hij legt uit dat dit boek een poging is om iets meer te laten zien van die 
wereld waarvan wij deel uitmaken. Een wereld die veel mensen nog als 
een afgescheiden stuk van zichzelf ervaren.
In haar artikel ‘Engelen en mensen: de evolutielijnen van engelen en 
mensen verklaard via het model van de drie levensgolven’ beschrijft 
Wies Kuiper duidelijk en overzichtelijk hoe vanuit het manifestatieplan 
van God de schepping tot expressie kwam, hoe daarin de drie levens-
golven functioneren en langs welke verschillende evolutiewegen zowel 
engelen als mensen door alle niveaus van het gemanifesteerde gaan. 
Voorts bespreekt zij kort de engelenhiërarchieën en de treden van 
inwijding binnen de Grote Witte Broederschap. Zeer informatief!
Filosoof, ex-bankier en publicist Paul van Oyen gaat in op de betekenis 
en actualiteit van de Bhagavad Gita in zijn artikel: ‘De Bhagavad Gita: 
de yoga van Oost en West.’ Wie de Bhagavad Gita zonder verdere voor-
bereiding gaat lezen, zal er op het eerste gezicht niet veel meer in vin-
den dan een indringende, ‘vreemde’ tekst die vanuit de Indiase traditie 
tot ons is gekomen. Dan kan een commentaar helpen en de tekst 
begrijpelijker maken en in relatie brengen met onze actuele Westerse 
werkelijkheid.
Daarnaast bieden wij u nog enkele andere, korte maar lezenswaardige 
artikelen, o.a. over invloed en betekenis van muziek voor het menselijk 
brein, maar ook over (grote) rol van primaire emoties als hoop, haat en 
vernedering in de geopolitiek. Alsook het kosmische gedicht ‘Atmagita’, 
dat de gang van de geest naar de stof en weer terug beschrijft.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en reflecterende inspiratie!
Onze kerstwens: redactie en vormgever wensen u allen een 
mooie en gezegende Kerst toe en een inspirerend en gezond  
2018!

Woord vooraf

Aat-Lambèrt de Kwant
hoofdredacteur
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?
De Vrij-Katholieke Kerk (vkk) is een onafhankelijke en 
autonome kerk. De vkk kenmerkt zich door het begrip 
‘vrijheid’ en daarmee onderscheidt ze zich van alle 
andere katholieke uitdrukkingsvormen. Ze kent de 
vrijheid van gebruik en interpretatie van de Heilige 
geschriften. Het uit zich in haar benadering van de 
zeven sacramenten, de liturgie, het ceremonieel. Ze is 
vrij van dogma’s. Bovendien staan alle ambten open 
voor mannen zowel als voor vrouwen. Zij staat ieder-
een die met eerbied het altaar wil naderen toe om ter 
communie te gaan.
De sacramenten in de vkk, zoals de heilige communie, de 
doop, het vormsel, het oliesel bij sterven en de voltrekking van 
het huwelijk, zijn in principe voor iedereen toegankelijk.

De Vrij-Katholieke Kerk: een kerk van religieuze vrijheid
De vkk biedt mensen die op zoek zijn naar religieuze 
vrijheid en die rituelen waarderen, de mogelijkheid om 
deel te nemen aan diensten die zich kenmerken door 
het mystieke karakter.
Ieder mens heeft van nature het vermogen om vanuit 
innerlijk weten tot bewustzijn te komen. Ritueel en 
liturgie zijn krachtige elementen om te groeien. 
De vkk hecht ook waarde aan denkbeelden uit joden-
dom, boeddhisme, hindoeïsme, islam, soefisme en 
bahaï. Aspecten uit deze en andere richtingen vormen 
onderdeel van de beleving van de mensen in deze 
gemeenschap; het geloof in karma en reïncarnatie 
komt binnen de vkk voor. In de kerk is veel aandacht 
voor de esoterische en symbolische achtergronden van 
het ritueel en de liturgie. Naast bijbelteksten worden 
ook gnostische geschriften gebruikt.

De Vrij-Katholieke Kerk in  Nederland

Geen godsdienst boven waarheid
De theosofische gedachte ‘geen godsdienst boven waar-
heid’ geeft precies aan waar het in de vkk om gaat. Met 
elkaar zijn de kerkgangers op zoek naar antwoorden op 
levensvragen: wie ben ik, waar ga ik naar toe, wat is de zin 
van het leven en wat gebeurt er na de dood? Die zoektocht 
naar antwoorden is heel persoonlijk. Interpretatie naar 
eigen inzicht en vrijheid van individuele keuzes wor-
den gestimuleerd en gewaardeerd. De vkk heeft geen 
binding met Rome en kent geen dogmatische autori-
taire visie met betrekking tot levensthema’s.

De organisatie van de Vrij-Katholieke Kerk
Het hoofd van de vkk is Christus. De vkk legt nadruk op
onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en vriendschap 
voor eenieder.
De Vrij-Katholieke Kerk wordt bestuurd door de Alge-
mene Bisschoppelijke Synode, met een door de bisschop-
pen verkozen Voorzittend Bisschop (de regionaris) als 
voorzitter en uitvoerend hoofd.

Al het werk binnen de deze kerk, zowel door de geeste-
lijkheid als de organisten, de bestuurlijke taken en het 
onderhouden van de kerkgebouwen wordt vrijwillig 
uitgevoerd. De geestelijkheid ontvangt geen geldelijke 
vergoeding voor de uitoefening van hun ambt.
In 2003 is besloten ook vrouwen toe te laten tot alle 
geestelijke ambten, daarmee werd erkenning gegeven 
aan de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Het Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie is het opleidings-
instituut voor de geestelijkheid en organiseert open-
bare bijeenkom sten voor belangstellenden. ●

De Vrij-Katholieke Kerk in een notendop

De eeuwige tijdscyclus is weer op één van zijn belang-
rijkste krachtkeerpunten aangekomen. Het moment dat
het licht de ene helft van de wereld maximaal aandacht
geeft en aan de andere helft haar bewustzijn bevestigt 
dat er altijd licht is, hoe duister het daarbuiten ook is.
Kerst 2017... het afgelopen jaar heeft laten zien dat er 
eigenlijk niets verborgen kan blijven. Kijk bijvoorbeeld 
naar de #metoo-actie, de politiek beïnvloede rapporten 
van het wodc, tot aan de nieuw ontdekte kamer in de
piramide van Gizeh. We gaan een jaar tegemoet waarin 

Nieuwjaarsboodschap
vanuit het episcopaat

veel meer openbaar wordt van wat nu verborgen is. En 
dat zullen niet alleen zaken zijn die het ‘daglicht’ niet 
verdragen.
Juist nu zullen het ook waarheden zijn die het bewust-
zijn van de mensheid doen groeien. De innerlijke waar-
heid over de oorsprong en het einde, de alpha en de ome-
ga, van de mens en de betekenis van de cyclus ervan 
om het koninkrijk van God op Aarde te herstellen.
Dat het feest van de innerlijke geboorte deze Kerst ons 
allen mag verlichten zodat wij Zien. ●

Gezegende Kerst en
een voorspoedig 2018!

Peter en Gert Jan

Een overzicht van alle Vrij-Katholieke kerkgemeenten in Nederland per 1-1-2018
In verband met de nodige ruimte voor de nieuwjaarsboodschap vanuit het episcopaat staat het overzicht nu op bladzijde 28.
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De rivier de Styx was in de klassieke Griekse mytholo-
gie de grens tussen de wereld van de levenden en de 
wereld van de doden. Wie erin werd gedompeld die 
was onkwetsbaar voor de dood, zo vertelt het verhaal 
over Achilles. En wie eenmaal gestorven was die werd 
door de geheimzinnige veerman Charon naar Eros en 
Thanatos naar de overkant gebracht.
Jansen schreef erover in zijn mooie en ontroerende 
boekje ‘Zingen aan de Styx’. Zijn gedichten hierin hebben 
mij diep geraakt. Hij verwoordt het leven in al zijn 
facetten, waarbij hij ook zichtbaar maakt hoe ziekte, 
sterven en dood onlosmakelijk met elkaar verweven 
zijn. De gedichten zijn van een mystieke schoonheid.
Wim Jansen is een theoloog, schrijver en pastor, die 
mensen wil gidsen door de vaak verwarrende gevoe-
lens in de hoogtepunten en dieptepunten van het leven.
Ook en vooral in zijn persoonlijke leven is hem het 
nodige overkomen, om te beginnen een bijzondere 
liefde, maar ook ziektes, van depressie tot hartinfarct 
(dit laatste twee keer)¹ en hij schreef hierover treffende 
gedichten.

Voor de Amerikaanse dichter Christian Wiman was het 
leven na zijn ziekte eveneens nooit meer zoals het was. 
Zijn ziekte en zware behandelingen brachten allerlei 
oude zekerheden aan het wankelen.
‘Ik ben door pijnen heengegaan die ik me nooit heb kunnen 
voorstellen, pijnen die al mijn gedachten over God in de as 
leken te leggen en die me daar lieten liggen. In de as; alleen. Ik 
ben zelfs van mijn vrouw geïsoleerd geraakt, ook al was haar 
liefde constant, net als de mijne. Ik ben teruggekomen, zo lang 

als het duurt, hongeriger zelfs naar God, naar Christus, naar 
alle moeilijke zegeningen van dit leven.’ Zijn ziekte bracht 
allerlei oude zekerheden aan het wankelen. Nieuwe 
inzichten werden geboren. Zoals: ‘God is niet de uitkomst 
van leven en denken, het leven is de uitkomst van God.’ 
En: ‘Christus spreekt in verhalen omdat het bestaan niet een 
puzzel is om op te lossen, maar een vertelling die we erven.’
Geregeld lag Wiman op het randje van de dood. Een 
bijna-doodervaring, compleet met lichttunnels, heeft 
hij echter nooit gehad. Wel iets anders. Als hij terug-
keert uit de narcose, morfineverdoving, de totale uit-
putting na een chemokuur, wordt hij steeds weer over-
vallen door een ‘bijna afgrondelijk levensbesef’.  
Wiman schrijft: ‘God manifesteert zich onophoudelijk als 
leven. Maar er is ook een grote moeheid. En angst en woede.’ ² 

Plaatsvervangers voor de echte ervaring
Mijn goede vriend en buurman Karel Wellinghoff (79) 
onderging een zware hartoperatie en lijkt hetzelfde er-
varen te hebben als Christian Wiman en Wim Jansen:
‘Ik werd wakker in een antracietgrijze sfeer in een geradbraakt
lichaam dat met allerlei apparaten verbonden was: een zuur-
stofmasker, een katheter, bedradingen met zuignappen op 
mijn lichaam, een hartslagmeter, enz. Er stonden stellages, 
monitors, een computer, etc. rond mijn bed. Ik was volstrekt 
alleen en staarde in die grijszwarte achtergrond. Dan weer 
doemde er een muur op, die veranderde in donker water. 
Gezichten verschenen daarin. Er was een beweging die me 
wilde meevoeren, maar daar gaf ik niet aan toe en ik probeer-
de op één punt gericht te blijven. Er was veel pijn; ik kon niet 
bewegen, het was een nachtmerrie.’

Reflectie jaargang ı4 nummer 4, winter 20ı7

In deze donkere dagen met het uitzicht op de lengende tijd staan we tijdens de kerstvieringen stil bij het 
Licht dat de wereld kwam verlichten, maar vooral ook bij onze innerlijke verlichting na een periode van 
donkerte (en soms ook leegte). Voor een ervaringskerk is dat een belangrijk gegeven en in deze Reflectie 
wijzen we dan ook op boeken waarin mensen na zware ziektes door die leegte heen gingen, waardoor ze als 
het ware ge-reset werden.

Hoe is het om te vertoeven ‘aan de oever van de Styx’, de mystieke rivier die de grens vormde tussen leven 
en dood in de Griekse mythologie? Bijvoorbeeld door ziekte, en hoe voel je je daarna? Het overkwam onder
anderen Wim Jansen; hij ontdekte dat je juist in het grensgebied van dood en leven een intense godsbeleving
kunt ondergaan, vol troost, rust, schoonheid en liefde. Het inspireerde hem tot mystieke poëzie waarin God, 
de natuur, dood en leven volop worden bezongen.

Afdalen in nacht en leegte... 
een niet herkende inwijding?

Aat-Lambèrt de Kwant
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Karel is een bekend schrijver van boeken op spiritueel
gebied die vóór zijn hartoperatie intens naar verlichting
zocht. Nu zegt hij: ‘Na de hartoperatie zie ik hoe ik mijzelf 
daarmee heb opgelicht. Mijn weg ging via goeroes, langs een 
keur van spirituele leraren en hun groepen en vele, vele boe-
ken die de verlichting meer nabij moesten brengen. Ik werd 
zelfs ingewijd door enkele meesters en was (althans innerlijk) 
voortdurend op jacht om te verkrijgen wat zij kennelijk had-
den bereikt. Nu is dat allemaal weggevallen en zie ik dat zij 
allemaal, allemáál, plaatsvervangers waren, evenzovele 
pausen van een niet-bestaand fenomeen. Er bestaat niet zoiets 
als uiteindelijke verlichting, dat is een droom, een oneigenlijk 
sprookje. Hoe meer er van ons afvalt, hoe meer “verlicht” wij 
raken, jazeker, maar dat zijn enkel stukjes op een weg die 
eindeloos verder gaat.’

Voor Karel vallen alle zekerheden weg en hij ervaart 
dezelfde leegte als Wim Jansen en Christian Wiman. 
Hij belt een een vriend uit het oosten van het land en 
stelt hem op de hoogte van zijn toestand.
Karel vertelt:
Die begint spontaan te lachen, een wat ongebruikelijke reactie 
als je iemand vertelt dat je een hartoperatie hebt gehad. 
Opvallend is dat zijn lachen mij goed doet. Het is alsof een 
frisse wind door duister struikgewas blaast. Spontaan begin 
ik mee te lachen. ‘Gefeliciteerd Karel,’ zegt hij vrolijk. ‘Je hebt 
weer een stapje gezet op het levenspad.’ 
Hij herkent mijn hel-achtige ervaring na het bijkomen uit de 
narcose, want zelf onderging hij ook een operatie na een 
herseninfarct. ‘Er waren geen lichtpuntjes,’ zeg ik, ‘er was 
alleen die pijnsfeer en de agonie van een lichaam dat vier uur 
lang werd uiteengereten en toen weer aaneengenaaid. De 
narcose hield mijn bewustzijn buiten die operatie, maar de 
naweeën waren er, met alle lichaamsherinneringen van dien. 
Ik vraag me nu het één en ander af. Het heeft er veel van weg 
dat alle spirituele bloemetjes en bijtjes en plafondengeltjes uit 
mij zijn weggefladderd en er alleen een soort naaktheid over-
blijft, de naaktheid van de pure ervaring van het moment.’
Zo ongeveer vertel ik het H. ‘Juist,’ zegt hij. ‘Het enige dat je 
kon doen was het te dulden. Goed dat je niet meeging met die 
astrale bewegingen die je waarnam. Dan zou je er minder 
glorieus uit tevoorschijn zijn gekomen. En nu...’
‘Ja, en nu?’ vraag ik. Hij begint weer te lachen en ik lach mee.
‘Je bent ge-reset,’ zegt hij.

Het ervaren van de nacht
Kennelijk hebben we vaak die duisternis en leegte-
ervaring nodig om totaal leeg en (inderdaad!) ge-reset 
verder te gaan.
Opmerkelijk eigenlijk, die reacties van velen in spiritue-
le kringen als je erop wijst dat ‘duisternis en leegte erva-
ren’ ook wel eens van wezenlijk belang is voor onze
spirituele groei. Het is een oeroud mystiek gegeven, 
maar in veel spirituele en new-agekringen moet je 
daarmee niet aankomen. Het gaat immers alleen om 
het ‘licht’. Praten over donker is een poging van het ego 
om je van het licht af te houden, zeggen ze dan.

Al lang ben ik diep onder de indruk van wat zowel oos-
terse als westerse mystici zeiden over begrippen als 
duisternis, leegte en dorheid. Tot in onze tijd toe, zoals 
Inayat Khan en later ook Dag Hammarskjöld, en nu ook 
Wiman, Jansen en Caputo. Hoewel ik mijzelf geen mys-
ticus noem heb ik wel weet van die leegte en dorheid, 
maar ik ben bepaald geen somberaar. Daarvan heb ik 
genoeg gezien in die bevindelijk-gereformeerde sfeer 
waarin ik ben grootgebracht, waar somberheid troef 
was. Voor mij is het waardevol om mijzelf leeg voelen 
te midden van die vele prikkels en te ervaren dat het 
juist die stilte en donkerte zijn die het leven weer zin 
en inhoud geven. Begrijp me goed: ik ben gek op zon-
overgoten terrasjes en stranden, maar ik ervaar ook de 
helende kracht van de nacht.
Millennia lang hebben mystici en wijzen de duisternis
gebruikt als spiritueel instrument om met hun verleden,
hun oude conditioneringen en de beperkte werkelijk-
heid van hun samenleving te breken. Spirituele zoekers 
uit veel oude tradities – Keltisch, oosters, Indiaans, 
Tibetaans en Afrikaans – hebben de duisternis gehan-
teerd als een instrument voor spirituele verlichting.

De Spaanse mysticus, dichter en kerkleraar Johannes 
van het Kruis c.q. Juan de Yepes (1542–1591) sprak vaak 
over de duisternis en donkere nacht. En hij kende de 
pseudo-Dionysus, die God als duisternis beschreef, al 
uit zijn studententijd. Hij kende ook het bijbelse beeld 
van de donkere wolk. Hij gebruikte deze beelden op een 
wel zeer originele wijze: een hele donkere nacht die 
God zelf is, maar ook een psychisch gebeuren.
We zien niets, ervaren niets dan donkerte, we verliezen 
waar we naar verlangden, vroomheid en godsbeelden 
worden nietszeggend, de zin van het leven ontglipt ons 
en ook het bidden lijkt een zinloze bezigheid... Het is in 
deze volslagen duisternis dat we toch worden geleid 
door een ‘donker licht’ van binnenuit.
Donker licht, sta daar eens even bij stil... het lijkt een 
paradox, maar we kunnen ook spreken van ‘het licht van 
onze schaduw’. Die donkere nacht is een beeld voor de 

Over de auteur
Aat-Lambèrt de Kwant (1943) is van huis
uit freelance muziek- en religie journalist.
In de jaren ’90 heeft hij de Spirituele Café’s
in Nederland opgericht, om daarna verder
te gaan met Quantum Symposia.
Sinds 2003 is hij hoofdredacteur van ons 
medium Reflectie; eerder hij was ook hoofd-
 redacteur van Terugkeer en programma-
maker bij ohm (Organisatie Hindoe Media). 
Eventuele reacties of suggesties zijn hem 
welkom; e-mail: adekwant@upcmail.nl 
of bel: 072–5119619.

Na mijn ziekte [gedicht van Wim Jansen]
Jij hebt iets in mij aangeraakt,
het trok door heel mijn wezen,
het deed mij voor mijn leven vrezen.
Jij hebt iets deerlijk in mij aangeraakt.

Jij hebt iets in mij stukgemaakt,
sindsdien ben ik genezen,
Nooit was je lieflijker aanwezig.
Jij hebt iets heerlijk in mij stukgemaakt.
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complete werkelijkheid waarin allen terecht kunnen 
komen die door God naar de vereniging met Hem 
worden geleid. Eigenlijk is Johannes van het Kruis heel 
eigentijds als hij zegt dat we allerlei ‘eigengemaakte 
godsbeelden’ moeten loslaten; want eeuwen later zou 
Krishna murti hetzelfde zeggen. In die donkere nacht is 
het frustrerend te merken dat de tot nu toe o zo ver-
trouwde religieuze vormen en godsbeelden wankelen, 
zoals ook Karel Wellinghoff dat ervoer.

Bij Johannes van het Kruis is God zelf ook ‘nacht’ voor 
de mens, omdat de ogen van een mens Hem als ver-
blindend licht niet kunnen vatten. Het is daarom dat hij 
het schouwen in de nacht gelijkstelt met de nacht. Niet 
slechts een bepaalde fase van het leven, maar het hele 
leven van de schouwende mens staat in het teken van 
de pikdonkere nacht. Wie die passieve, door God be-
werkte, nacht aanvaardt – dus loslaat wat hem is ont-
nomen – kan op wondere wijze in die nacht de vereni-
ging met God ondervinden. De nacht van de zinnen (de 
nacht van het ego?) hoort bij de fase van de ‘beginners’, 
de nacht van de geest bij die van de ‘gevorderden’. En het 
is die laatste nacht die de eigenlijke nacht is, waarin de
loutering van het gebied van de zinnen wordt hernomen
en op een dieper niveau wordt voltooid.
Opmerkelijk bij Johannes van het Kruis is ook het begrip
‘doorheen gaan’. Je gaat ergens doorheen en er wordt
mee bedoeld dat het gaat om een vrij lang proces en geen
new-age stoomcursus, waarin je (vaak tegen betaling 
van veel geld) in een vrij korte tijd verlicht kunt wor-
den. Het gaat hier om een proces van veel pijn en moei-
te, waarin ‘de oude mens’, zoals hij dat noemt, sterft en 
waarna de vereniging met God kan plaatsvinden.
Door dit vage innerlijke kompas vervallen we niet tot 
wanhoop, houden we het uit, komen we er doorheen, 
maar wel met een totaal nieuwe besef of ‘niet-besef’ 
van God.

Tot God bidden om van God bevrijd te worden
Ik citeer in dit verband uit een interview in Trouw met 
John Caputo, schrijver van ‘Hopeloos hoopvol’:³ ‘Laten we 
tot God bidden om ons van God te bevrijden.’ 
Dat is volgens de Rheinlandse mysticus Meister Eck-
hart het hoogste gebed. God kwijtraken om God werke-
lijk te kunnen vinden in deze wereld, weer te kunnen 
bidden, liefhebben en het goede te doen. Dat betekent 
dus niet dat je God in de prullenbak gooit omdat zoveel 
van het geloof zoals de kerk het presenteert, simpelweg 
ongeloofwaardig is geworden. Het betekent dat je het
riskante en het kostbare van het geloof hoog hebt zitten.

Zeker, dan raak je dingen kwijt. Bepaalde dingen over 
God en de wereld en de toekomst die je voor vast en 
zeker hield: een hemel... Gods voorzienigheid. Niet 
alleen is God niet het superwezen op een wolk. God is 

ook niet een soort grond van de werkelijkheid die garan-
deert dat de dingen goedkomen. God is eerder een struc-
tuur van verlangen in deze werkelijkheid. We verlangen
naar iets dat nooit bevredigd wordt door enig object in 
de wereld.
Geloven, hopen, liefhebben: ik hou van die woorden.
Ze duiden allemaal op een diepe structuur van verwach-
ting en openheid voor wat komt. Dat is het wat ons 
leven zin en betekenis geeft. God is de stem die een 
voortdurend beroep op ons doet, die ons uit onszelf 
roept. God is de naam van ‘mogelijkheid’, de naam die 
het onvoorstelbare representeert.

Een religie zonder religie, Caputo is er al jaren naar op 
zoek, zoals blijkt uit zijn in het najaar verschenen 
opmerkelijke boek Hopeloos hoopvol.³ Maar niet eerder 
beschreef hij dit zo persoonlijk en doorleefd als in dit 
boek. Hij noemt het ‘de religie van de roos’. Het is een 
religie waarin hij met Meister Eckhart bidt of God ons 
'wil bevrijden van God'. Religie en beelden van God zijn
al gauw obstakels. Ze belemmeren ons om door te drin-
gen tot het hart van religie. Mystici als Meister Eckhart 
en Johannes van het Kruis hadden ook al niet veel op 
met die godsbeelden.

