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Woord vooraf

Aat-Lambèrt de Kwant
hoofdredacteur

Hoewel wij de artikelen die door auteurs van buiten de VKK worden aan-
geleverd bijzonder op prijs stellen, is het jammer dat er nog weinig van 
eigen bodem bij is. Dit moet echt gaan veranderen en we kijken dan 
ook uit naar uw bijdragen!
God is stilte, zegt Aat-Lambèrt de Kwant in zijn artikel ‘De sprekende stil-
te’. In de meeste kerken zijn er weinig ogenblikken van stilte. De protes-
tantse kerken kennen geen of nauwelijks momenten van stilte en toen 
een predikant stiltemomenten invoerde, kreeg hij veel commentaar op 
‘dat new age-gedoe’. ‘We zijn,’ zo zegt Gwendoline Remmerie in haar 
mooie boekje Stilte ontmaskert, ‘meesters in het ontvluchten van deze 
alom tegenwoordige ‘stilte’; ze ontmaskert ons en doet ons in de spiegel 
kijken. Stilte gaat in deze context niet om het fysiek afwezig zijn van geluid.
Het is de ruimte waarin we helder beseffen dat we zijn. Binnen deze on-
metelijke ruimte speelt zich onze fysieke waarneming en het denken af.’
In zijn prachtig verwoorde artikel ‘Beelden van een hogere dimensie: 
theosofie als bron van inspiratie voor de Russische schilder Kazimir 
Malevitsj’ bekijkt Ojas de Ronde leven en werk van één van de vaders 
van de moderne schilderkunst. Aanvankelijk vond hij deze te abstract, 
te ondoorgrondelijk en ongrijpbaar. Tot hij op een tentoonstelling oog 
in oog kwam te staan met zijn beroemde, machtige ‘Zwarte Vierkant’. 
‘Plotseling besefte ik dat ik geconfronteerd werd met het werk van een 
genie dat het Absolute Niets wilde uitbeelden.’
Wies Kuiper gaat in op ‘Pinchas Lapide, diplomaat en bruggenbouwer 
tussen Rome en Jeruzalem; het christendom gezien vanuit een joodse 
achtergrond.’ Hij was o.a. leerling van Martin Buber; hij gaat ervan uit 
dat Jezus een jood was en volledig ingevoerd in de joodse tradities en 
vanuit die culturele achtergrond heeft hij de verhalen en leringen die 
nu opgenomen zijn in het Nieuwe Testament, gesproken of gebracht. 
Dus die zouden een vervolg kunnen zijn op de Thora en de joodse 
wijsheidsliteratuur. Lapide schrijft: ‘Voor mij is Jezus niet zozeer de 
grondlegger van het christendom als wel degene die de aanzet gaf tot 
het christen-zijn; wat voor hem neerkomt op een gelovige jood zijn.’ 
Deze keer een voorpublicatie van het binnenkort te verschijnen boek 
‘De intelligentie van de kosmos: grensverleggend onderzoek naar de 
reden van ons bestaan’ onder redactie van de 85-jarige Hongaarse 
wetenschapper Ervin László. Met hun gewaagde visie en hun op de toe-
komst gerichte denkwijze schetsen László en zijn co-auteurs het nieuwe
concept van de wereld en van onszelf in die wereld. En ze helpen ons 
ontdekken hoe we deze tijden van verdeeldheid kunnen overbruggen 
en ons kunnen ontplooien in de richting van een nieuw tijdperk van 
vrede, coherentie, verbinding en van wereldwijd welbevinden. 
‘De intelligentie van de kosmos’ is een ambitieus boek. Op basis van
László’s vorige boeken en studies presenteert het boek een goed onder-
bouwd wereldbeeld waarin strikte wetenschap wordt geïntegreerd met 
authentieke spiritualiteit.
In het artikel ‘Zorgen voor jezelf: luisteren naar de roep van je ziel’ gaat 
Aat-Lambert de Kwant in op de spirituele betekenis van het Pinokkio-
sprookje. Pinokkio is een metaforisch sprookje waarin ook ónze reis 
door het leven treffend beschreven wordt en waarin duidelijk wordt 
dat zorgen voor jezelf ook neerkomt op: zorgen voor je ziel.
Wij wensen onze lezers met dit diverse zomernummer veel
leesplezier en vooral ook ruime reflectie en inspiratie!
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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 indivi-
duele keuzes worden gestimuleerd en gewaardeerd. 
De vkk heeft geen binding met Rome en kent geen dog-
matische autoritaire visie met betrekking tot levens-
thema’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