Afsluiting
Deze bezinning op onze godsbeelden, op nacht en leegte, 
lijkt steeds meer een thema te zijn bij filosofen, schrijvers
en theologen. Zo ook Kick Bras in zijn schitterend vorm-
gegeven en tekstueel mooie boek ‘Oog in oog; christelijke 
mystiek in woord en beeld’ (zie het artikel en de recensie el-
ders in Reflectie).4 
In zijn epiloog gaat Bras verder in op mystiek in de een-
entwintigste eeuw en vraagt zich af of de mystiek de 
leegte kan opvullen die is ontstaan door de verschrom-
peling van kerkelijke instituten en de verdamping van 
christelijke dogma’s.
‘Wanneer wij met Jawlensky naar binnen kijken, dan zien wij 
de nacht. De oorzaken daarvan zijn vele. We hebben er enkele 
geschetst. Welke betekenis religie en in het bijzonder mystiek 
kan spelen bij het doorstaan van deze nacht en het vinden van 
licht is vooralsnog onduidelijk.’
Waarbij hij de kanttekening plaatst dat ook in het hart 
van de mystiek de nacht heerst, waarbij hij verwijst 
naar de ‘donkere nacht’ van Johannes van het Kruis. 
‘De mystieke beelden in dit boek brengen ons bij nader inzien 
niet oog in oog met een overweldigend licht, maar zijn vaak 
(om met Paulus te spreken) wazige spiegels.’ ●

Noten
1 Wim Jansen: Zingen aan de Styx. Skandalon, 2017.
2 Christian Wiman: Mijn heldere afgrond; overpeinzingen 

van een moderne gelovige. Skandalon, 2017. 
3 John Caputo: Hopeloos hoopvol; belijdenissen van een post-
 moderne pelgrim. Skandalon, 2017.
4 Kick Bras: Oog in Oog; christelijke mystiek in woord en beeld.
 Skandalon, 2017.

Bij de rivier [gedicht van Wim Jansen]
Straks, aan het einde van de weg, bij de rivier
maak ik mij los uit wie ik was
laat ik mij achter op de oever en verdwijn
en op het stille water daalt een weldaad.



8

Onze zoektocht begint aan het begin van de vorige 
eeuw in Europa, eind negentiende eeuw. Een moeilijke 
tijd vol verwarring. Er heerste nog een ‘fin de siècle’-
sfeer: de burgers waren in verwarring gebracht door 
diverse wetenschappelijke ontwikkelingen, die in strijd 
waren met de bestaande orde. Zo was de evolutieleer 
van Darwin in strijd met de Bijbelse opvattingen, de 
opkomst van het socialisme bedreigde de macht van de 
bourgeoisie en de Freudiaanse psychologie bewees dat 
de mens dingen in zich had die hij liever ontkende. 
Door deze tegenstrijdigheden was er een houding  van 
grote onzekerheid onder de burgerij ontstaan en was 
men de nieuwe eeuw vooral met grote angst ingegaan..

Explosie van creativiteit
Toch bleek dit een scharnierpunt van de Europese 
cultuur. Toen de twintigste eeuw eenmaal was ingezet 
begonnen velen zich te realiseren dat er een nieuwe 
wereld op til was. Robert Musil sprak van een ‘koorts’ 
die zich meester maakte van Europa: ‘Uit de verdwaasde 
geest van de laatste decennia was plotseling in heel Europa 
een bevlogen koorts opgekomen. Niemand wist precies wat er 
in wording was, niemand kon zeggen of het een nieuwe kunst, 
een nieuwe mens, een nieuwe moraal of mogelijk een totale
omwenteling van de maatschappij zou zijn. Daarom zei ieder-
een erover wat hem uitkwam. Maar overal stonden mensen 
op om te strijden tegen het oude.’ ¹
Het zou nog duren tot na de Eerste Wereldoorlog voor-
dat deze nieuwe impuls zich doorzette. Maar toen was 
de explosie van creativiteit niet meer te stoppen. De 
strijd tegen het oude was één van de kenmerken van 
het opkomende modernisme. De modernisten, die al 
voorlopers kenden in de ‘salons van Parijs’, kwamen op 
een creatieve manier in verzet tegen de traditionele 
vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, 
sociale organisaties en het dagelijkse leven. De moder-
ne roman, het moderne toneel, de architectuur en de 
poëzie moesten vernieuwd worden zodat zij de moder-
ne geïndustrialiseerde maatschappij beter weerspiegel-
den. Of misschien zelfs een nieuwe impuls konden zijn 
voor totale vernieuwing.

Theosofie als bevrijding
Toen Piet Mondriaan (1872–1944) in 1911 in deze metro-
pool van creativiteit en vernieuwing arriveerde, was hij 

bijna veertig jaar oud.² Hij had al een lange en intense 
ontwikkeling achter de rug, zowel op geestelijk als 
artistiek niveau. Opgegroeid in een streng calvinisti-
sche familie dacht en werkte hij lange tijd geheel in de 
geest van zijn conservatieve, anti-revolutionaire en 
Oranjegezinde vader, een hoofdonderwijzer in Amers-
foort en vervolgens in Winterswijk. Als jonge schilder 
gaf hij uiting aan zijn verbondenheid met dit geestelijk 
erfgoed door een geschilderd portret van de jonge 
prinses Wilhelmina te maken. Verder leek hij vooral 
een verdienstelijk landschapschilder in de stijl van de 
Haagse School te worden. 
Maar na de eeuwwisseling begon hij verdieping van zijn
leven en werk te zoeken en kwam hij in contact met de 
theosofie. Die begon zich in Europa te verspreiden en 
zou een tijd lang de heersende alternatieve cultuur 
worden. Ze bleek de ‘school’ waartoe kunstenaars zich 
konden wenden voor een radicaal andere beschrijving 
van de wereld en de mens. Een wereld waarin de ‘geest’ 
het ging winnen van de ‘materie’. Mondriaan verdiepte 
zich, onder leiding van de theosoof Schoenmaeckers, in
‘De Geheime Leer’ van mevrouw H.P. Blavatsky en ontdek-
te diepere en meer universele waarden, betekenis ach-
ter betekenis, nieuwe dimensies van begrip. Hij ontdek-
te dat de oude zieners een gesluierde wijsheid waar-
namen en doorgaven en dat men door de vele vermom-
mingen kon doordringen tot de Ene Echte Werkelijkheid.

Rechts: antieke foto van Mondriaan 
(rond 1918); op de achtergrond het 
schilderij Duinen II (uit 1909).

Over de auteur
Ojas Th. de Ronde behaalde in 1970 zijn doc-
toraal theologie aan de universiteit van Nij-
megen. Daarna verbleef hij enige jaren als 
spiritueel zoeker in India.
Na zijn terugkeer in Nederland begon hij 
(samen met zijn vrouw) het coaching- en 
counseling bureau Fenix en werd hij docent
aan de Humaniversity, een interationaal 
centrum voor therapie en meditatie. 
Vandaag de dag geeft hij workshops, schrijft 

hij artikelen en verzorgt hij wekelijkse webradio-uitzendingen 
getiteld ‘De  Nieuwe Mens’. url: www.denieuwemens.eu .
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De schilder Piet Mondriaan is voor mij nog steeds een wonder. Als een Nederlandse 
onderwijzerszoon, opgegroeid diep in de provincie en opgevoed volgens uiterst 
conservatieve christelijke waarden en normen, wist hij een hoogst moderne beel-
dentaal te ontwikkelen die diepe religieuze gevoelens opriep en de hele wereld, 
ook de digitale, heeft veroverd. Wat was zijn geheim? In dit artikel gaan we onder-
zoeken hoe de theosofie voor hem een bron van inspiratie was. 

Licht tussen donkere lijnen
Theosofie als bron van inspiratie voor schilder Piet Mondriaan

Ojas Th. de Ronde



 Schilderij Avond: de rode boom (1908–1910)
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Mondriaan en de bomen: het bospad naar abstractieOm hiervan beter doordrongen te raken liet hij zich in 
1908 inschrijven in de Theosofische Vereniging. 
Mondriaan begon schilderen te zien als een strijdmoge-
lijkheid om ‘de overgang naar hogere sferen’ te maken. 
Dat werd zijn visie; daaraan wilde hij zijn leven wijden. 
Schilderen werd voor hem meer dan het uitzoeken van 
een nieuwe esthetiek, een nieuwe stijl. Het werd een 
geestelijk oefenplaats waarin de ‘geest’ worstelde met
het eeuwige gevaar van zijn fragmentatie en ontbinding.

Theosofie werd zo ook een middel waardoor Mondriaan 
aan de invloed van zijn vader kon ontsnappen. In de 
theosofie vond hij de bevrijding van het calvinisme van 
zijn jeugd. Deze bevrijding was, zoals hij later in zijn 
leven zou opmerken, nooit totaal. ‘Er blijft altijd wel wat 
hangen van vroeger,’ zei hij eens tegen een vriend in New 
York, waar hij in de jaren ’40 leefde. ‘Maar ik doe mijn 
best het verleden zo veel mogelijk uit te wissen.’ 
Is dat gelukt? Al zijn biografen zijn het er over eens dat 
het sobere, bijna ascetische leven dat hij altijd geleid 
heeft, is terug te voeren tot zijn strenge, uiterst sobere, 
calvinistische opvoeding. Ook zijn angst voor vrouwen
– Mondriaan is nooit getrouwd geweest – en voor seksu-
aliteit in het algemeen zou hierop terug te voeren zijn. 
Het zijn gissingen waar we nooit zeker over kunnen 
zijn en die Mondriaan nooit als zodanig zou hebben 
toegegeven. Voor hem was de afstand die hij zijn leven 
lang bleef bewaren tot vrouwen de enige manier om 
zijn energie zuiver te houden en helemaal te richten  
op het enige waarvoor hij leefde: zijn bruid, de Kunst.

Evolutie
De eerste tekenen van deze nieuwe inzichten zijn te 
vinden in de landschappen die hij begon te schilderen. 
Ze waren geen getrouwe weergaven meer van de na-
tuur, maar vertoonden geometrische grondvormen, 
ondanks het feit dat deze in de natuur als zodanig niet 
voorkwamen. Ze begonnen zich te ontwikkelen in de 
richting van abstractie. Ook waren er kleuren op te zien 
die in de natuur niet in deze pure vorm voorkwamen: 
rood, blauw, geel.
De voorstellingen waren nog wel gebonden aan de 
natuurlijke vormen – men kon nog molens, gezichten, 
bomen, bloemen, duinen, zee herkennen – maar ze 
waren duidelijk vanuit een nieuw perspectief geschil-
derd. Ze waren, zoals Mondriaan later zou zeggen, ‘van 
binnenuit’ geschilderd.
Een goed voorbeeld hiervan is zijn schilderij ‘Avond: de 
rode boom’. Mondriaan verbleef toen in Domburg en was 
bezig zijn realistische werkwijze om te zetten in een 
meer abstracte. Hij was op zoek naar de essentie van 



 Het drieluik Evolutie (1911)

 Schilderij Compositie V, ook uit Mondriaan’s Parijse jaren (1914)

 Schilderij Compositie VII, een kubistisch experiment (1913)
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de dingen, het diepere wezen van wat hij waarnam. 
Dat wat hij niet essentieel achtte, liet hij geleidelijk 
steeds meer weg. Zo ontstond er een vuurrode en 
kobaltblauwe kleurexplosie en een beeld dat nog maar 
nauwelijks iets met een werkelijke boom te maken 
heeft. Tussen de uitstralende krans van takken schil-
dert hij lijnen en vegen, zonder een natuurlijke referen-
tie. Details laat hij achterwege. Het gekronkel van de 
twijgen wordt weergegeven door zorgvuldig uitgeba-
lanceerde tegenkrommingen, kriskras streepjes en 
gevarieerde verfstreken. Diepte wordt enkel aange-
bracht door het contrast tussen de donkere rode boom 
op de voorgrond en de egaal blauwe kleur van de ach-
tergrond. Het platte vlak was ontdekt als werkplek van 
de kunstenaar, waarop hij met lijnen en kleuren zijn 
diepere aspiraties kon uitwerken.

In Domburg kreeg Mondriaan ook contact met andere 
Nederlandse schilders die al in het verre Parijs waren 
geweest en technieken hadden geleerd die kleuren zó
naast elkaar konden plaatsen dat ze sterke lichteffecten
kregen. Jan Sluyters, Leo Gestel en Jan Toorop leerden 
hem de techniek van het ‘luminisme’. Mondriaan was er 
enthousiast over omdat hij hierin een mogelijkheid zag 
om meer licht in zijn schilderijen aan te brengen. In 
zijn yogameditaties had hij ervaringen van dit innerlijk 
licht. Helaas bleek dit gezichtspunt niet gemakkelijk 
over te brengen. Meditaties waren nog iets vreemds in 
hun wereld. Charley Toorop reageerde in ieder geval zo 
toen zij Piet Mondriaan op het strand in meditatie had 
zien zitten en ’s avonds aan haar vader giechelend 
vertelde dat zij een vreemde Boeddha op het strand 
had gezien.
Dat stopte Mondriaan niet; hij ging dóór met schilderen.

Omdat Jan Toorop hem ook op de mogelijkheid had 
gewezen om zijn innerlijk in symbolen uit te drukken, 
begon Mondriaan bloemen te schilderen als symbool 
van de eenheid van materie en geest. Maar de meeste 
bekendheid kreeg hij met zijn drieluik ‘Evolutie’, dat hij 
in 1911 voltooide.
Evolutie was in de tijd van Mondriaan een nieuw per-
spectief, maar het is een centraal thema in het kosmo-
logisch stelsel van ‘De Geheime Leer’. Het vervangt als 
zodanig het christelijke verhaal over de schepping als 
verklaring voor het ontstaan en functioneren van de 
wereld. Deze kosmologie is analoog aan hindoe- en 
andere mythologieën die nadruk leggen op een voort-
gaande kosmische cyclus van schepping, dood en weder-
geboorte en heeft ook veel gemeen met de wetenschap-

pelijke evolutietheorie van Darwin. Volgens Blavatsky 
was de enige essentiële fout van Darwin dat hij materie 
in de plaats van geest stelde als de drijvende kracht in 
het heelal. 
Mondriaan verdiepte zich hierin en schreef in zijn 
‘Schetsboeken’ herhaaldelijk dat ‘de theosofische leer van de 
evolutie een bepalende factor is in de geschiedenis van de 
kunst.’ Hij had voor zijn drieluik dan ook geen beter 
thema kunnen kiezen. Maar de uitwerking was voor 
hem niet gemakkelijk. 
Hij koos ervoor om drie vrouwenfiguren af te beelden. 
Geheel links schilderde hij de blinde, onbewuste mens. 
Het is een vrouw die met gesloten ogen omhoogkijkt.
Zij is in donkere kleuren geschilderd en draagt gestileer-
de rode passiebloemen (symbool voor het lijden) op de 
schouders. Rechts op dit schilderij zie je de bewustwor-
ding van de mens verbeeld: een vrouw in lichtere kleu-
ren en twee sterren, ‘met zonlicht geschilderd’, boven 
de schouders. En tot slot, in het midden, de eindfase: 
een vrouw, staande met geopende ogen, omgeven door 
goudgeel licht en zuiver witte velden. 
Het werk trok veel aandacht, maar toch was Mondriaan 
niet tevreden. Er was te veel figuratie in en hij snakte er-
naar om abstract te gaan schilderen. Die kans kreeg hij 
in 1911 in Parijs.

Essentie van de werkelijkheid
Hij kon zijn intrek nemen in één van de ruimtes van de 
Theosofische Vereniging en van daaruit het bruisende 
kunstenaarsleven van de stad verkennen. 



 Schilderij De zee, één van de vele abstracte experimenten (1915)

 Schilderij Compositie II in rood, blauw en geel (1930)
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Hij deed dat ‘op afstand’ maar wel met een scherpe blik 
voor wat er gaande was. Zo ontdekte hij al snel de ‘wilde 
fauvisten’ die in hun schilderingen felle, nauwelijks 
gemengde kleuren gebruikten. Mondriaan was erdoor 
geraakt en zag hierin iets van de puurheid waarnaar hij 
op zoek was. 
Maar wat hem vooral raakte, dat waren de kubistische 
schilderijen van Picasso en Braque die in verschillende 
salons werden tentoongesteld. Hierin ontdekte hij hoe
een gefragmenteerd beeld van een object, omgeven door
donkere lijnen, op een plat vlak een diepere werkelijk-
heid kon weergeven. De voortgang van natuur naar 
abstractie bleek een natuurlijk evolutieproces. Hij zag 
hoe een plat vlak kon worden gezien als een gebied dat 
is opgebouwd uit elkaar kruisende coördinaten en 
onderling verbonden energiepunten, vol subtiliteit en 
elektrische spanning. Het herinnerde hem aan de 
manier waarop hij bomen had willen schilderen als 
een netwerk van stekeligheid vol energetische lading. 
Hij ging deze lijnvoering oefenen en stabiliseerde zijn 
innerlijke extatische stroom door de donkere lijnen als 
horizontale en verticale coördinaten op het doek te 
zetten. Niet berekenend, maar heel intuïtief, als een 
uiting van een hogere vorm van kennis. Mondriaan 
hoopte zo een ‘evenwicht van tegenstellingen’ te berei-
ken die bij de toeschouwer een ervaring van harmonie 
en vrede zou teweegbrengen.

Terwijl hij hiermee bezig was werd hij in 1914 terugge-
roepen naar Nederland omdat zijn vader ernstig ziek 
was. Op dat moment brak ook de Eerste Wereldoorlog 
uit, waardoor hij tot een langdurig verblijf in zijn vader-
land was gedwongen. Maar dat verhinderde hem niet 
zijn onderzoek door te zetten. Inspiratie daarvoor zocht 
hij aan het strand van de Noordzee, waar hij uren in 
meditatie en observatie doorbracht. Eén van de doeken 
die hieruit resulteerden heeft betrekking op de Pier bij 
Scheveningen. Het is de opbrengst van eindeloze ob-
servaties van de Scheveningse kust, waar één pier (die 
al lang niet meer bestaat) het water en zijn schilderijen
blijft doorsnijden. Het schelle licht en de verschuivende,
herhaalde patronen van golven op een vlakke strook 
Noordzee worden getransformeerd in een patroon van
kruizen, waarvan de ‘armen’ subtiel verschillen in leng-
te en dus ook in heftigheid van toon. Het hele strenge 
oppervlak lijkt hierdoor te ademen. 

Over deze nieuwe uitdrukking van de werkelijkheid 

kreeg Mondriaan in 1917 contact met Theo van Does-
burg, die ook hevig geïnteresseerd bleek in de theosofie.
Zij ontwikkelden samen een nieuwe kunsttheorie die 
zij de ‘Nieuwe Beelding’ noemden, ofwel Neoplasticisme.
De term ‘plasticisme’ is afkomstig van de theosofe 
Helena Blavatsky, die in ‘De Geheime Leer’ schreef: ‘De 
oorsprong van alles is de plastische essentie die het universum 
vervult.’ 
Het doel van de Nieuwe Beelding was de kunst te zuive-
ren van elementen die daar volgens hen niet in thuis-
hoorden, zodat de essentie van de werkelijkheid zicht-
baar zou worden. In het eerste nummer van tijdschrift 
De Stijl (juni 1917) schreven Theo van Doesburg en Piet 
Mondriaan hun eerste artikelen, waarin ze duidelijk 
maakten dat in de toekomst de ware kunst alleen nog 
uit de plastische essentie van het universum zou voort-
komen. 

Een goed voorbeeld hiervan is Mondriaan’s ‘Compositie 
ii in Rood, Blauw en Geel’. Hier een zuiver lineair frame 
van donkere, elkaar kruisende horizontale en verticale 
lijnen. De lijnen, in verschillende diktes geschilderd, 
geven het doek stabiliteit. Voor Mondriaan komen 
hierin met name de tegenstellingen van het vrouwe-
lijke, het aardse (horizontale lijnen) en het mannelijke, 
geestelijke (verticale lijnen) tot evenwicht. Door dit 
harmonieuze framewerk heen zijn primaire kleuren 
zichtbaar die bijna licht uitstralen. De puur primaire 
kleuren vertegenwoordigen de kracht van het goddelijk 
licht dat de essentie van alle leven is. 
Deze en andere schilderijen uit dezelfde periode zijn 
iconen geworden die de wereld hebben veroverd. Zij
pasten als ‘tekens aan de wand’ uitstekend in het nieu-
we, moderne wereldbeeld waarin niet de natuur maar 
de technologische innovaties het wereldbeeld begon-
nen te bepalen. 
Maar de aspiraties van Mondriaan en Theo van Does-
burg gingen te ver en werden utopisch toen zij meenden
dat deze Nieuwe Beelding de wereld zou gaan verlichten
en overal waar zij zou verschijnen harmonie, vrijheid, 
vrede en vergeestelijking zou brengen.

Een oude ziel in de Nieuwe Wereld
Deze utopische visie werd al in 1933 hard op de proef 
gesteld toen Hitler de macht overnam in Duitsland en 
zijn evenknie Stalin zich in Rusland als een wrede dicta-
tor ontpopte. Mondriaan schreef nog een vlammend 
protest ‘Liberation of Oppression in Art and Life’, maar moest 
toch vluchten om zijn leven te redden. Eerst naar Enge-
land en later, in 1940, naar Amerika. 



 Schilderij Victory Boogie Woogie (1944)
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Daar werd hij tot zijn eigen verwondering als een held 
ontvangen. Hij was in de ogen van de kunstkring in New
York de grote kunstenaar die samen met Wassily Kandin-
sky en Kazimir Malevitsj – twee andere grootmeesters 
die ook geïnspireerd waren door de theosofie – de ab-
stracte kunst in het Westen vorm had gegeven. Nu kon 
hij, zo werd hem verteld, de laatste resten van de oude 
cultuur afleggen en helemaal thuiskomen in de Nieuwe 
Wereld.
En dat deed hij. De komst in Amerika gaf een totaal 
nieuwe wending aan zijn leven. Aan een vriend schreef 
hij: ‘Gelukkig genieten wij evenveel van moderne constructies, 
wetenschappelijke ontdekkingen en technische vernieuwingen 
als van de nieuwe kunst. Wij genieten van de echte jazz en 
van het dansen op jazzmuziek; we zien de stadsverlichting en 
de lichtreclames, de etalages. Alleen al als we eraan denken 
komen we in de goede stemming. Want daardoor ervaren we 
het grote verschil tussen de nieuwe tijd en het verleden.’ ³

Dit betekende echter niet dat zijn leefstijl veel veran-
derde. Hij bleef een ascetisch leven leiden in een strak 
georganiseerd atelier. Van zijn eerste atelier in Parijs 
tot zijn laatste in East 59th Street in New York leek het 
ontwerp van zijn interieur op de strenge, rechthoekige 
composities die in zijn schilderijen overheersen. Hij 
wilde zijn atelier niet ‘volproppen met oude kunstvoorwer-
pen die in feite de kunstenaar beletten in nauw contact met de 
tegenwoordige tijd te blijven.’ ³ In dit verband is het opmer-
kelijk dat hij in zijn geometrisch gerangschikte kamer 
naast rechthoeken met zuivere tinten toch een meer
dan levensgroot portret van mevrouw Helena Blavatsky
toeliet.

Hoe sterk ‘De Geheime Leer’ zijn leven beïnvloedde bleek 
ook toen een enthousiaste Amerikaanse vrouw een 
schilderij van Mondriaan wilde kopen voor het Museum 
of Modern Art en hem probeerde op te vrolijken met de 
mededeling dat hij nog ‘een jonge ziel’ had. Maar Mon-
driaan reageerde daarop ‘vol onbegrip en met de droeve 
blik, wetend dat het niet klopte. Want hij was ervan overtuigd 
dat hij reeds een aantal levens had geleefd en dus een oude 
ziel bezat.’ ²
Maar oude zielen kunnen zeer levenslustig zijn; en Mon-
driaan was dat ook. Op zijn ‘zeventigste jaar in zijn Aard-
se leven’ ontwikkelde hij zich tot een verwoede (zij het 
niet in soepelheid uitblinkende) jazzdanser. De muziek 
kende hij uit zijn periode in Parijs, waar hij ’s avond 
graag ronddoolde in de rokerige, duistere jazzclubs en 
-kelders en vanwaar hij ook een grote collectie jazzpla-
ten meenam naar New York. Maar daar ontdekte hij de 
charleston en de aan jazz verwante, swingende boogiewoo-
gie-muziek en waagde hij zich een aantal malen op de 
dansvloer. Interessant was dat hij dit dansen zo kon 
waarderen ‘omdat dit een dansvorm was waarbij de lijfelijke 
afstand bleef en men niet snel tot amoureuze gedachten zou 
komen.’² 

De gesyncopeerde ritmes van deze dansen zijn nog zicht-
baar in de verschillende boogiewoogie-schilderijen die 
hij in deze tijd maakte. Als inspiratie speelde voor hem 
ook het stratenplan van New York mee. Dat betekent
natuurlijk niet dat deze schilderijen gezien mogen wor-
den als stadsplattegronden. Het zijn grafische, statische
voorstellingen van energie én de orde die zich onder de 
chaos van de stad voor het innerlijk oog aftekenen. 
Na enige tijd begon echter de bronchitis, waaraan 
Mondriaan levenslang had geleden, weer op te spelen 
en werd hij met tussenpozen ziek en kreeg longontste-

king. Dat was ook de inleiding op de laatste periode van 
zijn creatieve leven. Hij begon aan een schilderij dat 
beroemd zou worden als Victory Boogie Woogie. Het won-
derlijke van dit schilderij, dat in 1997 door de Nederland-
se stichting Nationaal Fonds Kunstbezit voor 82 miljoen 
gulden is aangekocht, is dat het een ‘onvoltooid werk-
stuk’ is gebleven.

Terwijl vrienden van Mondriaan erop aandrongen het 
af te maken, leek Mondriaan op een punt gekomen te 
zijn waarop noties als ‘definitieve oplossing’ en ‘absolute 
voltooiing’ niet meer bestonden. Hij bleef met kleine, 
gekleurde blokjes papier en tape het ontwerp voortdu-
rend bijwerken en herzien en kreeg steeds meer plezier 
in deze manier van werken, zonder naar een concreet 
resultaat toe te werken. Het proces van ‘iets doen waar 
geen einde aan schijnt te komen’ boeide hem meer dan 
het afleveren van een concreet resultaat. Op het einde 
van zijn leven werd Mondriaan gegrepen door het 
fenomeen van het procesmatige.

Wilde Mondriaan alles onvoltooid houden om aan de 
dood te ontkomen? Voorvoelde hij dat in de toekomst 
juist het procesmatige een kernthema zou worden van 
alle moderne kunst? Wilde hij nog één keer alle tegen-
stellingen die hij zijn leven ontmoet had – het manne-
lijke en vrouwelijke, begin en einde, licht en donker, 
dood en leven – in een nieuwe harmonie laten samen-
smelten? We weten het niet.
Voor mij werpt de volgende uitspraak van Mondriaan 
nog het meeste licht op de situatie. Het is een motto dat 
zijn hele leven speelde: ‘In het algemeen is het menselijk 
leven een mengeling van tragedie en komedie. Het verandert 
en verandert, net als het weer. Alles gaat voorbij. Maar in 
alles is er leven, eenheid.’ 4 ●



 Anke Bras-van Oord: De ladder. Gemengde technieken op papier, 
2010.
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Mensen gaan hun levensweg. Wanneer zij in hun leven zoeken naar een bewuste omgang met het goddelijk 
mysterie spreken we van de mystieke weg, of ook wel de geestelijke weg. De levensweg wordt dan een vorm 
van, bijbels gesproken, ‘wandelen met God’.  In mijn boek ‘Oog in oog: christelijke mystiek in woord en beeld’, 
dat in 2017 verscheen bij uitgeverij Skandalon, bespreek ik aan de hand van teksten en kunstvoorwerpen 
allerlei aspecten van de mystiek. Daarbij komt ook de mystieke weg ter sprake. 
In dit artikel licht ik enkele aspecten van de mystieke weg eruit en verbindt ze met uitspraken van de (be-
kendste) reformatoren Martin Luther en Johannes Calvijn. Zodoende wordt duidelijk dat deze reformatoren 
niet alleen vernieuwers van de leer en de structuren van de kerk waren, maar ook geestelijke leiders met 
mystagogische kwaliteiten. Ik zal bij elk onderdeel ook een kunstwerk uit mijn boek tonen. 

Kick Bras

De weg van de mens: een ladder die ergens heen leidt
In de Bijbel wordt het verhaal vertelt van Jacob, die op 
de vlucht ergens in het veld slaapt en dan droomt van 
een ladder naar de hemel, waarlangs engelen opstijgen 
en neerdalen. Mijn vrouw schilderde deze jacobsladder 
als symbool van onze kwetsbare levensweg, die reikt 
naar dat wat ons te boven gaat en alles omvat. Van 
bovenaf wordt ons een handreiking gedaan in de vorm 
van een touw. In de mystieke traditie wordt veelvuldig 
gebruikgemaakt van het symbool van de ladder. De 
levensweg van de mens kan een weg worden naar een 
dimensie die je zowel ‘hoogte’ als ‘diepte’ kunt noemen
en de treden van de trap staan dan voor de verschillen-
de fasen, etappes, op die weg.

Luther:
Luther heeft over deze tekst een lezing gehouden in 
1541 of 1542, toen hij ongeveer zestig jaar oud was.¹
Hij legt daarin de nadruk op de ernstige en gevaarlijke 
situatie waarin Jacob zich bevond. Hij werd door de 
duivel aangevochten, die hem waarschijnlijk onder de 
neus wreef waarom hij op de vlucht was: omdat hij het 
eerstgeboorterecht van zijn broer had gestolen. Bij 
Luther is de geestelijke weg altijd een weg vol strijd en 
aanvechting. Dat was ook zijn persoonlijke ervaring. 
Heel belangrijk, zo zegt Luther, is dat God dan tot Jacob 
gaat spreken; God voert het woord. En dat woord, dat is 
ook voor ons van beslissende betekenis. Want Gods 
woord heiligt ons. Als Luther het werkwoord ‘heiligen’ 
gebruikt, dan bedoelt hij niet dat we buitengewone 
mensen worden die nooit meer falen. Nee, de heiliging 
is niet gebaseerd op ons gedrag of onze goede werken, 
zoals volgens hem in de kerk zo vaak wordt gezegd. Het 
is het woord van genade, dat ons heiligt. Onze heiliging 
wordt ons toegerekend. Luther: God zegt: ‘Ik weet dat je 
een zondaar bent. Als je dat niet was dan zou ik er niet naar 
verlangen om je te heiligen, en zou je het woord ook niet nodig 
hebben. Dus, juist omdat je zondaar bent, heilig ik jou.’ 
Dat wil niet zeggen, aldus Luther, dat wij dan van elke 
verantwoordelijkheid ontslagen worden en onveran-
derd verder mogen leven. Nee: dat God ons heiligt dat 
roept in ons een liefde wakker die niet werkeloos kan 
blijven. Wij zouden het ook zo kunnen zeggen: de 
mystieke weg is een weg van heiliging, een weg van 
steeds intenser en intiemer met God omgaan, en daar-

Over de auteur
Krijn Elzard ‘Kick’ Bras (1949) is theoloog en 
auteur van boeken over spiritualiteit, medita-
tie en mystiek. In oktober 2017 verscheen zijn 
boek: Oog in Oog; christelijke mystiek in woord 
en beeld.
Hij is emeritus predikant van de Protestantse
Kerk in Nederland, en was docent spiritualiteit
aan de Theologische Universiteit te Kampen. 
Daarnaast was hij hoofdredacteur van het 
oecumenisch tijdschrift Herademing, en anno
nu is hij nog steeds gelieerd (als onderzoeker)

aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. 
Kick verdiept zich de laatste tijd vooral in protestantse mystiek.

De mystieke weg bij
Luther en Calvijn

Een uitleg in woord en beeld



 Anoniem: Zusters gaan de weg van het kruis. Olieverf op paneel; circa 1600.

 Joseph Mallort William Turner: Sunrise. Aquarel op papier, circa 
1825–1830
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door steeds liefdevoller met medemensen en mede-
schepselen. Maar die weg blijft de weg van een feilbaar 
mens, die ook steeds aanvechtingen zal hebben en 
fouten zal maken. De basis van deze weg is en blijft het 
woord van God, waarin hij ons toezegt: ik rechtvaardig 
jou uit genade alleen en ik heilig jou uit genade alleen. 
Dat wil dus zeggen: de goddelijke Werkelijkheid is niet
in de eerste plaats een eisende wet, maar een schenken-
de goedheid. Dit is de grote ontdekking van Luther ge-
weest en het werd de kern, het hart, van de protestant-
se spiritualiteit. Gelukkig ontdekken we in deze tijd dat 
dit ook het hart en de kern is van de katholieke spiritu-
aliteit, en dat we elkaar op dit punt tegenwoordig kun-
nen vinden als medereizigers op de geestelijke weg.

Ontwaken
De Engelse schilder Turner was vervuld van het zon-
licht. Daarin ervoer hij een goddelijke aanwezigheid en 
kracht. In deze aquarel roept hij de indruk op van een 
zonsopgang die ons uitnodigt te ontwaken en verlicht 

te worden. De mystieke weg begint met ontwaken. 
Wij kunnen eens of meerdere malen de ervaring hebben
dat wij ontwaken, dat we nu pas beseffen waar het in 
het leven echt om gaat. 
Zo vertelt de quaker Rufus Jones (1863–1948):
‘Ik was alleen aan het wandelen, verdiept in gedachten over 
de betekenis en het doel van mijn leven. Ik vroeg me af of ik 
ooit mijzelf zou kunnen organiseren en onder de controle en 
leiding van een constructief levensdoel zou kunnen brengen. 
Ineens voelde ik dat de wanden tussen het zichtbare en on-
zichtbare heel dun werden, en ik werd me bewust dat zich 
voor mij een beslissende levensmissie opende.
Ik zag voor mij uitgevouwen een opdracht om me te wijden 
aan de mystieke religie, bijna net zo helder als Franciscus 
hoorde hoe hij in de kerk van St. Damiano de opdracht kreeg: 
‘Herstel mijn kerk’. Ik herinner me dat ik neerknielde op een 
prachtige open plek in het bos en dat ik mijzelf overgaf in de 
rust en de stilte, in de aanwezigheid van een Leven dat in mij 
stroomde, aan het werk om de diepere natuur van de ziel en 
van haar relatie tot God te verstaan.’ ²

Calvijn:
Calvijn spreekt in zijn boek ‘De Institutie’ ook over ver-
lichting: ‘De menselijke geest is blind tot hij wordt verlicht 
door de heilige Geest en de wil is verslaafd aan het kwade, en 
helemaal gebonden en toegewijd aan het kwade, totdat de 
heilige Geest hem terechtwijst.’ (ii, 3.6.) Dit klinkt wat 
streng, maar ik hoor daar een mooie boodschap in: als 
een mens wakker wordt en beseft waar het in het leven 
op aankomt, dan is de goddelijke Geest in hem actief. 
Een wakker besef is dus een goddelijke gave. Maar deze 
genade vraagt wel om ons antwoord. Wij ontwaken en 
worden verlicht als wij toelaten dat de Geest ons ver-
licht. Dit noemde Calvijn de bekering. En even later zegt
hij: ‘Dan verlangen wij een verandering, niet alleen in de uiter-
lijke werken, maar ook in de ziel zelf.’ Verlichting bewerkt 
dus niet alleen een verandering van buiten, van uiter-
lijk gedag, maar ook van binnen. Want alleen innerlijke
vernieuwing kan transformerend op ons gedrag werken.



 Theo van Doesburg: Kosmische zon; pastel op papier, 1915.

 Barnet Newman: Stations of the cross: Lema Sabachtani, the 
twelfth station. 1965.
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De zuivering
Om te groeien in menselijkheid moet je soms gezuiverd 
worden van dingen die jou belemmeren op je weg. Dat is
best pijnlijk; vanouds werd dat vergeleken met een kruis-
weg. (Zie illustratie onderaan de bladzijde.)
We zien op dit paneel rechts een vrouw in weelderige 
kleding, terwijl de duivel aan haar zijn waren probeert 
te slijten. Maar zij neemt het kruis van Christus op zich 
om zichzelf te verloochenen en haar Heer te volgen. 
Dit kruis is aanvankelijk nog zwaar, maar ze wordt bij
het dragen geholpen tot ze rechtop en fier bij haar gekrui-
sigde Heer aankomt.

Calvijn:
In zijn beroemde boek ‘De Institutie’ heeft Calvijn uitvoe-
rig geschreven over de transformatie die een mens 
onder de invloed van de goddelijke Geest ondergaat. 
Daarbij is de wil van God, zoals die bijvoorbeeld in de 
Tien Geboden staat, onze leidraad. En wij worden van 
binnenuit, door het werk van de Geest in ons hart, 
aangedreven om naar die wil van God te leven. Dan zal 
het worden zoals de apostel Paulus schrijft: ‘niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij.’ We moeten dus gezui-
verd en bevrijd worden van ons ego. Niet langer draait 
alles om de bevrediging van onze verlangens, maar om 
een dieper, universeler en heilzamer wil, de wil van 
God. Zo schrijft hij dan:
‘Hierop moeten wij ons dan toeleggen, indien wij Christus’ 
discipelen willen zijn, dat onze harten vervuld worden met 
een zo grote eerbied en gehoorzaamheid jegens God, dat die 
alle daartegen strijdende neigingen kunnen bedwingen en 
onderwerpen aan zijn ordinatie.’ (viii, 10.)

Calvijn was niet voor een strenge ascese. We moeten 
het leven op de Aarde niet haten, want het is een ge-
schenk van God. Daarom mogen we de dingen van 
deze Aarde met plezier gebruiken, maar wel zonder 
verslaafdheid eraan. Matigheid is het beste, en besef 
dat je rekenschap moet geven over dat wat aan jou is 
toevertrouwd. 

Verlichting
De weg naar onze bestemming is een groei in wijsheid
en inzicht. We leren zuiverder waar te nemen en oefenen
ons ook in aandachtig leven. Er vindt in onze geest een 
proces van innerlijke verlichting plaats. Daarvan is het 
schilderij van Theo van Doesburg een beeld. De kosmos 
wordt doorstraald door een warm licht, een trillende 
energie, die als een goddelijk oog ons aanziet om ons op 
te roepen ook innerlijk verlicht te worden.

In de mystieke traditie was verlichting niet een moment, 
maar een proces. Een weg van steeds helderder inzicht, 
steeds dieper wijsheid. Je kunt je daarvoor openstellen
door middel van spirituele disciplines als gebed, liturgie 
en meditatie.

Luther:
Luther heeft als monnik leren mediteren en de waarde
daarvan heeft hij altijd vastgehouden, ook toen hij geen
monnik meer was. Hij beoefende de meditatie elke 
morgen en stimuleerde ook anderen daarin. Zo leerde 
hij in een klein boekje, dat hij schreef voor zijn barbier, 
hoe je kunt mediteren. Hij zei: ‘Doe dat in vier stappen: 
bedenken, bedanken, belijden en bidden. Als je bijvoorbeeld 
mediteert over een tekst, bedenk dan, wat die tekst jou te 
zeggen heeft, bedank dan voor wat jou in die tekst beloofd 
wordt, belijd vervolgens waarin je tekortschiet en bid tenslotte 
om de kracht om te doen wat deze tekst jou heeft geleerd.’
Meditatie was voor Luther een vorm van biddend lezen. 
Zo had hij het geleerd in de monastieke lectio divina 
(geestelijke lezing). Meditatie zal volgens hem niet 
altijd leiden tot een serene rust. Soms zal de meditatie 
bestaan uit een innerlijke worsteling. We moeten die 
strijd volgens hem niet ontlopen. Want juist in de 
aanvechting zal Gods Woord ons echt kunnen raken en 
wijsheid kunnen schenken.

De donkere nacht
De joodse schilder Newman maakte een serie schilderij-
en waarbij hij zich liet inspireren door de via dolorosa, de 
lijdensweg van Christus, zoals die in veel kerken is afge-
beeld in de kruiswegstaties. Voor hem waren deze schil-
derijen een schreeuw tot de Verborgene: ‘Waarom hebt u 
mij verlaten?!’ De duisternis van de nacht is een beeld 
van godverlatenheid. In de mystieke traditie zijn ‘de 
nacht van de zinnen’ en ‘de nacht van de geest’ belangrijk 
begrippen. Ze hebben te maken met de ervaring van 



 Hilma af Klint: Zonder titel; uit de serie altaarschilderingen, 1915.
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Gods verborgenheid en ons onvermogen om tot Hem 
door te dringen. Ieder mens kent dat wel. Er zijn mo-
menten of perioden in je leven dat je het niet meer ziet 
zitten. Dat je geen perspectief ziet. Dat je je van God en 
mensen verlaten voelt... een donkere nacht. Ook Luther 
en Calvijn spreken hierover.

Luther:
Luther schrijft het volgende: ‘De aanvechting is een test 
die je niet alleen leert om te weten en te begrijpen, 
maar ook om bewust te ervaren hoe echt, hoe zoet, hoe 
liefelijk, hoe machtig, hoe troostend Gods woord is, 
wijsheid boven alle wijsheid. Want zodra Gods woord 
in jou opstaat, zal de duivel je opsporen en aanvechten. 
Dit zal een echte ‘ervaringsdeskundige’ van je maken. 
Want door het ondergaan van zulke duivelse aanvallen 
leer je om uit te zien naar Gods woord en zijn woord 
lief te hebben.’ ³

Calvijn:
En Calvijn schrijft in De Institutie: ‘Om deze aanvallen te 
weerstaan wapent en versterkt het geloof zich met het Woord 
van de Heer. En wanneer het aangevallen wordt door een 
aanvechting van deze aard, dat God onze vijand is, omdat Hij 
verbolgen is, dan zegt het geloof daarop, dat Hij ook, wanneer 
Hij kastijdt, barmhartig is, omdat de kastijding veeleer uit 
liefde dan uit toorn voortkomt. Als het getroffen wordt door 
deze gedachte, dat God een wreker is der ongerechtigheden, 
dan stelt het daartegenover, dat voor alle zonden vergeving 
bereid is, zo dikwijls als de zondaar zich begeeft tot Gods 
goedheid. Zo komt een vroom hart, op welke wonderbare 
wijzen het ook geschokt en gekweld wordt, toch eindelijk alle 
moeilijkheden te boven en laat zich nooit het vertrouwen op 
Gods barmhartigheid ontnemen.’

Beiden zijn zich welbewust van de pijnlijke kwellingen
die onze geest zichzelf aandoet door van God een tegen-
stander en een wrekende gerechtigheid te maken. Maar 
zij wijzen op de bevrijdende kracht van Gods woord, 
dat ons hier doorheen kan leiden en zo worden we door 
deze innerlijke strijd heen alleen maar ‘ervaringsdes-
kundige’.

Eenwording met God
De Zweedse kunstenares Hilma af Klint was geïnspi-
reerd door de theosofie. Dit schilderij is een beeld van 
de innerlijke weg naar eenwording met de geestelijke 
werkelijkheid. De grote middeleeuwse mystici spreken 
over één worden met God in steeds intensere zin. En 
daarin zou onze bestemming liggen. 
Jan van Ruusbroec zegt dat we steeds meer op God 
gaan lijken in ons liefdevolle gedrag en tegelijk steeds 
meer één zijn met God in stille genieting. Die eenheid 
kun je ervaren op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld: 
door in je omgang met medemensen te handelen in 
overeenstemming met Gods liefde. Maar ook door in 
liturgie en gebed de omgang met God te zoeken. En ten 
diepste door te groeien in een diep innerlijk rusten in 
Gods onbegrijpelijke allesdoordringende aanwezigheid.

Luther en Calvijn:
Ook Luther en Calvijn schrijven over de unio mystica 
(de mystieke eenheid met God). Maar voor hen is de een-
heid met God niet een ideaal waar we een leven lang 
naar moeten streven. Maar een geschenk dat God ons 
geeft als we eenvoudig in geloof Hem vertrouwen op 
zijn woord. Toch kan deze eenheid zich steeds dieper 
in ons wezen nestelen. Als we in vertrouwen leven 
verdiept die eenheid met God zich voortdurend. 

Zo schrijft Luther daar bijvoorbeeld het volgende over: 
‘Al Gods woorden zijn heilig, getrouw, rechtvaardig, vreed-
zaam, en totaal vol van het goede. En daarom, wie zich aan 
God bindt met een waarachtig geloof wordt zo volledig en 
totaal verenigd met God dat al de deugden van Gods woord 
het eigendom van de ziel worden. En zo wordt deze ziel door 
het woord van God, door geloof, heilig rechtvaardig, waarach-
tig, vreedzaam, vrij, totaal vol van het goede en een echt kind 
van God.’4 ●

Boekinformatie:
Titel:
Oog in oog: christelijke  mystiek 
in woord en beeld
Auteur:
Kick Bras
Uitgever:
Skandalon, oktober 2017
Uitvoering:
gebonden boek, in
totaal 224 bladzijden,
rijk geïllustreerd
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Uit de Oneindige Bron van het Al – de Bron van het Zijn – kwam ik, aeonen geleden;
sprong ik tevoorschijn als een Vonk uit het Inwezen van de Vlam, mij van niets bewust dan van allerhoogste zaligheid.
Zo begon een cyclische reis, door onberekenbare tijdperken.
Afdalend uit de gebieden van sterrenglans
– verwant aan hun stralende luister, vrij van alle omhulsels van vorm – 
kon ik overal gaan, snel door eindeloze Ruimte...

Door zonnestelsels of melkwegheelallen, zonder gevoelens of bewustzijn,
maar steeds verder neerwaarts gedreven, onweerstaanbaar aangetrokken door de gebieden van dichtheid –
steeds verder afdalend, stadium na stadium, aangetrokken tot de Rijken van de Vorm.
Daar verzamelde ik mijn hulsels uit de Rijken van Vuur, Lucht, Water en Aarde,
Verbleef een aeon in elk Rijk, immer zoekend naar een blijvend tehuis.

Tenslotte verliet ik de ijle Rijken en werd ik geopenbaard in een stoffelijke vorm,
gevat in een kristallijnnen omhulsel, waarin de zuivere schittering van de Vlam zelf weerspiegeld werd.
Na lange aeonen en cycli kreeg ik nieuwe bekleedsels:
waardoor duurzame juwelen en stralende briljanten verwisseld werden voor schoonheid  en symmetrie van vorm en 
kleur en geur,
waarin het warme zonlicht een verlangen opriep om terug te keren naar het ouderhuis – hoger – steeds hoger.

Met het verstrijken van meerdere aeonen betrad ik een nieuw Rijk...
nu kon ik mij van plek tot plek bewegen en mij weer op vleugelen verheffen;
Toen kwam, met het aannemen van warmbloedige voertuigen, de nieuwe gewaarwording van toewijding, opoffering 
en liefde.

Tenslotte ontwaakte ik als één in de schaduw van het Mensenrijk;
leerde over de veredelende kracht van de liefde  die polsklopt in harmonie met het Goddelijk Plan.
Nu, onder de heerschappij van de verheven Ah-hi, ¹
kan ik bewust omhoog streven, trachtend mij kennis te verwerven van Atman:
zoals de vonk tracht terug te keren tot de Vlam waaruit zij voortkwam.

Steeds verder opwaarts, hoger zelfs dan de wervelende Paleizen van de Planetaire Lhas, ²
tot aan de Zeven Oer-Zonen van het Licht.
Voorbij vlammende zonnen en kometen met staarten, voorbij melkwegstelsels en eilandheelallen,
tot aan de Centrale Geestelijke Zon.
Want ik heb geleerd te zeggen: Aham eva Parabrahma! ³ ●

Atmagita
of

het Lied van de Monade
Wies Kuiper

Noten: 1 de zonen van het verstand; 2 planeetheersers of wachters; 3 ‘Ik ben in waarheid het Grenzeloze.’
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Met toestemmming van uitgeverij Bres/Edicola Publishing (waarvoor onze dank) publiceren wij hierbij het 
Voorwoord uit het inspirerende boek ‘De levensbron’ van Jaap Hiddinga (zie recensie op bladzij de 30). Dit in 
september 2017 gepubliceerde spirituele boek bundelt visioenen en inzichten uit Hiddinga’s  eerste twee 
boeken; hiermee wordt ons een blik vergund in een wereld die voor de meesten van ons niet toegankelijk is.