Een overzicht van alle Vrij-Katholieke kerkgemeenten in Nederland per 1-7-2018
Kerkgemeente Amsterdam
 St. Gabriëlkerk
Deurloostraat 17, 1078 hr Amsterdam
Eerstaanwezend priester: P.J. (Piet) Standaar; tel. 036–5246426
Secretariaat: mw. G. (Gerda) Baaij; tel. 036–5333025
E-mail: amsterdam@vkk.nl

Kerkgemeente Arnhem
 Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen
Wagnerlaan 90, 6815 ag Arnhem
Eerstaanwezend priester: Carin van Midloo
Secretariaat bestuur: dhr. Paul Aukes; tel. 0316–223389
E-mail: arnhem@vkk.nl

Kerkgemeente ’s-Gravenhage
 St. Albaanskerk
Rietzangerlaan 2a, 2566 sv Den Haag
Eerstaanwezend priester: Theo G. M. Mensink; tel. 033–4638665
Secretariaat: mw. Renée Bost
E-mail: den_haag@vkk.nl

Kerkgemeente Haarlem
 St. Raphaëlkerk
Popellaan 1, 2061 gs Bloemendaal
Rector: mgr. Gert Jan van der Steen; tel. 0521–351077 en 
0654–774547
E-mail: gert@palstar.nl
Eerstaanwezend priester: Arthur Robinson; tel. 023–5323193
Secretariaat: mw. José Robinson; tel. 023–5323193
E-mail: haarlem@vkk.nl

Kerkgemeente Naarden
 St. Michael and All Angels
Meentweg 9, 1411 gr Naarden
Eerstaanwezend priester: P. (Parcival) van Gessel
Telefoon pastoraal: 036–8440174
Telefoon bestuur: 035–5244974
E-mail: naarden@vkk.nl

Kerkgemeente Rotterdam
 St. Franciscuskerk
Gerrit van de Lindestraat 65, 3022 te Rotterdam
Eerstaanwezend priester: R. (Ronald) Engelse; tel. 0180–313975
Contactadres: mw. J. (Joke) Wolters-Stok; tel. 010–4269528
E-mail: rotterdam@vkk.nl

Kerkgemeente Utrecht
 St. Maartenskapel
Herenstraat 27, 3512 kb Utrecht
Eerstaanwezend priester: F.A. (Frank) Kouwe; tel. 073–6566318
Secretariaat: dhr. Peter Fokker; tel. 030–2899184
E-mail: utrecht@vkk.nl

Kerkgemeente Zwolle
 St. Michaëlskerk
Enkstraat 44, 8012 tx Zwolle
Eerstaanwezend priester: mw. W. (Wies) Kuiper; 
tel. 038–4531384
Secretariaat: dhr. Mans Hofman; tel. 0640–938557
E-mail: zwolle@vkk.nl
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Zo herinner ik mij die oude psalm van vroeger: ‘De stilte
zingt u toe, o Heer.’ Mooi, de stilte die de Eeuwige toezingt.
En de stilte spreekt.
De Bhagavad Gita spreekt ook van die stilte: ‘Voor hen 
die het toppunt van eenheid met de Heer hebben bereikt, is het 
pad stilte en vrede.’ En van Pythagoras is de uitspraak: 
‘Laat je kalme geest luisteren en opnemen.’
Stilte, daar hadden ook de Rishis, de Indiase zieners, al 
weet van. Zij ervoeren hun stilte door uiterst verfijnde 
perceptie, de impulsen van de eeuwige kennis.
Ervaar vandaag hoe de stilte tot je spreekt.