Jaap Hiddinga

In verschillende overleveringen wordt er gesproken over
verbindingen tussen alles wat leeft en de goddelijke 
bron. Dit wordt voorgesteld door een zachte energie 
waarin veel licht te zien is en die alles met elkaar 
verbindt. Moderne schrijvers zoals Lynne McTaggart 
noemen deze verbindende energie ‘het Veld’. Ik heb deze 
verbindende energie vaak kunnen waarnemen en het 
is inderdaad prachtig om te zien hoe alles wat leeft 
deze verbinding heeft. Maar als men naar de wereld 
van nu kijkt kan men zich ook afvragen of deze verbin-
ding ook functioneert voor de mensheid. In plaats van 
een samenvoeging en bundeling van energieën om iets 
goeds te creëren lijkt er veel meer chaos, nationalisti-
sche bewegingen en een egocentrische manier van 
leven te ontstaan. Toch is deze verbindende energie 
steeds werkzaam, ook al zijn wij niet altijd in staat om 
dit te voelen of te ervaren. 
Deze verbindende energie kan men ook zien als de 
interactie tussen de goddelijke bron en het stoffelijke 
leven. Zij is onder andere te vinden in de vorm van 
inspiratie die wij als mens ontvangen door begeleiders 
of gidsen. Geestelijke helpers die altijd bij ons zijn om 
te zorgen dat ons leven zo goed mogelijk verloopt, maar 
ook in de onzichtbare vormen van communicatie in de 
natuur, tussen dieren, planten en ja ... ook tussen 
mensen. De volgende ervaring laat zien hoe dit zicht-
baar kan zijn. Het laat vooral zien dat wij als mensen 
altijd die verbinding hebben, ook al voelen we ons een-
zaam, alleen en afgescheiden van alles. Men kan zich 
bewust verbinden met dat veld in meditatie en door
een bewuste manier van leven, waardoor ook het gevoel
van die afgescheidenheid verdwijnt en men zich letter-
lijk verbonden kan voelen met ‘de levensbron’.

Visioen 1: het Veld
Tijdens een wandeling door Edinburgh zat ik op een 
terrasje en genoot ik van de koffie op de zeer vroege 
morgen. Plotseling voelde ik een trilling in mij die 
overeenkomt met de trilling die ik normaliter bij een 
uittreding ervaar. Het leek me echter niet zo’n geschikt 
moment voor een uittreding en ik probeerde het proces 
dus te stoppen. De trilling zette toch door en tot mijn 
verbazing verliet de ziel het lichaam niet op de gebrui-
kelijke wijze, maar maakte zich los van het lichaam 
terwijl ze toch in het lichaam aanwezig bleef. Daardoor 
was ik in staat om tegelijkertijd met de ogen van de ziel 
en met de stoffelijke ogen naar de mensen te kijken. 
Ik zag om mij heen de mensen met hun bezigheden en 
ik zag nu ook een energieveld dat als een lichtblauwe 
wolk alles omhulde. De mensen waren nu niet langer 

herkenbaar als mensen, maar alleen als zielen met een 
intense energie-uitstraling. De energie die iemand als 
ziel bij zich droeg, leek verbinding te hebben met de 
energieën van de andere mensen in de stof, maar ook 
met zielen die niet in de stof verkeerden. Dat waren 
beschermengelen of gidsen. 
Alles was met elkaar verbonden, maar ook met de stof-
felijke omgeving, bestaande uit gebouwen, de Aarde en 
de natuur. Het was als het ware een matrix waarin 
alles met elkaar op een meerdimensionale manier 
verbonden was. De verbinding tussen alles wat aan-
wezig was, werd gevormd door het zachte lichtblauwe 
waas dat als een energieveld letterlijk alles omhulde. 
Plotseling kon ik nog dieper schouwen en leek alles één
groot voorwerp te worden. Het was één grote bewegen-
de energiemassa waarin individuele zielen vrijwel niet 
meer te onderscheiden waren.

Plotseling klonk er een stem naast mij die ik herkende 
als de Engel des Levens. Zij sprak zachtjes: ‘Het leven is 
niet wat mensen denken. Zij denken dat er een driedimensio-
nale ruimte is met voorwerpen zoals zij om zich heen kunnen 
zien. Zij denken dat zij daarin kunnen lopen en bewegen met 
hun lichaam. In dit lichaam denken zij dat zij een ziel hebben 
die een apart deel is van henzelf en zij geloven dat zij als 
individu op Aarde kunnen rondlopen. Degenen die al meer 
bewustzijn hebben, denken in begrippen als ‘karma’, ‘reïn-
carnatie’ en ‘geestelijke gebieden’ en ‘zelfontwikkeling’. 
Dit is allemaal illusie die alleen in het menselijk denken be-
staat. Mensen denken dit alleen als zij in de stof verblijven,
maar de ziel die in de sferen verkeert, ervaart dit op een andere
manier. Alles is in werkelijkheid een deel van de goddelijke 
manifestatie. Jij weet al dat dat zo is en je gaat nu een aantal 
ervaringen opdoen waarbij delen van een andere werkelijkheid 

Over de auteur
Jaap Hiddinga (1960) studeerde kwantum-
natuurkunde en chemie. Al vanaf zijn prille 
jeugd heeft hij de gave om uit zijn lichaam 
te kunnen treden en geestelijke werelden 
binnen te gaan. De visioenen die hij tijdens 
deze uittredingen heeft kan hij zich bewust 
herinneren en daardoor zeer gedetailleerd
beschrijven. Hij kreeg in 1993 een openbaring
die zijn leven en denken totaal veranderde.
Sindsdien houdt hij zich bezig met het schrij-
ven van boeken en het geven van consulten. 

Daarnaast geeft hij adviezen over duurzame energiebronnen zoals 
wind en zon. Hij heeft vele boeken geschreven. In het bres-fonds 
verschenen: Transformatie naar nieuw leven: de reis naar een toe-
komstige wereld en Voorbij de illusie: de weg naar volledige vrijheid.

BOEK De levensbron:
de energiestroom tussen de Goddelijke 

wereld en het Aardse bestaan
Voorproefje uit de nieuwste titel van Jaap Hiddinga: het Voorwoord
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van het leven zichtbaar worden. In deze werkelijkheden kun je
ook zien hoe de mens begeleid wordt door wezens die in andere
realiteiten aanwezig zijn en zielen die niet in een stoffelijk 
lichaam verkeren. Deze andere werkelijkheden staan niet los 
van het leven; ze zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 
Afgescheidenheid bestaat in werkelijkheid niet.’

Het beeld van de bewegende energiestromen werd nu 
intenser en plotseling werd het ook ruimer, dat wil 
zeggen dat de omgeving van de stad nu verdwenen leek 
te zijn. Om mij heen zag ik dat alles als het ware één 
groot energieveld was, waarin alles levend leek te zijn. 
Alle objecten, dus ook de objecten waarvan de mens 
aanneemt dat zij dood zijn, waren op de een of andere 
manier opgenomen in deze zee van energie. Er was 
geen afgescheidenheid in het leven, want alles was op 
de een of andere manier verbonden in het stralende, 
zachte, lichtblauwe licht. Er waren onnoemelijk veel 
krachten, engelen en gidsen zichtbaar die op elk niveau 
hun werk deden.

De engel sprak nu en zei: ‘Dit is wat het werkelijke leven is.
Het is een energieveld waarin de ziel, die ook een onderdeel is 
van dat energieveld, zich vrij kan bewegen en in interactie kan 
zijn met andere energiedelen. Dat kunnen zielen zijn in de 
sferen of mensen in de stof, maar ook andere levensvormen. 
Het doet er niet veel toe wat het is, want elke interactie met 
iets is een interactieve beweging in het energieveld, dat god-
delijk van oorsprong is. Pas als de mens dàt kan leren en niet 
meer de interactie in zichzelf zoekt en daardoor de dualiteit 
tussen hem en God creëert, kan hij/zij echt verder in het leven. 
Het werkelijke leven is grootser dan alleen het bestaan als 
mens of ziel. Het leven is het zijn in Gods werkelijkheid. Soms 
is dit leven in de stof en dan weer als ziel. De afwisselende 
fasen van bestaan zijn slechts vormen waarin leven zich kan 
manifesteren. Het leven in de stof is dus niet het leven per se. 
Integendeel, voor de meeste mensen is dat vaak een geestelijke
dood totdat zij weer tot leven worden gewekt als zij het Aard-
se kleed achterlaten. Het is jammer dat veel mensen er pas 
achter komen wat zij met hun leven hadden kunnen doen op 
het moment dat zij dit weer verlaten hebben. Men kan dan 
alles weer overzien en men ziet wat mogelijk was. Het is de 
bedoeling dat de mens gaat leren om ook in het leven meer te 
gaan zien van de mogelijkheden die om hem/haar heen liggen 
en daarom geven we nu een aantal tips die misschien kunnen 
helpen om zich meer aangesloten te voelen bij de geestelijke 
wereld waar men deel van uitmaakt.’

Het was nu heel erg stil en ik zag hoe alle energieën 
van alle realiteiten om mij heen aan het werk waren. 
Het was heel erg mooi om te zien hoe de mens er in het 
leven nooit alleen voorstaat en hoe het denkbeeld van 
een individueel bestaan, zelfstandigheid, eenzaamheid 
en alleen-zijn feitelijk een volslagen illusie is. 
Toch kon ik wel meevoelen met de mensen op Aarde. 
De meeste mensen kunnen met hun lichamelijke zin-
tuigen dergelijke beelden nu eenmaal niet zien noch 
deze energieën ervaren. Ik wist uit ervaring hoe men 
zich alleen kon voelen in deze wereld als er geen con-
tact met de medemens op Aards niveau aanwezig is.  
Ik voelde een diep medeleven met de zoekende mens 
en bedacht hoe het mogelijk zou kunnen worden dat 
men toch meer van deze sferen zou kunnen ervaren. 
Ik begreep wel dat de meeste mensen zich vaak geen 
tijd gunden om werkelijk stil te staan bij de mogelijk-
heden in een andere realiteit. Als men er ruimte voor 
zou maken en werkelijk stil zou kunnen worden, dan 
zou het weldegelijk mogelijk zijn deze subtiele energie-

vormen te ervaren. Veel mensen deinsden er toch nog 
voor terug en ik zag ook hoe veel mensen zich van het 
ene avontuur in het andere stortten. Men verdrong de 
stilte door zich alleen maar bezig te houden met futili-
teiten. In weer andere gevallen zag ik hoe het hectische 
werkpatroon en de druk van de maatschappij geen 
ruimte overlieten om werkelijk de stilte en de mogelijk-
heden van andere realiteiten te ervaren. Geen wonder 
dat de mensen zich soms vertwijfeld afvroegen: ‘Waar 
en wat is deze geestelijke wereld eigenlijk?’

De engel sprak nu weer en zei: ‘Je weet dat er een reden 
voor is waarom mensen zich maar heel beperkt bewust kun-
nen zijn van de geestelijke wereld en al die invloeden om hen 
heen. Men moet juist leren om vanuit het eigen gevoel te 
handelen en daarmee aan de slag te gaan. Als men voelt dat 
anderen de daden en gedachten niet kunnen zien, komen juist 
de werkelijke daden en gedachten naar boven. Vaak zijn dat 
niet zulke mooie dingen. Zo is het nu eenmaal met de mens-
heid gesteld. Maar er zijn ook mensen die wakker beginnen te
worden, en wij proberen nu aan ieder mens te geven wat nodig
is. Ook als men geen mediamieke gaven heeft, kan men toch
de aanwezigheid van de geestelijke wereld om zich heen voelen
en daarmee één worden. Ook dat is een les die men kan leren
en zich eigen kan maken. Help mensen daarbij en laat hen zien
dat deze geestelijke wereld niet afgescheiden is van henzelf, 
maar dat zij er onderdeel van zijn. Sta op en leef en beleef, 
want er is meer te doen dan alleen maar te zijn in de stilte.’

Inleiding
Leven is een woord dat we gebruiken voor heel veel din-
gen die te maken hebben met de levensprocessen in ons-
zelf en in de omgeving waarin wij ons kunnen manifes-
teren. Wat is leven eigenlijk? Wetenschappelijk definieert 
men leven als het proces in een structuur of organisme, 
zoals een mens of dier, waarin continue veranderingen 
plaatsvinden in de vorm van celdeling, ademhaling, 
eten, uitscheiding, etcetera. Dat betekent dus dat in de 
ogen van de wetenschap een stuk steen dood is. 
Als mens associëren wij leven ook met processen in ons 
denken, ons zijn, ons gevoel en onze belevingswereld. 
Wij voelen dat wij leven omdat wij continu aan een 
proces van aanpassing, verandering en bewustwording 
onderhevig zijn. En daar houdt het voor de meeste men-
sen mee op. Men beschouwt de stoffelijke dood van het 
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menselijk lichaam als het einde van dat leven, en het 
stoffelijk lichaam valt dan uiteen in stoffen die in de 
natuur weer worden hergebruikt.

Maar het leven is veel meer dan dat. Ervaringen zoals 
beschreven in het voorgaande visioen laten heel duide-
lijk zien dat er een complexe vorm van energetische 
interactie is tussen alles wat is. Dat wil zeggen dat er 
een verbinding bestaat tussen schijnbaar levenloze 
objecten en levende wezens en dat alles ook nog weer 
onderling met elkaar verbonden is. Dat geldt niet alleen 
voor de materiële, stoffelijke wereld, maar ook voor de 
ongeziene wereld, de sferen, waarin ‘engelen’, gidsen 
en andere zielen die ons zijn voorgegaan en die om ons 
heen zijn, verblijven.
Als mens zijn we al snel geneigd om onszelf als een 
individu te zien, dat in principe losstaat van andere 
individuen of voorwerpen. Tenzij wij die verbinding zelf 
tot stand brengen vanuit een gevoel dat wij hebben,
bijvoorbeeld in de vorm van vriendschap, liefde, samen-
werking, haat of vijandschap. Het doet er niet zo veel 
toe wat ons drijft om een verbinding te leggen of weer 
te verbreken, maar we denken dat we alleen dan pas 
een verbinding hebben als we die bewust in de stof 
uitdrukken. Als het gaat om ‘dode’ dingen, hebben de 
meeste mensen al helemaal geen gevoel dat er een 
verbinding bestaat met een subtieler niveau, maar toch 
is deze er wel.

Ook op die andere, niet waarneembare, niveaus is er al
verbinding met alles wat er is, ook al herkennen wij het 
niet als zodanig. In de wetenschap kennen we het ver-
schijnsel dat wanneer een bepaalde groep dieren een 
vorm van evolutie ondergaat, door bijvoorbeeld op een 
andere en efficiëntere manier voedsel te vinden, ditzelf-
de dan ook spontaan gebeurt bij andere populaties van 
die diersoort, die ver van de oorspronkelijke groep ver-
wijderd zijn en er totaal geen contact mee hebben. 
Men noemt dit ook wel het honderdste aap-effect. Er is dan 
kennelijk een onzichtbare kracht waardoor op de een of 
andere manier een verbinding tot stand komt met die 
andere groepen.
Ook in de menselijke samenleving zien we dit soort 
ontwikkelingen. Als er ergens een uitvinding wordt 
gedaan, is de kans groot dat in dezelfde periode een 
soortgelijke uitvinding in een ander werelddeel wordt 
gedaan. Ook in politieke ontwikkelingen en wereldge-
beurtenissen is dit te zien. Op de een of andere manier
bestaat er een verbinding tussen al deze dingen. Sommi-
ge onderzoekers noemen dit ‘het Veld’. Dit is een vage 
uitdrukking voor iets wat men niet begrijpt, want daar-
mee is er nog geen verklaring gegeven voor wat er 
werkelijk aan de hand is.
Men ervaart wel degelijk die onzichtbare kracht die de 
verbindingen tussen alles wat is mogelijk maakt, maar 
waar komt deze kracht vandaan? Welke invloed heeft 
deze op ons? Waar komen onze gedachten en onze 
gevoelens werkelijk vandaan? Kunnen wij een gevoel 
of een gedachte wel ons eigendom noemen? Wat is de 
geestelijke wereld nu eigenlijk en hoe staan wij daarin? 
Wat is nu eigenlijk de ziel, de geest en welke rol spelen 
karma en reïncarnatie nu echt?

Een bespreking van het werkelijke leven
In dit boek gaan we dieper in op de verschillende aspec-
ten van het werkelijke leven. Dit is het leven in de stof, 
maar ook dat in de geest, voor zover dat een interactie
met ons heeft. Wij voelen dat er een ongeziene wereld is

waarmee we op de een of andere manier in verbinding 
staan. Wij noemen dit de geestelijke sferen en alterna-
tieve realiteiten. Hierin ervaren wij banden met zielen of 
energieën die niet in de stof zijn. Wij kunnen engelen 
of begeleiders ervaren, maar wat zijn deze krachten nu 
werkelijk? Wie zijn onze geestelijke begeleiders en 
gidsen? Hebben zij ook een gevoelsleven, net zoals wij 
dat als mens kennen? In hoeverre is ons gevoelsleven 
verbonden met de processen in de geest of de ziel?
Deze ontdekkingsreis naar ‘het leven’ is een fascineren-
de reis waarbij men vele interessante dingen tegenkomt.
Dingen die men ongetwijfeld zal herkennen in het eigen
leven. Ook in dromen hebben wij vaak contact met die 
‘andere’ wereld. Veel mensen hebben daardoor al wel 
een gevoel van wat die andere wereld, waarvan zijzelf 
ook deel uitmaken, inhoudt.

We gaan ook de illusies in dit leven bekijken. Het woord 
‘illusie’ wordt nogal lichtvaardig gebruikt door veel men-
sen die menen dat het leven er niet zo toe doet. Illusie 
wordt dan geassocieerd met fantasie, iets wat niet werke-
lijk is en geen betekenis heeft. Maar dat is niet juist.  
Het begrip ‘illusie’ heeft betrekking op een proces in onze 
geest waarbij onze gedachten ons iets anders voorspiege-
len dan wat wij in werkelijkheid meemaken. Wij staan 
ons denken toe een soort schijnwereld met schijnwaarhe-
den te creëren. Het resultaat is dat de meeste mensen in 
een illusoire wereld leven. Een wereld die zij denken 
onder controle te hebben en vast te kunnen houden, 
maar die in werkelijkheid niet bestaat. 
Net zoals een goochelaar of illusionist ons iets laat zien 
waarbij ons denken iets anders suggereert dan wat hij 
werkelijk laat zien, zo zijn veel aspecten in het leven [op 
interpretatieniveau] ook niet wat zij in werkelijkheid zijn. 
Dit betekent niet dat het leven maar met een korreltje 
zout genomen moet worden, dat men het niet serieus 
hoeft te nemen. Integendeel zelfs, maar men moet leren 
het ware van het onware te onderscheiden. Het onware 
dat ons vasthoudt in patronen die angst, verdriet, boos-
heid en andere spanningen kunnen veroorzaken.
Pas als we hier doorheen kunnen zien en de illusies los 
kunnen laten die ons kluisteren aan levensprocessen die
niet echt zijn, pas dan maken wij een werkelijke overgang
mee. Een overgang naar een nieuwe tijd of levensfase 
waarin wij open en verbonden met God verder kunnen 
gaan.
Dit boek is een poging om iets meer te laten zien van 
die wereld waarvan wij deel uitmaken. Een wereld die 
veel mensen nog als een afgescheiden stuk van zich-
zelf zien. En een wereld die ook vaak net zoveel proble-
men kent als wij op Aarde kennen, want de geestelijke 
wereld is ook op weg, in ontwikkeling. Ook als ziel zijn 
wij lerende en maken wij door middel van ervaringen 
iets mee dat ons vooruit helpt.
Veel mensen verlangen naar een betere wereld, want 
zij zijn ontevreden met wat het lot hen op Aarde heeft 
geschonken. Soms verlangen zij dan al naar het leven 
als ziel in de sferen of zelfs al naar een volgend leven in 
de sferen. Maar men vergeet dat dit ook een onderdeel 
is dat wij als mensen zelf creëren, net zoals wij dit met 
het ‘gewone’ leven doen. Probeer daarom te leven in 
het nu met de situatie zoals die er nu is, ook al is dat 
soms nog zo moeilijk. Probeer je ervan bewust te wor-
den dat je niet alleen staat in het leven, maar dat je als 
ziel en als mens altijd begeleid en verzorgd wordt, ook 
al is het soms ook op een wijze die wij als mens niet 
kunnen bevatten. ●
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De Franse wetenschapper Dominique Moïsi ziet in Azië,
het Westen en het Midden-Oosten als hoofdemotie res-
pectievelijk hoop, angst en vernedering. 
Hoop in Azië geeft aan dat men zich er van de onder-
drukker bevrijd voelt en dat die ontvoogding jegens 
deze op een (redelijk) respectvolle manier gebeurde, 
namelijk (vaak) via de weg van geweldloosheid. En 
voorts dat men perspectief ziet.
Angst geeft aan dat Europa wel als eerste democratie 
kreeg, zij het in het begin net als nu in het Midden-
Oosten – via intern geweld (o.a. dat van guillotine rond 
1800); en voorts dat men welvaart en macht heeft, alle 
drie zaken, waarvan men bang is om die te verliezen.
Vernedering als hoofdemotie in het Midden-Oosten; 
dat komt mede doordat delen daarvan een westerse 
kolonie waren, maar vooral doordat er ooit sprake was
van het politiek en cultureel machtige mild-islamitische
Osmaanse rijk, waaraan in 1918 een einde kwam. Dit 
laatste door eigen falen.
Maar wat ook meespeelt is dat de democratie in de vorm
van de ‘Arabische Lente’ zó laat kwam en tevens erg
moeizaam verloopt... Mede door toedoen van het ‘chris-
telijke’ Westen, de vroegere kolonisator, dat hen thans 
‘overvleugelt’ in hun perceptie.
Vernedering voedt haat. Als antropoloog voelde ik die 
daar wel in de gesprekken. Vooral jegens de vs, nadat 
George Bush jr. in 2003 meende (in zijn eigen woorden):
‘Irak tot democratie te [moeten] bombarderen’. En zoals empa-
thie de immateriële kant van geweldloosheid is (dus 
het zich bevrijden van een onderdrukker zonder die als 
persoon af te schrijven), zo is haat de energie van het 
tegengeweld. Tegengeweld: ook nu bij ons als de energie 
van ‘haat-imams’, vaak uitmondend in wraak vanuit 
een zich vernederd voelen. Die wraak is nu complexer dan 
ooit vanwege de fanatieke religieuze dimensie, die zij 
thans heeft bij onder andere is (‘isis’) en Al Qaida.
Natuurlijk: bij ons waren er vroeger ook perioden van 
meedogenloos religieus geweld, maar toch raakt die 
wraak ons nu zeer... Ook vanwege het zelfmoordgeweld 
tegen onschuldigen, zoals recent in Barcelona. En het 
versterkt de hoofdemotie angst bij ons. Reden dat het 
Westen – ook Nederland doet onopvallend mee – een 
luchtoorlog tegen de is begon en recent Iraakse grond-
troepen hielp bij de slag om Mosul en nu helpt bij ‘de 
aanval op is-bolwerk Tal Afar’.
Begrijpelijk, maar niettemin zorgelijk, omdat daarbij 
wordt vergeten dat zulks bij is en andere jongere jihadis-

ten extra haat geeft, ook jegens ons. Tevens zorgelijk 
omdat Nederland en andere westerse landen op deze
manier niet het voorbeeld geven dat actieve geweldloos-
heid sinds Gandhi bij uitstek de strategie is van onder-
op, de weg is van de ‘underdog’. Dus om zonder al te veel 
haat en wraak zich te kunnen bevrijden van onrecht en 
geweld. Dat die strategie wat ‘out’ lijkt vandaag, geeft
aan dat we in de ondanks alles doorgaande bewustzijns-
evolutie van de mens nu tijdelijk in een ‘backlash’ (terug-
slag) zitten. Oorlog, zelfmoordgeweld en ons tegenge-
weld polariseren nu eenmaal, ook in de vorm van 
opkomend populisme.
Wie weet verandert dat gauw en wordt angst bij ons ook
hoop zoals thans in Azie. Als we het in historisch per-
spectief gaan zien, is er trouwens nu reeds alle reden 
voor hoop. Pas nog kwam er het bericht naar buiten dat 
het aantal moorden in 2016 (net als in 2015) weer wat is 
afgenomen. Het lijkt paradoxaal, maar ik denk in dezen 
vooral aan het sipri-onderzoek, aangevend dat in 1990 
er mondiaal nog 26 gewapende conflicten waren en nu
maar 11. Of aan het cijfer dat er zestig jaar terug jaarlijks
22 op de 100.000 mensen stierven door terrorisme en ge-
weld en vandaag nog maar 5 op de 100.000. Mondiaal dus.
We zijn er nog lang niet, maar we lijken (hoe vreemd 
ons dat ook in de oren klinkt) qua vrede echt de goede 
kant uit te gaan, ook volgens Steven Pinker van de
Harvard-universiteit, die op grond van statistisch onder-
zoek stelt dat we thans vanaf de middeleeuwen leven 
in de meest vreedzame tijd. De aanslagen zoals die in
Barcelona zijn vreselijk, maar zijn geen reden tot doem-
denken en negativisme. ●
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Een strategie van
haat of van empathie

Hans Feddema
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Afbeelding 1: de bekende theosofische scheppingsvisie van de drie-
voudige uitstorting van de zonneloges
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In onze kerk zijn we gewend aan het bestaan van engelen en we werken graag met hen samen. Ze komen in 
de Bijbel voor en worden daar ook bij name genoemd. Ook het hindoeïsme en de islam kennen engelen. 
Engelen zijn het meest bekend als boodschappers; in elk geval voor een kortstondig contact met de mens-
heid, maar hun werkzaamheid is veel groter. Denk bijvoorbeeld aan het begin van de Heilige Mis, de asperges,
waarin wij de Hemelse Vader vragen zijn engel te zenden om voor ons een geestelijke tempel te bouwen; en
na de consecratie vragen wij God opnieuw om Zijn engel onze offerande te doen brengen naar Zijn altaar in 
de hoge.

Wies Kuiper

Engelen en mensen
De evolutielijnen van engelen en mensen verklaard

via het model van de drie levensgolven

Daarnaast waren er de profeten die vanuit een innerlij-
ke drang de mensheid (meestal de eigen stam of volk) 
opriepen tot een hoger moreel besef of het uitvoeren 
van een bepaalde opdracht. In de theosofie worden die 
twee typen van evolutie, die van mensen en van enge-
len, uitgebreid besproken. Laten we daarom beginnen 
met het voor de meesten welbekende schema van de 
drievoudige uitstorting, maar nu wat uitgebreider.

Afbeelding 1 gaat vooral over de levensgolven en geeft een
beeld van hoe die levensgolven in de mens werken en 
hoe daarin de mens, evenals het dier, de plant en het 
mineraal, een expressie van die levensvorm is. Rechts 
in het schema zie je in dunnere lijnen de evolutie van 
het geestelijke, dat buiten de vormen valt. Een levens-
golf gaat door alle lagen van het zonnestelsel heen, maar
wij beperken het nu tot de Aarde en specifiek tot de mens
op die Aarde. Ook de engelen doorlopen dit schema, 
maar: op hun eigen manier. Beginnen we met de eerste
Levensgolf. Deze is afkomstig van de derde persoon van
de Heilige Drievuldigheid, de Heilige Geest.

De eerste levensgolf
• Mgr. Leadbeater schrijft in zijn boek ‘De mens, zicht-
baar en onzichtbaar’: ‘In de zee van maagdelijke materie 
(de ware Maagd Maria) stroomt de Heilige Geest uit als 
levensschenker. In deze aldus belevendigde stof daalt de 
tweede levensgolf neer, die van de Zoon, en geeft vorm aan die 
materie. Die vorm is dus als het ware geboren uit de Maagd 
Maria en de Heilige Geest. Dit kosmische gebeuren wordt 
gespiegeld in het Evangelie van Lucas bij Maria Boodschap: 
De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom zal wat uit 
u geboren wordt heilig zijn, de Zoon van God.’
Laten we met de eerste levensgolf indalen en in de af-
beelding de lijn naar beneden volgen tot aan het fysie-
ke niveau. Dan ontstaat daaruit voor de werkzaamheid 
van de tweede levensgolf het vermogen tot het schep-
pen van vormen. Namelijk doordat de levensgolf bij het
neerdalen door de mentale, astrale en etherische sferen
daalt, en daardoor de essence, of innerlijke vermogens, 
van het mentale en astrale en etherische leven in zich 
opneemt. We noemen dat ook wel het ‘belevendigen van 
de materie’. Pas als dàt gedaan is kan er sprake zijn van 
het maken van vormen. Voorbeeld: aan het strand kun 
je van het droge zand geen vormen bouwen, maar bij 
de vloedlijn, waar het zand nat is, kan dat wel. Deze 
vormen ontstaan in eerste instantie in het delfstoffen-
rijk, uit water en aarde, hoewel lucht en vuur helpend 
zijn en hun inbreng hebben.

• G. Barborka schrijft in zijn boek: ‘Het goddelijk plan’: 
‘Het Goddelijk Plan is een openbaring van de Goddelijke Wet. 
Zoals de zon ontelbare stralen uitzendt die hetzelfde inwezen 
hebben als de bron waaruit zij zijn voortgekomen, zo zendt 
ook de Goddelijke Wet stralen uit die van dezelfde essence zijn 
als hun Bron. Daarom zijn deze stralen Goddelijke Wetten; zij 
houden het Goddelijk Plan in stand. De Goddelijke Wetten zijn 
de grondslagen van al wat bestaat; zij waren werkzaam 
voordat het heelal tot aanzijn kwam; zij blijven functioneren 
zo lang het heelal in toestand van openbaring verkeert en zij 
zullen nog steeds hun uitwerking hebben wanneer het heelal 
zal ophouden te bestaan. Daar deze wetten van kracht blijven, 
ongeacht of er al dan niet een mens, een planeet of een zon of 
zelfs een heelal in openbaring is, zijn zij Goddelijke Wetten, 
omdat zij buiten tijd en ruimte liggen.’

Laten we ons wel realiseren dat we het over levensgolven 
hebben, in dit geval de eerste en de tweede uitstorting, 
en dat is niet hetzelfde als wat Darwin bedoeld met 
evolutie. Bij Darwin gaat het om de herschikking van de 
vormen, en daardoor de overleving van de sterkste. De 
evolutie van het leven is een zich ontsluiten en zich 
ontplooien in de richting van Bewustzijn. 
Want achter het leven is er, als het hart en de ziel ervan,
het Bewustzijn. En het is dat Bewustzijn dat steeds 
andere, hoger ontwikkelde vormen nodig heeft om zich 
te ontplooien, om zich te kunnen uitdrukken. Het zijn 



Afbeelding 2: Emanatie van de schepping vanuit de goddelijke kern; 
omslagillustratie van het boek ‘Oude wijsheid, modern inzicht’ van 
Shirley Nicholson uit 2000
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Over de auteur
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land als daarbuiten. Nog steeds geeft zij leiding aan het theo -
so fisch studie centrum Lanoe (dat betekent ‘leerling’) in Zwolle.

de twee kanten van dit gebeuren. De één kijkt naar de 
vorm, de ander naar de inhoud. Deze ontwikkeling van 
de vormen gaat langs verscheidene lijnen, die tenslotte 
uitmonden in een engelenlijn en een mensenlijn die 
uiteindelijk bij de vijfde inwijding (die van de chohan of 
meester) weer samenkomen.

• I.K. Taimni stelt in zijn boek: ‘De mens, God en het 
universum’ het volgende:
‘Volgens de occulte leer is het gehele gemanifesteerde univer-
sum het resultaat van de involutie van bewustzijn na de pro-
ductie van materie in allerlei graden van subtiliteit.
Om te zeggen dat bewustzijn of Realiteit in de materie verwik-
keld raakt is enigszins in strijd met de leer, omdat materie niet 
onafhankelijk staat van de Realiteit die zij inwikkelt, maar zelf 
een afgeleide van die Realiteit is. Misschien moeten we het zo 
zeggen: één aspect van het bewustzijn of de Realiteit produ-
ceert materie, een tweede aspect vervaardigt de voertuigen 
voor het functioneren van bewustzijn en een derde aspect 
gebruikt deze aldus vervaardigde voertuigen om zich te 
kunnen uiten. Dit is het werk van respectievelijk de Derde, de 
Tweede en de Eerste Logos, zoals zij in de theosofische termi-
nologie heten.’

Afbeelding 2 geeft op een andere manier de samenstel-
ling van de mens weer. In het midden de goddelijke 
kern en vandaar uit begint de differentiatie in de vele 
stralen (die nog allemaal met elkaar verbonden zijn) tot 
aan de lijn waar de kleur violet overgaat in het grijs-
blauwe. Vanaf die cirkel zijn de stralen aparte entitei-
ten. Die lijn geeft de scheiding aan tussen het hoger en 
het lager mentale gebied. Deze gaat verder door naar 
het donkerdere blauw, het astrale gebied en het laatste 
puntje het fysieke gebied. Het zijn die losstaande pun-
ten waarvan Taimni en ook Barborka zeggen dat zij 
‘niet de Realiteit zelf zijn, maar de bekleding daarvan’, maar 
wel van dezelfde aard zijn. Het bewustzijn of Realiteit 
die als het ware incarneert in de lagere aspecten van 
de mens, trekt zich langs dezelfde weg terug na het 
leven in de materie, dus bij de excarnatie (de Zoon komt 
terug in het huis van de Vader).

De eerste en tweede levensgolf
De ontwikkeling van de vormen vanuit de oermaterie, 
beladen met de essenties van het manasische of menta-
le, het astrale en fysieke gebied, ingebracht bij de eerste 
levensgolf verloopt daarna via twee hoofdlijnen: de 
‘waterlijn’ en de ‘aardelijn’. Via de ‘waterlijn’ ontstond 
een grotere veelheid vormen, die zich als het ware 
verdeelde in vier lijnen, die later weer ineenvloeien tot 
de engelenlijn. De ‘aardelijn’ was maar éénvoudig en 
leidde tot de mensvormen.
Om een paar tussenvormen van die eerste vier lijnen te 
noemen: zwammen, zeewieren, vissen, reptielen, bijen, 
vogels tot de engelen op het astrale gebied, vervolgens 
op het mentale gebied en tenslotte op het arupa gebied 
of het hoger mentale gebied.
De levensgolf die uiteindelijk leidt tot de mensheid gaat 
langs onder andere: mossen en varens, bloemdragende 
planten en bomen, zoogdieren en hogere primaten en 
uit zich tenslotte in de mensvorm.
Die mensvorm kan dan door inwijdingen via leerling-
schap en adept tot meester, of chohan, groeien en is dan
op dezelfde spirituele hoogte als de hoogste engelen.

Het is bijzonder dat er in onze kerk zoveel aandacht is 
voor de engelenlijn. In Naarden worden al vele jaren de 
Michaëlsdagen gehouden, waarin uiteindelijk alle aarts-
engelen behandeld worden en via hen de engelen van de 
hiërarchieën. We noemen ze in de Heilige Mis allemaal 
in de Prefatie, vlak voor het Sanctus.
eerste triade: serafijnen, cherubijnen, tronen;
tweede triade: heerschappijen, machten, krachten;
derde triade: overheden, aartsengelen, engelen.

De engelen van de hoogste of eerste triade zijn engelen 
die voornamelijk in de kosmos hun werk verrichten, en
ons zodoende met die kosmos verbinden. De tweede tri-
ade blijft in de meeste gevallen binnen ons zonnestelsel
en de derde triade bemoeit zich vooral met de Aarde.
Nu zijn engelen voor de Aarde en de mensheid heel be-
langrijk. Vooral die kleine energievormen of bouwende 
engelen, die achter of bij elk zaadje of plantje of levens-
beginsel aanwezig zijn en zorgen dat het de juiste uit-
groei krijgt; net zoals er een engel achter ieder pasgebo-
ren mens staat, en misschien wel meer dan één.
Dan heb ik het nog niet eens over de beschermengel, die 
heeft een andere functie dan een bouwende engel. Dan 
zijn er nog de engelen die bij de Doop aan de voorzijde 
en aan de achterzijde van de mens benoemd worden en 
die hem bijstaan bij het uitgaan en het ingaan, bij het 
opstaan en bij het zitten gaan.
We weten het allemaal, maar hoe vaak zijn we ons er-
van bewust? Als mensheid zijn wij ingebed in engelen-



Afbeelding 3: schema van de evolutiestappen binnen de Grote Witte 
Broederschap; alle inwijdingen vanaf de vijfde zijn omschreven met 
de bijbehorende titel
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energie die ons, mensen, met onze eigen wil en eigen 
wijsheid voor grote problemen behoedt.

Er is zo’n mooi versje voor kinderen dat symbolisch
prachtig weergeeft hoe de engelen zorg voor ons dragen:
Des avonds, als ik slapen ga, volgen mij veertien engelen na;
twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind,
twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij;
twee die mij dekken, twee die mij wekken,
twee die mij wijzen de hemelse paradijzen.

Wie is Maitrea?
Aan de andere kant is ook de levensgolf van de mensen 
interessant, en die heeft haar Meesters van Wijsheid.
Naast het portret of de icoon van Michaël, of een andere
aartsengel of heilige waaraan de kerk is gewijd, hangt 
in een aantal van onze kerken boven het altaar een 
portret van Maitrea. Het is voor velen niet duidelijk wat 
die voorstelt en waarom dat portret daar hangt.
Afbeelding 3 toont een schema van de evolutie in de 
Grote Witte Broederschap, waarbij alle inwijdingen vanaf 
de vijfde met de bijbehorende titel omschreven zijn.

Wij zien op de eerste straal bij de achtste inwijding: de 
Prattyeka Boeddha. Daarvan zijn er in principe vier, en 
één van hen zal bij de volgende ronde de Heer van de
Wereld opvolgen. Diens aura doordringt de gehele Aarde;
dat is een immens hoge kwaliteit waarover we niet 
verder kunnen spreken.
Op de tweede straal zien we bij de achtste inwijding: de
Boeddha. Dat is de straal van de leraren, van de Meesters
van Wijsheid. De laatste Boeddha was Gautama Boeddha 
en zijn opvolger wordt de huidige bodhisattva, Maitrea. 
(Misschien is die overdracht al geweest...) Omdat onze 
kerk vanaf zijn oprichting bedoeld was een kerk te zijn 
voor de mensheid van het Nieuwe Tijdperk, heeft men 
Maitrea vast de plaats gegeven die hem toekomt. Voor 
de vijf andere stralen is de hoogste inwijding de zeven-
de, die van maha chohan (grootmeester). Dit ambt wordt
maar door één adept tegelijk bekleedt; dat is de Heer van
Werkzaamheid. Dan is de zesde inwijding die van chohan 
(meester) en daaronder de vijfde, dat is de asekha inwij-
ding. Overigens: het schijnt dat de meeste mensen nu 
de vierde inwijding hebben gehad en op weg zijn naar 
de vijfde, maar mogelijk zijn er al een aantal die de 
vijfde inwijding hebben gehad.

Het is een heel lange leer- en ervaringsweg die daar naar-
toe leidt. Ieder doet dat langs zijn eigen straal, waarbij 
ieder ook van alle andere stralen een gedeelte in zich 
heeft, en dus van tijd tot tijd even bij een andere straal 
komt buurten. Zonder de eerste straal van de Kracht van 
de Wil kunnen we niets, en ook de aspecten van Liefde 
en Wijsheid zijn noodzakelijk als ondersteuning van 
bijvoorbeeld de vierde straal van Schoonheid en Harmo-
nie, en daarvoor heb je zeker ook de Tact van de derde 
straal nodig. En die Schoonheid en Harmonie moet na-
tuurlijk voldoen aan de eisen van de Kosmische Orde van 
de zevende straal, de straal van het komende tijdperk.

Al met al zijn wij een soort weefwerk van al die stralen 
en ontwikkelt zich in ons een prachtig veelkleurig mo-
zaïek waarvan de kleuren te zijner tijd weer zullen 
samenvallen in het Grote Witte Licht. Allen die groeien 
via de derde tot en met de zevende straal zullen na de 
zesde inwijding hun werk eventueel ook verder in de 
kosmos kunnen doen evenals de hogere engelen.
Als hier gesproken wordt over de inwijdingen tot adept 
of chohan (meester) wordt daarmee niet bedoeld een 
wijding zoals wij die kennen, bijvoorbeeld als lezer, of
acoliet of diaken. Het is een periode van geestelijke groei
die op een natuurlijke manier inzichten geeft die beho-
ren tot die hogere graad van inwijding. Die periode kan 
meerdere levens duren.

Men vraagt wel eens: is een heilige in de roomskatholieke
kerk hetzelfde als een meester in onze kerk? Dat is best een 
boeiende vraag. Om heilig verklaard te worden in de
roomskatholieke kerk moeten er twee wonderen bekend
zijn die door die persoon verricht zijn, en dat moet ook 
goed onderzocht zijn. Een wonder verrichten betekent 
dat je het vermogen hebt om dingen te doen die buiten
het gewone vermogen van de mens liggen. Dat betekent
dus dat je dan zou kunnen spreken van ‘het meester-
schap verworven hebben over de lagere gebieden en 
kunnen werken vanuit de hogere gebieden’. Dat zou je 
een meester kunnen noemen. Maar het is altijd moeilijk 
om dit soort kwaliteiten te vergelijken; zeker vanuit ons 
(lagere) niveau.

De derde levensgolf
Nu is er ook nog de uitstorting van de derde levensgolf. 
Maar deze komt maar ‘tot halfweg’, namelijk tot de 
scheiding van het hoger en lager denkvermogen, het 
manasische gebied. In het schema (de eerste afbeelding, 
op bladzijde 22) kun je zien dat het bewustzijn in het 
plantenrijk net, met een klein puntje, tot in het astrale 
gebied komt, het gebied van de gevoelens en emoties. 

Gebruikte literatuur:
– Het goddelijk plan: menswording en evolutie (twee delen). 
Door Geoffrey Barborka; uitgever: Theosofische Vereni-
ging, 1973; meest recente druk: 2000.
– De mens, zichtbaar en onzichtbaar. Door Charles W. 
Leadbeater (met Annie Besant); uitgever: Theosofische
Vereniging, 2009.
– Grondbeginselen der theosofie. Door Curuppumullage 
Jinarajadasa; uitgever: Theosofische Vereniging, 1924; 
meest recente druk: 1951.
– De mens, God en het universum. Door dr. Iqbal Kishen 
Taimni; uitgever: Theosofische Vereniging, 2015. 
– Boekjes van de Michaëlsweek in Naarden, samengesteld 
door priester Christiaan de Moraaz Imans.
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Dat betekent dat planten gevoelens en emoties kunnen 
ervaren. Het dierenrijk kan tot in het lager mentale 
komen en dan zijn het vooral de hoogontwikkelde 
dieren, bijvoorbeeld honden, katten, paarden, maar ook 
dolfijnen, apen en grote roofdieren. Zij kunnen dus niet 
die derde levensgolf ontvangen of ontmoeten.
Bij de mens zie je dat het bewustzijn kan groeien tot 
het hoger mentale gebied en daar kan dan de uitstor-
ting van de derde levensgolf ontmoet worden, kan het 
bewustzijn ermee samensmelten. Dit is het niveau 
tussen het lager en het hoger denkvermogen. Dat denk-
vermogen dat het verschil maakt tussen het vervuld 
zijn van ‘hebben’ of van ‘zijn’. Het is op dát niveau, als 
je die grens tussen die twee lagen van bewustzijn 
overschrijdt, dat God jou tegemoet komt in de derde 
levensgolf.

En dat is nu wat we bijvoorbeeld met Kerstmis symbo-
lisch gestalte geven. Het bewustzijn dat na de incarna-
tie terugkeert, dus excarneert, en zijn oogst van ervarin-
gen in de wereld meeneemt, dat wordt gesymboliseerd 
als het kind dat geboren wordt, maar nu in de hogere 
werelden.
De ziel die de denkbeeldige lijn tussen het lagere en het 
hogere overgaat wordt in die hogere hemelen erkend. 

De hogere engelen gaan uit om de geboorte te verkon-
digen en de meesters, of wijzen of koningen, komen en 
brengen de geschenken van de drie hogere gebieden 
mee: goud voor het koningschap van Atma, wierook 
voor het boeddhisch gebied van de intuïtie of innerlijk 
weten, en mirre om te zalven. Daarmee kan de ziel zich 
bekleden in de hogere gebieden.
Op Aarde spreken wij dan van iemand die de Christus-
geest in zichzelf verworven heeft. En wij noemen die 
mens Jezus. Hij is het lichtend voorbeeld voor iedere 
mens. Hij leeft ons voor in de verhalen in de Bijbel.

Hier zie je dus het resultaat van de uitstorting van de drie
levensgolven tegelijk aanwezig. Een prachtig beeld. Maar
eigenlijk kan je dat ook zien in de symboliek van de Goede
Week en Pasen. Het lagere lichaam waar we qua aandacht
afstand van moeten doen ... maar we zijn nog niet hele-
maal klaar en het is angstig het onbekende in te stappen. 
Daarom de vraag om de kelk niet te hoeven drinken, 
maar het moet wel.
En bij het geopende graf zit dan een in het wit geklede 
jongeling, mogelijk het symbool van het etherisch en 
astraal lichaam, die aangeeft dat het lichaam weg is, er 
niet meer toe doet. Dan kan er een hemelvaart zijn, als je 
echt helemaal los bent van het Aardse leven. ●

Het begin: de mens is goddelijk en onsterfelijk
Laten we bij het begin beginnen. De basis voor iedere 
studie van de Bhagavad Gita is het gegeven dat de 
mens, wij allemaal dus, van God afkomstig is en dat 
ons ultieme doel is om tot God terug te keren. In feite 
zijn we nooit weggeweest. We denken dat deze wereld 
ons thuis is. Dan is God wel heel ver weg. Arjuna beseft 
plotseling hoe de broedertwist uitmondt in een slacht-
partij tussen families die eigenlijk alleen maar verlie-
zers en doden zal opleveren. Plotseling ziet hij het ‘niet 
meer zitten’ en hij gooit letterlijk het bijltje erbij neer. 
Shri Krishna laat Arjuna (wij dus) inzien dat deze denk-
fout op een dramatische vergissing – een illusie – be-
rust. Vroeg of laat zullen wij allemaal tot dit inzicht 
moeten komen om tot onszelf te komen en niet bij een 
broer, een zus, een tante of een oom.

Het eerste hoofdstuk
Het eerste hoofdstuk wordt meestal beschouwd als een 
niet erg relevant hoofdstuk dat slechts dient om de set 
en setting weer te geven van de fatale strijd die op het 
punt van losbarsten staat en die tevens het einde mar-
keert van het bronzen tijdperk en het begin van het 
ijzeren tijdperk. De Indiase traditie vertelt ons dat deze 
strijd ook historisch is geweest en ongeveer 5100 jaar 

geleden plaatsvond op de vlakte van Kurukshetra, 
ongeveer 150 km ten noorden van het huidige Delhi.
Leven in deze fysieke wereld betekent leven in een 
smeltkroes van tegenstellingen. De verwarring en de 
ellende die daaruit voortspruiten roepen van nature de
vraag op of het ook nog ‘anders’ kan. Het leven van Sri
Krishna toont aan dat het niet nodig is de wereld vaar-
wel te zeggen en als een kluizenaar te gaan leven.
Wij worden in de Gita voortdurend aangespoord om 
onze relatie met de Goddelijke wereld in onszelf te 
herstellen. Wat is die ‘Goddelijke wereld’ of nog scherper: 
wie of wat is God? Vervolgens moeten we ook nog leren 
hoe we daarmee om moeten gaan. Dit is een forse 
uitdaging – bijna zelfs te veel gevraagd – maar ondanks 
de schijn van het tegendeel is het wel degelijk mogelijk 
dit pad te bewandelen.

Symbolisch of historisch?
Al direct aan het begin van de Bhagavad Gita komt de 
vraag naar voren of de Gita als een verslag van een 
historische strijd moet worden gezien of veeleer in 
symbolische zin moet worden gelezen. Het gaat dan 
om de innerlijke tweestrijd die ieder mens vroeg of laat 
moet voeren om ‘tot zichzelf te komen’. De historische 
context is slechts een aanleiding. De boodschap betreft 

Wie de Bhagavad Gita zonder verdere voorbereiding gaat lezen, zal er op het eerste gezicht niet veel
meer in vinden dan een indringende, ‘vreemde’ tekst die vanuit de Indiase traditie tot ons is gekomen.
In het westen hebben we in het algemeen weinig kennis van de Indiase traditie en dan blijft de echte
betekenis van de Gita een beetje in nevelen gehuld. Dan kan een commentaar helpen en de tekst 
begrijpelijker maken. Er zijn in het Nederlandse taalgebied niet veel commentaren op de Gita 
beschikbaar en voor zover die er zijn, zijn het meestal Indiase commentaren.

  Over de Bhagavad Gita1  
De yoga van Oost en West

Paul van Oyen
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de mens die zich in een crisissituatie bevindt.  
Deze mens zit vol twijfel, wanhoop, angst en maakt 
zich grote zorgen. Hij ziet geen uitweg meer maar 
wordt door Gods genade (Sri Krishna) tot zelfreflectie 
en zelfonderzoek gebracht. Van daaruit ziet hij zichzelf 
en de situatie waarin hij zich bevindt opnieuw onder 
ogen maar nu vanuit een veel groter, kosmisch, stand-
punt. Arjuna is deze wanhopige mens en langzamer-
hand wordt de lezer – met Sanjaya, de adviseur van de 
blinde koning Dhritarashtra – getuige van een wezen-
lijk en innerlijk proces van transformatie dat uiteinde-
lijk leidt tot overgave aan wat onvermijdelijk is. Gods 
wil is nu eenmaal onvermijdelijk want de mens wikt, 
en vult zich dan met twijfel en wanhoop, maar God 
beschikt.

Materialisme tegenover spiritualiteit
In het eerste hoofdstuk worden de spelers in het veld 
genoemd en uitgetekend. Hun namen zijn van belang 
omdat hun naam hun kwaliteit aangeeft. Als namen 
gingen al deze dappere krijgers vijfduizend jaar gele-
den ten onder en sneuvelden zij in deze strijd. Als 
kwaliteiten – onze eigen innerlijke kwaliteiten - strij-
den zij nog steeds. De uitleg van hun namen is geba-
seerd op het Sanskriet maar ook op mythen en legen-
den die hun namen noemen.
Als de blinde koning Dhritarashtra (de verblinde geest) bij 
zijn integere hofmeier Sanjaya naar de uitslag van de 
veldslag informeert, vraagt hij naar de strijd tussen de 
Kurus (de valse en impulsieve tendensen in de geest geba-
seerd op zintuiglijke verblinding) en de Pandavas (juiste 
onderscheid) op het veld van dharma (kurukshetra: het 
lichamelijke bestaan). In feite vraagt de koning naar de 
afloop van de eeuwige strijd tussen goden en demonen
als een universeel en kosmisch gegeven en geprojecteerd
op een historische veldslag die ongeveer 5100 jaar gele-
den plaatsvond. Als een metafoor is de vraag gericht 
aan de Godzoeker om door juist en integer zelfonder-
zoek te kijken naar de eigen strijd die dagelijks gevoerd 
wordt tussen de goede en minder goede tendensen in 
onszelf. Die strijd is een strijd tussen ons materialisme 
en consumptief gedrag enerzijds en onze spirituele 
tendensen en belangstelling aan de andere kant. Mate-
rialisme (de Kurus) tegenover spiritualiteit (de Pandava 
Arjuna als Godzoeker). We kunnen ook zeggen dat het 
gaat om de tegenstelling – en dus om de strijd – tussen 
macht enerzijds en kracht anderzijds. Juist in verkie-
zingstijd komen deze twee aspecten dikwijls heel 
duidelijk en pijnlijk naar boven. Macht zonder kracht is 
gevaarlijk en meestal desastreus. Kracht zonder macht 
staat op zichzelf en is zelfovertuigend, als David tegen 
Goliath.

Buddhi en manas
En Sanskriet termen gaat het in de Gita om de strijd en 
tegenstelling tussen buddhi enerzijds en manas ander-
zijds. Buddhi is ons vermogen om onderscheid te maken 
en te nuanceren en geeft een heldere blik en visie. Hier 
is kracht voor nodig. De pandavas scharen zich onder de 
vlag van buddhi. Niet voor niets wordt de oudste broer 
Yudhisthira genoemd: de integere en rechtvaardige 
mens die over innerlijke kalmte beschikt.
Manas is onze altijd actieve geest die meestal van de 
hak op de tak springt en, als een kip zonder kop, een 
hoofd mist. Dat hoofd is buddhi, het vermogen om 
onderscheid te maken. Manas heeft geen eigen kracht 
en zoekt dus altijd naar macht om zijn gelijk te halen. 
De Kauravas, met Duryodhana aan het hoofd, symboli-
seren deze kip zonder kop die manas heet en op macht 
belust is. Hoe herkenbaar is dit allemaal in de omstan-
digheden van vandaag! Deze strijd gaat nog steeds door 
in alle actualiteit. De volgelingen van manas zijn talrijk 
en spelen altijd ‘mooi weer’. Zij genieten in volle teugen 
van het genot van de zintuigen en bekommeren zich 
nimmer om de gevolgen en om de toekomst. De volge-
lingen van buddhi lijken meestal het onderspit te delven 
maar weten zich beschermd door de helpende hand 
van God zelf hoewel dat steeds opnieuw moet blijken. 
Zij moeten die beschermende hand wel verdienen! Het 
gezegde ‘ieder voor zich, maar God voor ons allen’ is hier 
helemaal van toepassing.

De blindheid van koning Dhritarashtra
De hele strijd vindt haar oorsprong in de blindheid van 
koning Dhritarashtra, de vader van Duryodhana. 
Dhritarashtra komt van het Sanskriet woord dhrta 
(vasthouden, temmen) en van rashtra (koninkrijk): dhritam 
rashtram yena: hij die de teugels van het rijk vast in handen 
heeft. Het ‘rijk’ is hier de wereld van de zintuigen. 
Zonder de hulp van de zintuigen en van buddhi is manas 
blind. Als materiële wensen en verlangens overheersen 
wordt de actieve geest, manas, de uitvoerder van deze 
begeerten en worden de zintuigen aangespoord alle 

Over de auteur
Paul van Oyen (1944) was bankier en is filo-
soof en schrijver van 16 titels rondom oos-
terse en westerse filosofie. Hij  publiceerde 
vertalingen van en commentaren op (o.a.) 
de volgende werken:
het Evangelie van Markus; het Evangelie van 
Thomas; het Evangelie van de Waarheid; het 
Evangelie van Maria Magdalena; het Evange-
lie van Issa (over Jezus in India); de Bhagavad
Gita; Shankara’s Vivekacudamani (de Rede als 
Bekroning). Eigen werk van hem omvat:

Het Enneagram volgens Gurdjieff en Ouspensky. In voorbereiding zijn:
het Evangelie van Johannes en een herziene versie van het Evange-
lie van Maria Magdalena.
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kanten uit te gaan voor genot. Maar al spoedig begin-
nen zij aan een speurtocht naar ongebreideld zintuig-
lijk genot en vervallen dan van kwaad tot erger.  
Vandaar de veldslag waarvan de Gita verhaalt en waar-
bij de helderheid en integriteit van buddhi uiteindelijk 
de overwinning behalen en manas zijn meerdere moet 
erkennen.
Het koninkrijk van lichaam en geest behoort in feite 
toe aan de ziel, als goddelijk en helder lichtwezen vol 
deugdzaamheid en compassie. Daar tegenover staat 
het ego met alle vormen van machtzucht, hebzucht, 
zelfbevrediging en wellust. Het ego is de pseudo-koning
die op onjuiste gronden, als een echte usurpator, op de 
troon zit. Juist daarom is hij ook zo moeilijk te bevech-
ten, wat dan ook de betekenis is van de naam Duryod-
hana: hij die moeilijk te bevechten is en (bijna altijd) 
wint. Manas laat zich niet gemakkelijk intomen. Wan-
neer de menselijke ziel opstaat en haar koninkrijk van 
lichaam en geest weer opeist (de pandava’s), vindt zij 
een bijna onoverkomelijke weerstand in de vorm mis-
leiding tegenover zich. Hierover gaat de Gita en vooral 
hoe uiteindelijk de ziel toch als overwinnaar uit het 
strijdperk treedt, vanwege Sri Krishna’s helpende hand.

Terecht schrijft sint Paulus in de Eerste brief aan de 
Korinthiërs (3:16): ‘Weet ge niet dat ge een tempel van God 
zijt en dat de Geest van God in u woont?’ De Geest van God 
is de ziel; de Geest van God is onoverwinnelijk. 
De Gita gaat over de strijd tussen wijsheid en bewuste 
misleiding in de vorm van leugens. De menselijke geest 
en het menselijke lichaam worden dan het strijdtoneel 
voor deze strijd. De lichtkant van de twee strijdende 
partijen wordt gesymboliseerd door de vijf zonen van 
Pandu. Door zijn vroegtijdige dood werd deze Pandu 
opgevolgd door zijn blinde broer Dhritarashtra die 
vervolgens zijn oudste zoon Duryo dhana als opvolger 
aanwees.

De verwarring van Arjuna
Aan de vooravond van de strijd is Arjuna in opperste 
verwarring. Hoewel hij een zeer ervaren en volleerde 
kshatriya (krijgsman) is, staat hij op het punt ‘het bijltje 
erbij neer te gooien; ongehoord voor een kshatriya.
Sri Krishna spreekt hem dan toe en dan laat hij Arjuna 
inzien dat deze een taak en plicht heeft te vervullen en 
dat hij het bijltje er niet bij kan neergooien.
Dit gesprek beslaat de volgende zeventien hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk is als een inleiding waarbij vele 
namen van de krijgers genoemd worden. Deze krijgers 
vertegenwoordigen tegelijkertijd een kracht en kwali-
teit die van alle tijden zijn en hun rol spelen in de 
voortdurende strijd tussen licht en duisternis.

Grootvader Bhishma
Op het eerste gezicht lijkt koning Duryodhana de grote 
‘boosdoener’ te zijn... zijn naam suggereert het al! Maar 
in feite is hij de grote uitvoerder, de Chief Executive 
Officer, van de duistere krachten van onwetendheid. 
Verrassend genoeg ligt de bron van die onwetendheid 
bij de alom gerespecteerde grootvader Bhishma. Zijn 
naam komt van de Sanskriet-wortel bhi of bhish met de 
betekenis van ‘schrik aanjagen, afschrikken’.
In spirituele zin vormt grootvader Bhishma de grootste 
hindernis om terug naar huis te gaan. Hij zaait angst 
en twijfel omdat hij alles zo goed ‘weet’. En zo is het 
ook. Bhishma is een grote vraagbaak zoals dat in de 
Mahabharata uitgebreid beschreven staat. Hij weet alles 
van dharma en van goed gedrag maar hij geeft er een 

draai aan zodat de weg van en naar dharma effectief 
wordt afgesloten. De ‘draai’ die eraan gegeven wordt is 
de draai van universeel naar individueel in plaats van 
individueel naar universeel (vyashti naar samashti).
In spirituele zin is Bhishma de opperbevelhebber over 
het hele leger van zintuiglijke impulsen en verlangens.

Ahamkara
Hoewel het pad van bevrijding inhoudt dat uiteindelijk 
het ego, ahamkara, opgaat in het universele, het Absolu-
te, brahman, is het van groot belang in te zien dat het 
ego tegelijkertijd het enige instrument is dat we in han-
den hebben om dit pad te gaan. Ook het ego, ahamkara, 
is een instrument dat ons gegeven is om te gebruiken. 
Het ego, ahamkara, kent drie staten die rechtstreeks in 
verband staan met de drie guna’s (kwaliteiten: passief, 
actief en neutraal). Als de passieve guna (tamas) over-
heerst is de geest in duisternis gehuld en dwaalt die 
rond als een kip zonder kop. Dit is voor het overgrote 
deel van de mensheid in dit tijdperk het geval. Ego, 
ahamkara, staat in een verduisterde geest gelijk aan 
‘demonisch’ hetgeen zo duidelijk te zien is in het leven 
van alledag in deze wereld.
Als rajas (het actieve principe) overheerst, wordt het 
ego, ahamkara, als een niet in te tomen span paarden 
dat overal op afstormt en als een razende Roelant 
tekeergaat. Ook dat is heel herkenbaar.

Noten
1 De Bhagavad Gita is een tijdloos geschrift uit India dat 

het pad van menselijke ontwikkeling beschrijft vanuit 
de verwarring en wanhoop in een zich alsmaar rond-
wentelend wereldtoneel naar de stabiliteit en grens-
loosheid van zuiver bewustzijn. Ieder mens heeft toe-
gang tot die onbegrensdheid als hij zich de inspanning 
wil getroosten om die hoopvolle weg af te leggen.
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Maar als sattva (de neutrale, vredige kwaliteit) overheerst
komt het ego, ahamkara, in dienst van vrede en innerlijke
rust en daarmee in dienst van de echte ziel. In deze 
samenhang kan de individuele ziel langzaam en stap 
voor stap opgaan in het universele om tenslotte te ver-
smelten in Brahman, het Absolute.
Dit alles staat ook uitgebreid beschreven in hoofdstuk 14
(getiteld: De drie guna’s) van de Bhagavad Gita. Vers 1 
stelt: ‘Nu zal Ik je de hoogste kennis meegeven. Van hieruit 
hebben alle wijzen die deze allerbeste kennis verwerkelijkten 
opperste volmaaktheid bereikt.’
Dat Bhishma symbolisch staat voor ahamkara wordt 
nauwelijks ondersteund door de traditie. Zijn sterfdag 
wordt tot op de dag van vandaag nog steeds herdacht 
in de tempels van India. Een korte speurtocht op inter-
net, en in Wikipedia in het bijzonder, roept veeleer het 
beeld op van een superheld, een halfgod, die celibatair 
bleef door een gelofte. Volgens de traditie deed hij geen 
enkele zelfzuchtige daad. Hij was een groot geleerde, 
machtig en alom gerespecteerd. Maar in zekere zin kun 
je dat ook van het ego of ahamkara zeggen dat ook 
geleerd is, machtig, celibatair en alom gerespecteerd.

Van persoonlijk naar universeel, van vyashti naar samashti
Van Bhishma staat bekend dat hij niet gedood kon worden
en dat hij zelf het tijdstip van zijn dood kon kiezen. En 
zo gebeurde het ook. Geldt dit ook niet voor ahamkara? 
We mogen ook niet vergeten dat wanneer het hele 
systeem door sattva gedomineerd wordt, zelfs ahamkara 
zijn rol gaat meespelen als rechtstreeks instrument 
voor de ziel en transparant wordt. Bhishma mocht het 
tijdstip van zijn dood zelf bepalen. Dit geldt ook voor 
ahamkara. Het bepaalt zelf het tijdstip van overgave om 
dan geheel op te gaan en te fuseren met de ziel zelf in 
samadhi.

Transformatie en spiritualisatie
Het is van eminent belang dat het ego dat zichzelf bijna 
onlosmakelijk heeft verbonden met de fysieke en con-
crete materiële wereld, de weg terug naar huis kiest en 
zijn verloren staat als goddelijk wezen weer terugvindt. 
Maar nu als realisatie, als beleefde werkelijkheid en niet 
als een vaag en onbereikbaar concept. Er is sprake van 
een fundamentele omdraaiing: de fysieke en concrete 
wereld wordt eindelijk doorzien als illusie terwijl de 
vage en transcendente werkelijkheid van w het Ene 
telt, het Absolute, de echte en feitelijke werkelijkheid 
wordt. 

Dit is de diepere achtergrond van de Bhagavad Gita en 
daarom is dit geschrift van alle tijden en tijdloos. Deze 
thuisreis, deze omdraaiing, is een lange en persoonlijke 
strijd die over zeven stadia is uitgespreid. De zeven 
chakra’s zijn een afspiegeling van die reis. In zeven stap-
pen, langs zeven stadia, ‘spiritualiseert’ de ego-gedreven, 
individuele ziel. In zeven stappen evolueert deze ego-
gebonden ziel naar haar oorspronkelijke universele 
staat van zuiver en onbegrensd bewustzijn. Dit is de 
reis van individualiteit (vyashti) naar universaliteit, 
(samashti). In samashti gaat de ziel die zich liet individu-
aliseren weer op in het onbegrensde, in het Absolute, in 
Brahman. Wat pitamaha (grootvader) Bhishma betreft 
kunnen we vaststellen dat hij ahamkara symboliseert 
waarin sattva domineert. Dat is het grote onderscheid 
met een demon, zoals bij voorbeeld Ravana uit het 
Ramayana-epos, die duidelijk bloeddorstig en hebzuch-
tig was en gedomineerd werd door rajas.

Hij is ook het lichtje in het hart, het Hoger Zelf dat in de 
lagere begeertenaard geboren wordt om die te transfor-
meren tot het buddhi-bewustzijn van Liefde, Schoon-
heid en Wijsheid. ●
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[Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het augustusnummer van de (Nederlandse) New 
Scientist; het artikel is geschreven door Joris Janssen op basis van zijn interview met hoogleraar 
muziekcognitie Henkjan Honing.] Ieder mens heeft gevoel voor muziek, zoals iedereen dat ook heeft 
voor taal. Maar waar dat gevoel precies vandaan komt, is een wetenschappelijk raadsel. UvA-hoogle-
raar Henkjan Honing onderzoekt de biologische oorsprong van muzikaliteit.

Joris Janssen in gesprek met Henkjan Honing

Joris: Wat gebeurt er in je brein als je naar muziek luistert?
Henkjan: Muziek activeert heel veel verschillende net-
werken in de hersenen. De voorkant van de hersenen is
bijvoorbeeld betrokken bij verwachtingen die in muziek
een rol spelen. Als luisteraar projecteer je verwachtingen
op muziek, bijvoorbeeld over welke toon waarschijnlijk 
volgt of op welk moment die toon komt. Deze verwach-
tingen worden continu bevestigd of geschonden. Dat 
maakt muziek spannend.
Daarnaast zijn diepergelegen delen actief, die betrokken
zijn bij emoties. Als mensen zich verheugen op een 
bepaalde noot, of op een snik in de stem van de zanger, 
dan maakt dit gebied al tien seconden voor het zover is 
de beloningsstof dopamine aan. Door dit stofje krijg je 
kippenvel of een gevoel van opwinding. Ditzelfde sys-
teem is ook actief bij eten of seks.
Tot slot worden motorische netwerken in het brein 
actief. Ook al zit je passief in je stoel, in de hersenen 
lijkt het alsof je meebeweegt op de muziek.

Over de auteurs
Henkjan Honing
Henkjan Honing is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam 
als hoogleraar muziekcognitie. Dit is het onderzoeksveld dat het 
luisteren naar en maken van muziek bestudeert via computermo-
dellen, psychologische experimenten en hersenonderzoek. 
Honing schreef twee populair-wetenschappelijke boeken over zijn 
onderzoek: ‘Iedereen is muzikaal’ en ‘Op zoek naar wat ons muzikale 
dieren maakt’.

Joris Janssen
Joris begon als stagiair bij de redactie van NewScientist en is 
sindsdien niet meer weggegaan. Hij studeerde aardwetenschap-
pen en milieukunde. Joris schrijft artikelen en coördineert de 
boekuitgaven van New Scientist.

Muziek is te lang als luxe gezien
Over het effect van muziek op het menselijk brein en over ‘aangeboren’ muziekgevoel

Joris: Hoe weten we dit?
Henkjan: Met een mri-scanner kunnen we zien welke 
hersengebieden meer of minder zuurstof gebruiken. Zo 
zie je bijvoorbeeld verschillen tussen het luisteren naar 
ritmische en niet-ritmische muziek.
Daarnaast gebruiken we eeg-scans, die via een kapje 
met elektroden worden verkregen. Daarmee kunnen 
we tot op de milliseconde nauwkeurig het effect van 
ritmes bekijken. Hiermee hebben we maatgevoel bij 
baby’s onderzocht. Wanneer we een noot weglieten op 
een plek die je volgens het ritme wel zou verwachten,
dan zag je een karakteristiek negatief piekje in het eeg-
signaal.

Joris: Is muzikaliteit dan aangeboren?
Henkjan: ‘Aangeboren’ is niet echt de goede term. Het is 
eerder aanleg. Het is een combinatie tussen wat je via 
de genen meekrijgt en de omgeving. Uit onderzoek 
blijkt dat gevoel voor intonatie en ritme al heel vroeg 
actief is. Zelfs al in de baarmoeder. In de laatste drie 
maanden van de zwangerschap kan een baby al horen 
en melodietjes onthouden.

Met ons eeg-onderzoek hebben we laten zien dat baby’s 
daarnaast ook maatgevoel hebben: ze horen de regel-
maat in de muziek.

Joris: Hoe onderzoek je vervolgens de evolutionaire oorsprong 
van muziek?
Henkjan: Daarvoor vergelijken we dit soort resultaten 
met die van andere diersoorten. Zo proberen we de 
vraag te beantwoorden of muzikaliteit een oude, met 
meerdere dieren gedeelde vaardigheid is. Dat lijkt niet 
zo te zijn. De mens blijkt namelijk de enige ‘apensoort’ 
met ritmegevoel. Dit delen we, voor zover we nu weten, 
met slechts twee andere soorten: kaketoes en zeeleeu-
wen. Kaketoe Snowball en zeeleeuw Ronan zijn beroemd 
in ons vakgebied vanwege hun maatgevoel. Dat alleen 
zij maatgevoel met ons delen, is curieus. We weten nog 
niet waarom dat zo is.

Joris: Muziek heeft naar verluidt allerlei positieve effecten op de 
hersenen. Kun je het zien als een soort fitness voor het brein?
Henkjan: Dat is wat kort door de bocht. Onderzoek bij 
violisten en pianisten heeft laten zien dat bepaalde 
hersenstructuren bij hen extra ontwikkeld zijn. Dit kan
echter ook door iets anders dan puur de muziek komen,
bijvoorbeeld doordat vioolspelen gewoon een heel 
ingewikkelde motorische taak is waar je veel concen-
tratie voor moet opbrengen.

Joris: In welk opzicht heeft muziek wel al volledig zijn waarde 
bewezen?
Henkjan: Naast mogelijke positieve effecten op de herse-
nen, brengt muziek veel positieve sociale en culturele
aspecten mee. Het is daarom heel belangrijk dat muziek
weer volwaardig onderdeel gaat uitmaken van ons 
onderwijs. Muziek is te lang als luxe gezien. Gelukkig is 
de afgelopen jaren geld vrijgekomen en zijn stappen in 
de goede richting gezet. Dat vind ik prachtig om te zien. 
We hebben laten zien dat baby’s maatgevoel hebben: ze 
horen de regelmaat in muziek. ●
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Alle boekbesprekingen zijn geschreven door Aat-Lambèrt de Kwant, tenzij anders vermeld.

De levensbron
De energiestroom tussen de Goddelijke 
wereld en het Aardse bestaan
Auteur: Jaap Hiddinga
Uitgever: Bres/Edicola, 2017

Dit is ook weer zo’n fascinerend boek 
dat ingaat op vragen als: wat is leven 
en wat is dood? Hoe verhouden wij ons 
tot de geestelijke wereld en de 
Goddelijke bron?
Hiddinga gaat hier in op de verbinding 
en beweging tussen de Goddelijke bron 
en het Aardse leven. De meeste mensen 
zien de Goddelijke bron als iets dat bui-
ten henzelf is en hebben geen idee dat 
zij er zelf een deel van zijn. Maar als wij 
ons hier bewust van kunnen zijn, dan
wordt, zo zegt Hiddinga, in dit samenspel
tussen de geestelijke wereld en het leven 
op Aarde ook de werkelijkheid zichtbaar. 
Een werkelijkheid die leidt tot volledige 
bevrijding van de ziel. De begeleidende 
engel maakt Hiddinga duidelijk dat de 
mens met behulp van het denken zelfs 
een maatschappijvorm heeft ontwikkeld 
waarin veel dingen mogelijk zijn. ‘Maar 
het lichaam van de mens staat bloot aan 
de invloeden uit die maatschappijvorm
die men zelf heeft gecreëerd. De zintuigen
worden overspoeld door dingen die men
ziet en hoort en daardoor komen de fijne-
re zintuigen vaak in het gedrang. 
Ze krijgen gewoon de kans niet om de 
werkelijkheid van het leven toe te laten. 
Pas als men dit leert, komt men verder.
Elk mens kan de wezenlijke, Goddelijke 
levensstroom ervaren, maar men moet 
zich wel de tijd gunnen om die toe te 
laten. Anders gaat men aan dat leven 
voorbij en dat is de grote frustratie in 
het leven. Men wil het ervaren zoals men 
ook de materie ervaart. Dat wil zeggen: 
bewijsbaar en tastbaar. Daarom worden 
de subtielere vormen in het leven vaak 
verworpen als zijnde verbeelding of 
fantasie, terwijl deze in werkelijkheid 

vaak veel reëler zijn. Het leven is in die
zin een totale uitdrukking van het Godde-
lijke Zijn, waarvan de materiële of fysie-
ke aspecten maar een klein onderdeel 
vormen.’

Enfin, lees het voorwoord in dit blad en 
schaf het boek vervolgens aan; het zal 
antwoorden geven op vele vragen. 
Maar niet alle! Daar is Jaap Hiddinga 
duidelijk over.
Uit Hiddinga’s laatste boek ‘De levens-
bron’ plaatsen wij op bladzijde 18–20 in 
dit nummer van Reflectie een gedeelte; 
dit met toestemming van de uitgever.

Visioenen vanuit de bron
Openbaringen van Goddelijke wijsheid
Auteur: Jaap Hiddinga
Uitgever: Bres/Edicola, 2017

‘Visioenen vanuit de bron’ kondigde ik 
in het vorige nummer al aan; vanuit 
christelijk-esoterisch én kwantum-
fysisch perspectief (zijn vakgebied) 
schetsen Hiddinga c.q. zijn begeleiders
en engelen in al zijn boeken een fasci-
nerend beeld van de geestelijke werel-
den. Deze boeken kunnen een heel
waardevolle aanvulling van Nederlandse
bodem op de literatuur over uittredingen
en reizen door de geestelijke werelden 
worden genoemd. 
De visioenen die hij tijdens zijn uittredin-
gen heeft, kan hij zich bewust herinneren
en daardoor gedetailleerd beschrijven. 
Hiddinga kreeg veel vragen van lezers 
over het proces van uittredingen. Hij 
wijst erop dat hij het leven ondergaat 
zoals iedereen op deze planeet en dus 
ook vastzit in zijn eigen evolutie en zijn
eigen weg gaat naar de goddelijke liefde,
wat met vallen en opstaan gepaard gaat. 
‘Soms is het makkelijk en soms is het 
zwaar, maar er is niets bijzonders mee 
aan de hand. Ik ben ervan overtuigd dat 

iedereen deze ervaringen heeft, maar 
dat de meeste mensen dit niet bewust
meemaken en ook niet kunnen onthouden.
Het pad naar het Goddelijke licht is niet 
exclusief voor een paar mensen die de
gave hebben om het te kunnen verwerken
en onthouden, maar dit is voor ieder 
mens toegankelijk.’

In ‘Visioenen vanuit de bron’ gaat hij uit-
voerig in op tal van mediamieke gaven, 
zoals channelen. Het is onmogelijk om 
alle thema’s die in het boek worden be-
licht hier weer te geven. Ik volsta ermee 
om er enkele uit te lichten: inleiding tot 
het Christusbewustzijn; inleiding tot het
functioneren van de ziel, de geest en het 
lichaam; visioenen over de Openbaring
van Johannes en het zwarte gat; de laat-
ste kerstdag; positieve en negatieve 
krachten; goed en kwaad; de zwarte 
sferen of ‘hellen’; seksuele krachten en 
de uitwerking in de geest en in de stof; 
het beeld van Ezechiël; inleiding tot het
ervaren van de tijd; de volkeren der Aarde;
meesters, leraren en religie.
In het hoofdstuk ‘De Aarde en het bestuur
in de stof en de geest’ zegt de begelei-
dende engel onder meer: ‘De hele mens-
heid staat onder het bestuur van een 
entiteit die het wereldtoneel als het ware
aanstuurt en aangeeft welke gebeurte-
nissen plaatsvinden. Het is echter van 
belang om te weten dat het deze entiteit 
niet is toegestaan om in te grijpen in het 
wereldtoneel. Dit betekent dat oorlog 
niet kan worden voorkomen, tenzij de wil 
van het volk zo groot is dat ze dit tegen-
houdt. Dit is nu de les die de mensheid 
leren moet. Elk mens heeft als individu, 
en collectief als groep, de keuze om zijn 
of haar situatie te veranderen en dit ook 
als groep te doen.’ Ongetwijfeld zullen 
sommigen hierbij vraagtekens plaatsen, 
maar het is boeiend en zinvol deze 
woorden in hun context te lezen. 
Zo ook deze zin: ‘Ik zag hoe de structuur 
van de bestuursvormen, maar ook die 
van religies die de gedachten van veel 
mensen op een verwrongen wijze beïn-
vloed hadden, nu een verandering onder-
ging.’ En ook: ‘Wederom werden mensen
dingen verteld, maar geen enkele open-
baring over de Goddelijke liefde. Zo wer-
den nog heel veel varianten zichtbaar
gemaakt waarbij ‘meesters, leraren, pre-
dikers en profeten’ de mensen trachtten 
te vertellen hoe zij moesten geloven in 
een God die zij zelf hadden vormgegeven 
en hun boodschappen waren te horen in 
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kerken, kathedralen, moskeeën, synago-
gen, ashrams en andere Aardse vormen 
van bijeenkomst. Ware boodschappen 
werden echter niet gebracht.’

Al met al één van de boeiendste boeken 
van Hiddinga, waaraan in de media 
helaas weinig aandacht wordt besteed.
De boeken hebben een groot Aha Erleb-
nis-gehalte, en soms leg je een boek even
neer om de inhoud  te laten binnenkomen.

Hopeloos hoopvol
Belijdenissen van een postmoderne 
pelgrim
Auteur: John D. Caputo
Uitgever: Skandalon, 2017

‘Ik beveel dit werk bij u aan als één van 
de meest inspirerende en inzichtgevende 
teksten over de betekenis van geloven,’ 
zegt Peter Rollins, schrijver van spraak-
makende boeken als ‘De orthodoxe ket-
ter’ en ‘Verslaafd aan God’ (zie de recen-
sies van deze boeken in vorige nummers
van Reflectie). Een beoordeling die ik na 
lezing van dit boek volledig deel.
John D. Caputo (1940) schrijft heel open 
over zijn spirituele reis van het katholie-
ke jongetje in de jaren vijftig, dat graag
naar de sterren staarde, tot de postmoder-
ne filosoof ‘na de dood van God’, die on-
danks alles blijft hopen op het konink-
rijk van God. ‘Ik droom er niet van,’ zegt 
hij, ‘om religie af te schaffen. Ik probeer 
de religie te redden, niet alleen van haar 
critici, maar ook van haarzelf. Ik probeer 
iets bloot te leggen van wat er in religie 
gaande is, iets dat religie herbergt, 
zowel in de zin van “bewaakt” als in de 
zin van “verbergt”.’

Een religie zonder religie, Caputo is er al 
jaren naar op zoek, maar niet eerder be-
schreef hij dit zo persoonlijk en doorleefd
als in dit boek. Hij noemt het ‘de religie 
van de roos’. Het is een religie waarin hij 
met Meister Eckhart bidt of God ons ‘wil 
bevrijden van God’. Religie en beelden
van God zijn al gauw obstakels; ze belem-
meren ons om door te dringen tot het 
hart van religie.

Hoop is een geest
Het hoofdstuk ‘Adieu God: bidden om ons
te bevrijden van God’ is veelzeggend voor
hoe hij in het ‘geloof’ staat. Hij stelt in dit

hoofdstuk de vraag: als God niet bestaat,
hoe kan God dan God zijn? En: Wat voor 
zin heeft God dan? Wat kan God voor ons
doen? Hoe kunnen we überhaupt spreken
over God? En aan de andere kant: hoe 
kunnen we niet? Hoe kunnen wij niet-
spreken over God? Spreken zonder te 
spreken? Als God niet bestaat, houdt het
dan allemaal op? Is er niets in Gods naam?
Godzijdank, stelt hij vast, is religie niet 
God. Religie bestaat, en behoort dus tot 
het domein van het voorwaardelijke en 
niet van het onvoorwaardelijke. God 
bestaat zoals we hebben gezien, met 
nogal veel aplomb en brengt een zee 
van voorwaarden met zich mee: codes, 
en dogma’s, instituties en protocollen 
en mensen met institutioneel gezag.

Zijn conclusie is dat de God van de religie
te groot is, te groots, een hemels Why-
in-the-Sky voor alles hier op Aarde, om 
zonder ‘waarom’ te kunnen leven. 
‘God is zonder waarom, maar religie zit 
tjokvol waaroms en waartoes. De God 
van de religie is een veel te krachtige 
wervelwind voor de kwetsbare blaadjes 
van het geschenk. Een dergelijke God 
kan geen God zijn; we moeten af van zo’n 
God. Beter nog: omdat we zo’n taak 
nauwelijks aankunnen, hebben we God 
nodig om ons van [deze soort van] God 
te ontdoen.’
Caputo had het niet makkelijk met deze 
gedachtengang en ging op zoek naar 
troost voor deze beproeving. ‘Het kan
niet anders of anderen hebben ook in de-
ze afgrond gekeken, in dit zwarte gat dat 
me zijn ingewanden inzuigt. Er móéten 
mensen zijn die dit eerder gesignaleerd
hebben. Toen vond ik het, of liever gezegd:
ik herinnerde het me uit de tijd van mijn 
kloosterleven en mijn fascinatie voor de 
mystici... ‘Laten we dus God bidden dat 
we vrij van God mogen zijn.’ [...] Ik ga 
zonder meer met Meister Eckhart mee 
als hij zegt dat het hoogste gebed, het 
Gebed der Gebeden, bestaat uit de vraag 
aan God of hij ons alsjeblieft wil 
bevrijden van God. God zij gedankt voor 
Meister Eckhart, wiens God alleen God is 
als Hij bevrijd is van God.’

Het zijn doordenkertjes, maar wel mooie,
die het boek heel zinvol maken.
Aan het eind van Hopeloos hoopvol 
spreekt Caputo over die hoop: ‘Hoop is 
een geest, een adem, de ademhaling van 
Gods geest, van Gods oproep, die ernaar 
verlangt werkelijkheid te worden. Hoop 
durft te zeggen: ‘kom’, durft te bidden:
‘kom’, tegen wat het niet kan zien komen.
Hoop is de hoop op de belofte van de
wereld, die gegraveerd staat in de mate-
rie, ergens in een uithoek van de kosmos,
een roos die ongezien bloeit, die ‘bloeit 
omdat ze bloeit’, zonder waarom.’

‘Hopeloos hoopvol’ is een humoristisch, 
toegankelijk èn diepgaand spiritueel 
werk van een toonaangevende filosoof.

In de autobiografische stukken toont 
Caputo zich op zijn kwetsbaarst, in de 
theologische en filosofische fragmenten 
is hij op z’n scherpst. 
Het zou mooi zijn om dit boek tijdens VKK
gemeente-avonden met elkaar te bespre-
ken; het raakt immers onze kerk en ons 
gelovig zijn?

Vrede dichterbij
Wijsheid voor verwarde tijden
Auteur: Hein Stufkens
Uitgever: Bres/Edicola, 2017

In 2002 verscheen bij Ankh-Hermes 
Stufkens’ boek ‘In vrede leven, een gids 
voor gelijkmoedigheid’, waarin hij laat 
zien zijn hoe ieder van ons een bron 
van vrede kan zijn in zijn of haar directe 
omgeving, en zo een unieke bijdrage 
kan leveren aan vrede in de wereld. 
Gelijkmoedigheid speelt daarbij een 
belangrijke rol.
In dit nieuwe, recent bij uitgeverij Bres 
verschenen, boek ‘Vrede dichterbij’ wil 
Stufkens die vrede werkelijk dichterbij 
brengen. En handreikingen en 
oefeningen bieden om meer in vrede te 
leven met jezelf en anderen, en zo een 
bron van vrede te worden in deze 
woelige wereld. Als een rode draad 
loopt door dit boek de oproep tot 
gelijkmoedigheid, die kwaliteit die al 
sinds de Oudheid door filosofen en 
mystici wordt aanbevolen als de 
kortste weg naar vrede.
‘De bron van de onvrede die op onze flat-
screens dagelijks onze huiskamers binnen-
komt, die ligt,’ zo zegt Stufkens, ‘in de 
innerlijke conflicten van ieder van ons. 
De onvrede in de wereld weerspiegelt
onze eigen onvrede. En omgekeerd geldt:
als we zelf tot vrede komen dan zal dat 
doorwerken in de wereld.
We zijn niet machteloos... ieder van ons 
kan een bijdrage leveren aan de vrede
door zèlf een bron van vrede, liefde, mede-
dogen en gelijkmoedigheid te worden. 
Wie zichzelf heeft leren kennen en lief-
hebben, die zal minder de neiging hebben
te oordelen over anderen en zal zijn of 
haar innerlijke conflicten niet meer op 
de buitenwereld projecteren.’
Hein Stufkens wijst in dit inspirerende 
boek op het bestaan van zoiets als ‘het 
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monster van de sociale plicht’, dat ons
steeds het gevoel geeft dat we wat moeten
doen: voor de ander, voor de wereld. ‘De 
christelijke cultuur heeft ons opgezadeld
met een hoog plichtsbesef en met schuld-
gevoelens als we “nee” zeggen.
Maar als we dat doen’, zeg hij terecht, ‘en
dat enkel voortkomt uit conditionering 
en niet uit stilte, rust, werkelijk inzicht en
belangeloos engagement, dan richten we
met ons doen dikwijls veel schade aan. 
En misschien doen we we veel meer voor
de wereld als we eindelijk eens ophouden
met achter de anderen aanrennen, en in 
plaats daarvan gaan zitten en zorgen 
dat althans de oorlog in onszelf tot een 
einde komt.’
Mooi gezegd! Om te leven in harmonie 
met de omgeving is het nodig dat ik ín 
het ‘midden’ ben, mild en zachtmoedig, 
en dat ik niet voortdurend ‘in reactie’ 
leef. En om dát te kunnen moet ik iets 
leren waar de mystici van Oost en West 
al eeuwen expert in zijn.
Eén van die boeken die niet mogen ont-
breken op onze nachtkastjes.

Oog in oog
Christelijke mystiek in woord en beeld
Auteur: Kick Bras
Uitgever: Skandalon, 2017

Dit schitterend vormgegeven en mooie 
boek ‘Oog in oog: christelijke mystiek in
woord en beeld’ laat zien hoe kunstenaars
zich hebben laten inspireren door de 
mystiek.
Het ziet er niet alleen heel mooi uit (met 
veel afbeeldingen in kleur) het is ook 
nog eens heel toegankelijk geschreven, 
zoals we dat gewend zijn van Bras. Kick 
Bras, die op een open manier en aan de 
hand van veel afgedrukte kunstwerken 
uitlegt hoe kunstenaars in de afgelopen 
eeuwen de christelijke mystiek hebben 
vormgegeven. Bras doet dat aan de 
hand van een duidelijke opbouw. Wat 
opvalt, is zijn doordachte opbouw en de 
toegankelijke, nuchtere schrijfstijl waar-
in hij lastige gedeelten niet vermijdt.
Bras nam zich voor de geheimen van de
mystiek te ontsluiten voor een groter pu-
bliek. Hij combineert oude teksten met 
de zeggingskracht van 55 kunstwerken 
uit een rijk mystiek erfgoed, van middel-

eeuwse prenten tot Mark Rothko en 
William Turner, langs thema’s als lijden,
de jacobsladder, pelgrimage en het laby-
rinth. Te beginnen met godsbeelden, 
Christusbeelden, mens- en wereldbeeld, 
en eindigend met de mystieke weg van 
loutering, verlichting en vereniging. 

Luisterend wachten in de nacht
Christelijke mystiek is een sterk verlangen
en streven naar innige verbondenheid 
en direct contact met het Goddelijke 
Mysterie, en via een innerlijk schouwen 
‘oog in oog’ te komen staan met God.
Voor Bras persoonlijk is dat door (bijvoor-
beeld kijkend naar de geschilderde 
gezichten van Jawlensky) met eerbied en 
liefde eenvoudig aanwezig te zijn bij de 
stille Aanwezigheid, bij wie hij zich niets 
kan voorstellen.

In zijn inleiding gaat hij in op de omslag 
van het boek, waar we een ‘abstracte 
kop’ van de Russisch/Duitse expressio-
nistische schilder Alexej von Jawlensky 
(1864–1941) zien. Het schilderij heeft de 
bijnaam: ‘Innerlijk schouwen’. Het is een 
gezicht dat naar ons is toegewend, maar 
de blik is naar binnen gericht. We zien 
een gezicht in uiterste concentratie, ge-
richt op een innerlijk visioen. Met ‘inner-
lijk schouwen’ gebruikte Jawlensky een
oude terminologie, die we al tegenkomen
bij Griekse wijsgeren en in vele vormen
van christelijke mystiek. Het is een mooie
term die iets wezenlijks zegt over de 
ervaringen en inzichten die in dit boek 
aan de orde komen en die we ook wel 
aanduiden met het begrip ‘mystiek’.

In zijn epiloog gaat Bras verder in op mys-
tiek in de eenentwintigste eeuw en hij 
vraagt zich af of de mystiek de leegte 
kan opvullen die is ontstaan door de
verschrompeling van kerkelijke instituten
en de verdamping van christelijke 
dogma’s. 
‘Wanneer wij met Jawlensky naar binnen
kijken, dan zien wij de nacht. De oorzaken
daarvan zijn vele. We hebben er enkele 
geschetst. Welke betekenis religie, en in 
het bijzonder mystiek, kan spelen bij het 
doorstaan van deze nacht en het vinden
van licht is vooralsnog onduidelijk, waar-
bij hij de kanttekening plaatst dat ook in 
het hart van de mystiek de nacht heerst.’ 
Waarbij hij verwijst naar de donkere 
nacht van Johannes van het Kruis. ‘De
mystieke beelden in dit boek brengen ons
bij nader inzien niet oog in oog met een 
overweldigend licht, maar zijn vaak, om 
met Paulus te spreken, wazige spiegels.’
Maar Kick Bras eindigt zijn mooie boek 
niet in mineur. ‘Aan de vele levens van 
vele mystici, zoals die in dit boek naar 
voren zijn gekomen, kun je afzien hoe je 
in de duisternis juist licht kunt vinden. 
Zij kunnen ook voor ons in deze duistere 
eeuw een voorbeeld zijn. Mystiek kan 
een leidslicht zijn in deze nacht. Als het 
ons leert om bescheiden te zijn in onze 

woorden, in stilte te bidden en het goede 
te doen en daarbij te wachten op God.’
Mooi is ook deze zin: ‘Mystiek is een 
cultuur van stilte, van zwijgen. Die stilte
is niet de stilte van het graf, maar die van
het gebed. Mystiek is een gebedscultuur. 
Elk nieuw, bevrijdend woord over God
kan alleen geboren worden uit communi-
catie met God. Het mystieke gebed is 
vooral een zaak van luisteren. Luisterend 
wachten in de nacht. Wachten op God.’

‘Oog in oog’ heeft me diep geraakt en 
ontroerd; wat Bras zegt doet me soms 
denken het mystieke boek ‘Hopeloos 
hoopvol’ van John D. Caputo.
‘Luisterend wachten in de nacht,’ zegt 
Bras in de lijn van Caputo. ‘Wachten op 
God. Wanneer vertrouwde beelden van 
God sneuvelen, kan dat pijn doen, maar 
het kan ook bevrijdend werken. Want 
God is niet die oude vertrouwde groot-
heid die we intussen wel kennen en waar-
over we zelfverzekerde theorieën kunnen 
formuleren, die we kunnen uitwisselen 
met of dwingend op kunnen leggen aan
anderen. God is in de mystiek een geheim-
nis die spreekt met een zachte stem.’

‘Oog in oog’ is een rijk en schitterend
geïllustreerd, full-colour boek dat je uit-
nodigt tot kijken, lezen, overdenken en 
mijmeren, en dat alle ruimte geeft om 
tot nieuwe kennis en tot nieuwe 
inzichten te komen.
Kick Bras is verbonden aan het Titus 
Brandsma Instituut te Nijmegen en ver-
diept zich daar in spiritualiteit en 
mystiek. Daarnaast is hij verbonden aan 
Vacare, het protestants platform voor 
meditatief leven.

De Gita
Arjuna’s tweestrijd
Auteur: Roopa Pai
Uitgever: Villa Sophia, 2017

Arjuna is in India net zo bekend als Adam
en Eva bij ons. Zoals wij de Tien Geboden
kennen, kent iedereen van Indiase af-
komst de Gita (voluit de Bhagavad Gita). 
In deze uitgave vertelt de schrijfster een 
eeuwenoud mythologisch verhaal aan 
een jong publiek, haalt de moraal eruit 
en zet het met veel humor neer in onze 
tijd door makkelijk toe te passen 
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voorbeelden. ‘De Gita, Arjuna’s tweestrijd’,
is een vertaling van een Engelse uitgave
met illustraties van de Indiase schrijfster
Roopa Pai. De tekst is vertaald door 
Marja Steur en is een uitgave die de 
verhaallijn van de Bhagavad Gita volgt, 
maar dan verteld aan jonge mensen. De 
Engelse titel luidt dan ook: ‘The Gita for 
children’. 
De Bhagavad Gita is een oud Sanskriet 
heldendicht en maakt deel uit van het
heilige boek van de hindoes, de Maha-
bharata. De Mahabharata werd 5000 
jaar geleden al verteld, maar werd pas 
zo’n 2500 jaar geleden voor het eerst 
opgeschreven. In de Mahabharata wordt
de Grote Oorlog op het heilige veld Kuruk-
shetra beschreven. Op dat slagveld, mid-
den tussen de twee vijandelijke legers 
voeren twee vrienden een gesprek: 
prins Arjuna en zijn vriend Krishna. 
Arjuna wil niet vechten, maar Krishna 
spoort hem aan om dat wel te doen.

Waarom is dit gesprek nu zó belangrijk 
dat er 700 verzen (sloka’s) aan gewijd 
worden en dit gesprek bekender is – tot 
op de dag van vandaag – dan het heilige 
boek zelf, dat uit wel 100.000 verzen 
bestaat?
Omdat Krishna niet alleen vertelt dat 
Arjuna moet vechten, maar vooral ook 
waarom hij de strijd moet aangaan, ook 
al zaait hij daarmee dood en verderf en 
doodt hij zijn vrienden en familie.
Het lijkt te gaan om de strijd tussen de
good guys (de Pandava’s, inclusief Arju-
na) en de bad guys (Arjuna’s neven, de 
Kaurava’s). Het lijkt dus een uitgemaakte 
zaak: de goeden winnen natuurlijk.
Maar in wezen gaat het verhaal over de 
strijd in ons eigen hoofd. We moeten 
voortdurend kiezen wat goed of fout is 
en dikwijls is de keus niet zo zwart/wit 
en lijkt het niet-zo-goede makkelijker. 
We moeten elke dag keuzes maken, niet
of we pizza eten of pasta, of een spijker-
broek of een rok moeten aantrekken, 
maar of we ‘goed’ of ‘slecht’ zijn en wat 
voor fouten we maken. We denken dat 
de ‘goede’ keuzes te moeilijk zijn, we 
zoeken excuses voor onszelf om lastige 
taken te vermijden en vinden onszelf 
daarna slap.
Je kunt je afvragen wat de Bhagavad 
Gita hiermee van doen heeft. Of die alle 
antwoorden op levensvragen bevat. Dat 
is niet zo, natuurlijk, maar wel op vele, 
zo is vele lezers gebleken in de jaren dat 
zij met de Bhagavad Gita bezig waren. 
De Bhagavad Gita biedt ons de kennis 
om een gezond leven te leiden, zowel 
fysiek als mentaal, en heeft een visie op
de werkelijkheid van de wereld en onszelf.
De Gita zegt: ‘Wat je in werkelijkheid 
bent is volmaakt; jij bent het geheel.’
Aan het einde van de Bhagavad Gita is 
Arjuna al zijn twijfels kwijt, is zijn geest 
weer helder, en weet hij wat juist is om 
te doen.

De Bhagavad Gita: het lied van God, is 
hier heel toegankelijk gemaakt voor een 
breed publiek; oud en jong.

Vergeten Meesters
De verborgen wijsheid van de Griekse 
filosofen
Auteur: Linda Johnsen
Uitgever: Bres/Edicola, 2017

Bij het Bres-fonds van uitgeverij Edicola 
verschenen twee andere bijzondere 
boeken, zoals ‘De verborgen wijsheid 
van de Griekse filosofen’, een heel fasci-
nerend boek dat duidelijk laat zien hoe 
moderne westerse geleerden (tot nog 
maar vrij kort geleden) bijna volledig de 
parallellen ontkenden tussen de oude 
Griekse en Indiase filosofische tradities. 
Overeenkomsten die niet hoeven te ver-
rassen, omdat sommige ervan een gevolg
kunnen zijn van gedeelde culturele wor-
tels diep in de Indo-Europese oudheid.
De Grieken/Romeinen en de Noord-Indiërs
spraken immers verwante talen en heb-
ben nogal wat gemeenschappelijke goden,
zoals Jupiter/Dyaus Pitar en Uranus/Va-
runa. En de meeste Noord-Indiërs en de
meeste Europeanen stammen af van de-
zelfde legendarische voorvader, die in 
India ‘Manu’ wordt genoemd.  
Reden waarom Engelssprekenden ons 
‘mankind’ noemen, wat letterlijk ‘kinde-
ren van Manu’ zou betekenen...  

Geschiedvervalsing
Linda Johnsen schopt in haar boek heel
wat geschiedkundige heilige huisjes om-
ver, zoals de opvatting dat alle ideeën
die oude Grieken en Indiërs gemeenschap-
pelijk hebben, naar India zouden zijn 
gebracht door Alexander de Grote. 
Tenslotte, zegt Johnsen, de meeste van 
die ideeën circuleerden al eeuwenlang in 
India, soms al millennia, voordat Alexan-
der arriveerde. Westerse geleerden wil-
den in hun enthousiasme over de Grieken
graag de mogelijke implicatie omzeilen 
dat deze invloed niet uit Griekenland 
was gestroomd, maar vanuit India náár 
Griekenland.

Zij stuitte ook op een sterk staaltje van
geschiedvervalsing doordat men simpel-
weg de Indiase geschiedenis herschreef.
De Veda’s, de oudste teksten van de hin-

doeïstische filosofie en spiritualiteit, wer-
den volgens de Indiërs zelf in Noordwest-
India samengesteld vóór 3100 v.Chr.
Astronomische verwijzingen en beschrij-
vingen van geologische gebieden in de
Veda’s bevestigen de traditionele datering.
Maar ene Max Müller, een negentiende-
eeuwse Duitse geleerde van onberispelijke
signatuur, verplaatste de datum gewoon 
naar 1200 v.Chr. Met als gevolg dat de 
Indiase geschiedenis radicaal gecompri-
meerd moest worden om tweeduizend 
ontbrekende jaren te compenseren.
Grote historische figuren als Boeddha
en de grote hindoe yogi/filosoof Shan-
karacharya werden ineens gekoppeld 
aan foutieve jaartallen, eeuwen later 
dan hun eigen traditie vermeldde.
En zo kon het oude India, een veel oude-
re en verfijnder cultuur, met een onon-
derbroken traditie van intellectuele uit-
muntendheid en spirituele voorsprong 
die terugging tot het vierde millennium 
v.Chr., aldus worden afgeschilderd als 
een intellectueel achterlijke negorij, 
waarna Griekenland, een jonge cultuur 
met een verwoeste geschiedenis, een 
enorm overtrokken rol kreeg toegekend 
in de ontwikkeling van de menselijke 
beschaving.

Het is verrassend te lezen dat heden-
daagse yogastudenten die Plotinus lezen
direct de hogere staten van bewustzijn 
herkennen die hij beschreef. En dat zij 
punt voor punt het verband kunnen zien 
met de niveaus van meditatieve concen-
tratie in de Indiase Yoga Soetra’s van 
200 v.Chr. En toch negeren westerse 
geleerden juist deze passages vaak!

Ze vertegenwoordigen de ‘oosterse ver-
vuiling van de zuiver Griekste traditie’, 
beweerde een professor van Johnsen. 
En hij had gelijk: je kunt overal in het
Griekse denken oosterse invloeden vinden.
Ik ben benieuwd of de westerse media
aandacht besteden aan deze verrassen-
de ontdekking van Johnsen of dat het 
simpelweg genegeerd wordt omdat er 
nogal wat reputaties op het spel staan.
Linda Johnson dook diep in de klassieke 
bronnen en ontdekte bewijzen voor ver-
bazingwekkende overeenkomsten tussen
de grootste denkers van de westerse 
wereld en Indiase yogi’s.

In zijn voorwoord zegt Eckhart Tolle dat 
het een belangrijk kenmerk is van dit 
boek dat het duidelijk en overvloedig 
bewijsmateriaal laat zien van het feit dat
veel Griekse wijsgeren zich bewust waren
van en beïnvloed waren door de spiritu-
ele leringen en praktijken van de oude
culturen van Egypte en, nog belangrijker,
van India. ‘Wanneer je dit boek leest, 
begeef je je niet alleen op een reis terug 
in de tijd naar de oorsprong van onze 
beschaving, maar ook op een reis zonder 
afstanden, in de tijdloze dimensie die jij 
bent.’
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Linda Johnsen spreekt over spirituele 
eenzaamheid als mensen haar tijdens 
haar lezingen in de VS vertellen dat ze
spiritueel eenzaam zijn. ‘Hun ziel hunkert
naar een zinvoller bestaan, naar een
leven waarin het spirituelere een levende 
ervaring is, maar ze hebben niemand om 
hun verlangen mee te de delen en worden
door vrienden uitgelachen omdat ze 
meditatielessen bijwonen.’ Onze cultuur, 
zo stelt Johnsen terecht vast, heeft vol-
doende voedsel voor het lichaam en de 
geest, maar ze hongert de ziel uit.

Dezer dagen kreeg ik de eerste Neder-
landse vertaling in handen van Oswalds
Spenglers ‘De ondergang van het Avond-
land’, dat in het interbellum verscheen. 
(Het interbellum was de periode tussen 
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.) 
Wellicht is het materialisme en rationele 
denken in het huidige Avondland wel 
debet aan die spirituele armoede waar-
over Linda Jonhsen spreekt...

De geschiedenis van de joden
Deel 2: erbij horen (1492–1900)
Auteur: Simon Schama
Uitgever: Atlas Contact, 2017

Vlak voor de deadline kreeg ik deel twee 
binnen van Simon Schama’s ‘De geschie-
denis van de joden’, en ik ga het binnen-
kort bespreken; hierbij vast wat info.

In 2013 verscheen het eerste deel (van 
de drie) van ‘De geschiedenis van de 
joden’, dat veel goede recensies kreeg,
ook van mij in Reflectie. Deel 1 ging in op
de periode 1000 v.Chr.–tot 1492, het 
tweede deel op 1492–1900. Het laatste 
deel behandelt dus 1900 tot op heden,
waarin dus ook de Holocaust aan de orde
komt, maar dat kan nog wel even duren. 

Schama vertelt als rasverteller over de
verhalen van rabbijnen en filosofen, maar
ook van degenen die zelden een plek krij-
gen in de geschiedschijving: een dichter 
in het ghetto van Venetië, een bokster in
Georgiaans Engeland, een bijbelverkoper
in Amsterdam, een dovenleraar in
achttiende-eeuws Frankrijk en een opera-
componist in negentiende-eeuws Duits-
land... De geschiedenis ontvouwt zich 
van India tot Galilea, van Virginia tot 
Istanboel. In de woorden van Schama is 

‘de geschiedenis van de joden’ in feite 
een verhaal over de hele mensheid.

Het is een boek dat Simon Schama altijd 
al heeft willen schrijven: ‘Possibly the 
greatest story ever told’, een grootse 
geschiedenis van het joodse volk in de 
geschiedenis van de wereld. Van Mozes 
tot psycho-analyse, van de Bijbel tot de 
westelijke Jordaanoever, van de cultuur 
tot en met de wetenschap: op al deze 
terreinen zijn joden van een beslissende 
invloed geweest op de ontwikkeling van 
de wereld.
Zoals John Adams, de tweede president 
van de Verenigde Staten, ooit schreef: 
‘De joden hebben meer bijgedragen aan 
de beschaving van de mensheid dan 
willekeurig welk land.’ Schama vertelt 
dit verhaal met de weidse blik die hem 
tot één van de beste historici van onze 
tijd maakt: een geschiedenis waarin 
schoonheid en gruwelen een even grote 
rol spel. Net als in deel 1 vertelt Schama
de geschiedenis van de joden aan de hand
van ‘gewone’ mensen, waardoor het een 
vrij makkelijk leesbaar hoek werd. Toch
passeren in zijn boek ook wel wat grotere
namen en het is fascinerend te lezen hoe
hij die in het grotere verhaal verweeft. 
Knap hoor!

In het volgend nummer kom ik op dit 935 
bladzijden tellende boek terug. De prijs 
is er ook naar: 49 euro, maar dan heb je 
ook wat! 

Het gezicht van een wereldrijk
Groot-Brittannië in portretten
Auteur: Simon Schama
Uitgever: Atlas Contact, 2016

In ‘Het gezicht van een wereldrijk: Groot-
Brittannië in portretten’ toont Schama
zich opnieuw een meesterlijk en gedreven
verteller.
Wie een gezicht vastlegt, legt de geschie-
denis vast, zo is de overtuiging van Simon
Schama. De manier waarop Churchill 
ruziede met zijn schilder zegt iets over 
de politieke verhoudingen na de Tweede 
Wereldoorlog. Dat John Lennon een paar
uur nadat hij in foetushouding was gefo-
tografeerd door Annie Leibovitz, werd 
doodgeschoten, is een wonderlijk wrede 
speling van het lot. En de plaatjes van 

Charlie Chaplin of George Bernard Shaw
die je bij een pakje sigaretten kreeg, zeg-
gen iets over het begrip roem, dat steeds
meer verschijningsvormen kreeg.
Schama kijkt met liefde en aandacht naar
schilderijen en foto’s uit de afgelopen 
eeuwen. Hij leest er de karakters in: 
daadkracht, dromerigheid, passiviteit, 
frustratie, irritatie. Zijn vertelling over 
Groot-Brittannië aan de hand van por-
tretten ontstijgt de geschiedenis: zijn 
verhalen worden meesterwerkjes over
menselijke emotie en menselijk handelen.
Hij beweegt zich met vertrouwde, stilisti-
tische virtuositeit tussen kunst en geschie-
denis om te laten zien hoe mensen leven
met macht, liefde, roem en ondergang. 
Zo geeft hij een uniek beeld van een 
wereldrijk. 

De titel suggereert ten onrechte dat dit 
boek past in het rijtje over het Britse 
koloniale rijk, met onder andere recent 
werken van Ferguson en Barendse.
Schama wilde namelijk eens een ander 
soort geschiedenis van het Britse rijk 
schrijven. Hij deed dat op een bijzonder 
originele manier, door zijn relaas op te 
bouwen aan de hand van overgeleverde 
portretten van personen, gegroepeerd 
in vijf thema’s: macht, liefde, roem, zelf-
portretten en ‘het volk’.
Lezers worden vergast op een bijzonder 
onderhoudende wandeling door de Brit-
se geschiedenis, onder leiding van een
erudiete gids, die vanuit de talrijke afbeel-
dingen in zwart/wit en kleur veel vertelt 
over de gepresenteerde kunstwerken, 
hun ontstaan en hun makers, maar ook 
over wat die werken vertellen over de 
maatschappij waarin ze ontstonden. 
Aan de hand van iconische portretten
brengt hij een kaleidoskoop van verhalen.
Het levert een alternatieve kijk op de 
Britse geschiedenis op.

Portretten zijn voor machthebbers een 
geliefd medium om hun belang tentoon 
te spreiden. Dat het wel eens anders kan 
uitdraaien, bewijst Schama’s relaas over 
het portret van Winston Churchill dat 
het Britse parlement bestelde naar 
aanleiding van zijn 80ste verjaardag.
Ondanks verwoede pogingen van Church-
ill om het beeld te beïnvloeden, was hij 
op werk te zien als een oude man die 
niet meer geschikt was voor zijn functie.
En zo hangt Schama tal van anekdotes
op, over de minnaressen van de Ameri-
kaanse president Thomas Jefferson of 
van de Engelse koning George IV. Over
hoe Van Dyck een Venetiaanse edeldame
afbeeldde door afgietsels van haar dode
lichaam te bestuderen. Bij momenten
krijgt Schama de allures van een roddel-
tante, zij het eentje die weet waarover hij
spreekt en die veel research verrichtte.

‘Het gezicht van een wereldrijk’ is een
spannende en verrijkende wandeling door
de Britse geschiedenis onder leiding van
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een deskundige gids die vanuit de tal-
rijke afbeeldingen in zwart/wit en kleur 
veel vertelt over de gepresenteerde
kunstwerken, hun ontstaan en makers,
alsmede over wat die werken vertellen
over de maatschappij waarin ze ontston-
den. Een respectabele krachttoer, die je
naar méér boeken van deze meestervertel-
ler doet uitzien! Aangenaam leesvoer 
voor de donkere wintermaanden...

Van wethouder naar sjamaan
‘Mijn weg naar God en Godinne’ ··· Levens-
wandel van Hans Suur Maj Zonneveld
Auteur: Hans ‘Suur Maj’ Zonneveld
Uitgever: Elikser, 2017

Er zijn van die boeken die je meteen 
boeien en raken. Zo ook het boek ‘Van
wethouder naar sjamaan’ van Hans ‘Suur
Maj’ Zonneveld, die zijn hele bewogen
leven de revue laat passeren en ook uit-
voerig schrijft over de politieke perikelen 
als fractieleider en later als wethouder;
waarbij hij als zodanig niet onverdienste-
lijk functioneerde.
Ook schrijft hij uitvoerig over enkele 
inwijdingen en zijn deelname aan tal van 
workshops, therapieën en opleidingen.
Hans wil zichzelf leren kennen en erachter
komen waarom hij handelde zoals hij 
handelde en hij is daar heel open over, 
ook over zijn scheiding en relaties.
Tijdens regressiesessies komt hij erachter
waarom hij zo handelde. Zijn verhaal, 
zegt hij, laat zich kaleidoskopisch lezen. 
‘Een beeld van mijn relatie, de Elfsteden-
tocht, mijn nieuwsgierigheid naar wat 
astrologie over mezelf te vertellen heeft, 
op reis naar Egypte, Frankrijk en Rusland 
en het uitwerken van dromen; het leek 
wel alsof alles therapeutisch werd en
therapie alles werd. En dan gebeurde er
weer eens iets geheel onverwachts. 
Multatuli schreef het al: mijn verhaal 
wordt eentonig. We denken dat we ons 
leven kunnen sturen en dan blijken de 
weefsters van mijn leven iets geheel 
anders voor me te hebben bedacht...’
Heel herkenbaar. 

Hij krijgt als wethouder ook te maken 
met pijnlijke gebeurtenissen die voor 
hem herbelevingen zijn voor vroegere 
pijn. Zijn homeopaat maakt hem duide-
lijk dat gebeurtenissen uit het verleden 
in een andere vorm kunnen terugkomen.

Als het ware om je een kans te geven er nu
op een andere manier mee om te gaan. 
In dit geval niet als slachtoffer, maar als 
volwassene, die verantwoordelijkheid 
neemt voor wat hij wel of niet gedaan 
heeft. Mooi!

Fascinerende ontwikkelingsreis
Hans is een vreemdeling in een vreemd 
land eigenlijk, maar dat was hij als kind 
ook al gewend, en hij leerde ermee te
leven. Als kind werd hij vaak niet begre-
pen omdat hij wezentjes waarnam en 
gevoelens had, die anderen niet zagen 
of hadden. Zijn omgeving ontkende de
wereld die hij zag en daarmee ontkenden
ze hem.
Het veroorzaakte een diepe pijn en die 
speelde, al dan niet op de achtergrond, 
een rol in zijn hele levensloop. In zijn 
boek doet hij verslag van de fascineren-
de ontwikkelingsreis die hij aflegde, tot 
hij in het diepst van zijn ziel zijn ware 
wezen ontmoette en kon omarmen. 
Hij krijgt ook te maken met projecten in 
Ghana, waar de basis werd gelegd om 
later sjamaan te worden en waar hij ook 
zijn initiatie ontving. Mooi om te lezen 
hoe hij daar naartoe groeide.

‘Van wethouder naar sjamaan’ is een 
boeiend geschreven, openhartig verhaal 
waarin velen zich zullen herkennen. 
Tegelijk is het ook een leerboek omdat
Hans Suur Maj ook zijn verworven inzich-
ten deelt en dan ook des lezers leraar is.

Hans Suur Maj Zonneveld werd geboren 
in Bussum en was er bijna 32 jaar raads-
lid, waarvan twaalf jaar wethouder. Hij 
studeerde Politieke en Sociale Weten-
schappen en heeft twee kinderen. 
Hans Suur Maj was een leerling van
Shakmah Winddrum, via wie hij zijn naam
‘Suur Maj’ kreeg. Hij volgde opleidingen 
o.a. op het gebied van Trance Healing & 
Speaking, mediumschap, Sound Healing 
en hij mag zich paqo (priester/healer) 
noemen in de Q’eros-traditie uit Peru. 
Hij is healer, coach, en spreker over een 
andere manier van politiek bedrijven.

Wie zijn wij? Waar komen we van-
daan? Waar gaan we naartoe?
Auteur: Hans Moolenburgh sr.
Uitgever: De Moolenburgh bibliotheek, 2017

De ex-huisarts Hans Moolenburgh is een 
veelzijdig man die, behalve over zijn vak-
gebied, over tal van andere thema’s zijn 
licht liet schijnen.
Zijn magnus opus is ‘Het boek Openba-
ring als baken voor onze tijd’. Meer dan
vijftig jaar lang bestudeerde hij het bijbel-
boek Openbaring van Johannes. In die 
tijd ontsloot het zich voor hem en bood 
het inzichten in gebeurtenissen uit het 
verleden en boodschappen voor de toe-
komst. In zijn omvangrijke, haast 600 
pagina’s tellende boek geeft hij per vers-
regel een analyse van het hele bijbelboek.

Recent verscheen het boek ‘Waar komen 
we vandaan?’, waarin Moolenburgh laat 
zien dat de huidige wetenschap het ant-
woord op deze vraag heeft gereduceerd
tot: de wereld is uit louter toeval ontstaan
en wij zijn ons brein; vrije wil is een illusie,
eigen verantwoordelijkheid bestaat niet 
en voortplanting is ons enige nut.
Het idee dat het leven zinloos is, leidt in
deze tijden tot een gevoel van nutteloos-
heid en depressie en een zucht naar snel-
le bevrediging. Moolenburgh laat niets 
heel van de evolutietheorie – waarvan 
mensen volgens hem blijven vergeten 
dat het hier om een theorie gaat die 
nooit is hardgemaakt. Vervolgens legt 
hij aan de hand van de Bijbel en vele
studies uit hoe de structuur van de mens
in elkaar zit. Dat de mens niet zijn brein
is, maar zijn geest. In onze huidige cultuur
hebben we juist die geestelijke dimensie 
verwaarloosd, met alle gevolgen van dien.

Maar, zegt Moolenburgh, er is hoop, we 
kunnen nog veranderen – en zelfs de 

vernietiging van de Aarde die in gang is 
gezet, terugdraaien, want de geest is 
sterker dan we ons kunnen voorstellen. 
‘Verander één gedachte en u verandert 
op slag de wereld.’

In het komend voorjaarsnummer plaats
ik een uitvoerig interview dat ik met hem
had, waarin deze vragen ter sprake komen.



Oswald Spengler: De ondergang van het Avondland (luxe-
editie 2017 in twee delen); Boom, 2017
Deze klassieker uit het interbellum blijkt juist in onze tijd 
weer verrassend relevant. Vele denkers, schrijvers en kun-
stenaars lieten zich door De ondergang van het Avondland 
inspireren. Deze eerste Nederlandse vertaling van het twee-
delige boek uit 1918 en 1922 laat een groter publiek kennis-
maken met de gelaagde wereld van Spengler.
In ‘De ondergang van het Avondland’ schetst Oswald Speng-
ler een meeslepend panorama van de menselijke geschiede-
nis. Hij laat zien hoe culturen opkomen en vergaan, in een 
proces dat vergelijkbaar is met de seizoenen. Elke cultuur 
heeft wel zijn eigen identiteit: zo streefden de antieken 
naar volledige aanwezigheid en reiken wij in het Westen al 
vanaf de Vikingen naar de oneindigheid. Maar op grond van 
de overeenkomsten in ontwikkeling kon Spengler voorspel-
lingen doen over het verdere verloop van onze geschiede-
nis. Veel van deze voorspellingen zijn honderd jaar later 
nog schrikbarend actueel. 
Bij het boek wordt ook een digitaal platform gelanceerd.  
De website en app bieden verhelderende samenvattingen 
en per hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen van 
uitleg voorzien en zijn er verhelderende podcasts.

Ian Kershaw: Hitler: De biografie; Spectrum, 2017
Kershaws magistrale tweedelige biografie van Hitler geldt 
als hèt standaardwerk over één van de belangrijkste histo-
rische figuren van de twintigste eeuw, waarvan inmiddels al 
meer dan 25.000 exemplaren zijn verkocht.
Dit is het verhaal van een vergiftigde wereld en van een man
die zowel door de die wereld is gevormd als haar geschapen
heeft. In twee delen schept Ian Kershaw een beeld van Adolf
Hitler. In het eerste deel staat zijn greep naar de macht 
centraal; het tweede deel staat in het teken van de oorlog 
die hij ontketende en zijn uiteindelijke ondergang.
Deze kloeke biografie (1067 pagina’s tekst en foto’s; 54 
pagina’s noten en literatuur) is een verkorte bundeling van 
twee delen die eerder los verschenen: ‘Hitler 1889–1936: 
Hoogmoed’ (839 pagina’s) en ‘Hitler 1936–1945: Vergelding’ 
(1202 pagina’s). De Britse historicus Ian Kershaw is een 
prominent onderzoeker van nazi-Duitsland.

Claudia Schoemacher: Het rimpeleffect; De Fontein, 2017
‘Het rimpeleffect’ van Claudia Schoemacher is een roman 
over Julia Smith. Het verhaal gaat over Julia, journaliste en 
getrouwd met de vermaarde advocaat Hugo Smith. Samen 
met hun dochtertje wonen ze in een miljoenenvilla en 
leiden voor de buitenwereld een glamoureus leven. Maar 
achter die façade schuilt een afbrokkelend huwelijk. Hugo 
heeft de ene na de andere affaire en als hij tot overmaat 
van ramp failliet wordt verklaard, stort Julia in. Ze is intens 
moe en glijdt langzaam maar zeker weg in een depressie 
die leidt tot een zelfmoordpoging. 
Terwijl Julia in coma ligt, wordt ze teruggevoerd naar 1997, 
het jaar waarin ze het gelukkigst was. Ze realiseert zich dat 
ze dit keer lering moet trekken uit het verleden zodat ze, 
eenmaal terug in haar werkelijke leven, stekere en zelfstan-
digere keuzes kan maken.
Claudia Schoemacher wil met ‘Het rimpeleffect’ het taboe 
op depressie en zelfmoord verder doorbreken. Eerder 
schreef zij het autobiografische ‘Kind van de onderwereld’ 
en de roman ‘Kamer 303’. ●

Boekaankondigingen

Nieuwe boeken waarvoor nu de ruimte ontbrak voor een uit-
gebreide bespreking worden in deze rubriek  aangekondigd. 
Enkele boeken zullen later alsnog worden besproken.

Aat-Lambèrt de Kwant