Stilte is abstract en moeilijk geworden
Toch is de stilte voor velen nog een abstract begrip en 
kunnen we er maar moeilijk mee overweg. De beoogde 
verstoring van de dodenherdenking zegt iets van de 
tijd waarin we leven. Stilte moet vooral doorbroken 
worden, want stilte is eng.
Jaren geleden verbleef ik vaak op de Hoge Veluwe en genoot
daar intens van de stille plekken. Later kwam ik bij het 
biologische parkrestaurant ‘De Hoge Veluwe’ met enkele 
mensen in gesprek en vroeg hen of ze ook zo hadden 
genoten van de stilte daar. Nou, uh: niet; dat vonden ze 
maar eng. We zijn zo gewend geraakt aan het geluid dat 
ons omringt dat we ook onwennig met stilte omgaan.

Ook in de meeste kerken zijn er weinig ogenblikken 
van stilte. De protestante kerken kennen geen of nau-
welijks momenten van stilte en toen een predikant 
stiltemomenten invoerde, kreeg hij veel commentaar 
op dat new age-gedoe. 
Binnen de vkk ligt dat anders, maar ook daar kreeg ik
eens van een bezoeker te horen dat het soms zo eng was.
Tja...
Met veel drukte hollen velen zichzelf hun hele leven 
voorbij. Dat zijn we zo gewend en als het dan toch even
stil is, ratelt het brein maar door. Stilte is in onze cultuur
immers nutteloos, levert niets op, terwijl we in stilte pas 
echt wakker worden en verbonden kunnen worden met 
onze bron, de bron van oude kennis... maar al snel 
creëren we weer snel drukke gedachten en gepieker. 
Stilte ontmaskert en laat je in de spiegel kijken. En ik 
doel dan niet op stilte als afwezigheid van geluid, maar 
op de ruimte waarin we beseffen dat we zijn. Stilte die 
je doet ontwaken uit die altijd maar aanwezige behoef-
te aan afleiding en entertainment.

‘We zijn,’ zo zegt Gwendoline Remmerie in haar mooie 
boekje Stilte ontmaskert, ‘meesters in het ontvluchten van 
deze alom tegenwoordige ‘stilte’; ze ontmaskert ons en doet 
ons in de spiegel kijken. Stilte gaat in deze context niet om het 
fysiek afwezig zijn van geluid. Het is de ruimte waarin we 
helder beseffen dat we zijn. Binnen deze onmetelijke ruimte 
speelt zich onze fysieke waarneming en het denken af.’ De ‘zee 
van Zijn’ is als metafoor een rode draad doorheen het
boek. Ons denken maakt golven aan het wateroppervlak.
Maar uiteindelijk komen we erachter dat deze golven ons
in-zicht in de zee van Zijn niet hoeven te belemmeren.
De stilte laat zich horen en voelen doorheen het verhaal, 
en doet ons proeven van een grotere dimensie van het 
dagelijks leven.

Stilte confronteert: stilte die je onrustig maakt
Een paradox: hoe kan stilte je nu bij je onrust brengen? 
Meditatie, yoga, contemplatie, ze moeten je toch inner-
lijke rust en vrede brengen? Jaren geleden zei een 
kennis dat ze stopte met yoga omdat het haar zo on-
rustig maakte. ‘Prima,’ zei ik. ‘Ga er vooral toch mee door 
en probeer bij de bron van je onrust te komen.’

Hoewel er veel aandacht is voor meditatie hebben men-
sen nog moeite met stiltemeditatie. Maar yoga en medi-
tatie zijn niet alleen bedoeld om je lekker te voelen, ze 
kunnen je ook op diepere lagen brengen en dat kan 
confronterend zijn. Niet iedereen is daaraan toe.
Yoga helpt je verbinding te maken met het Goddelijke 
dat wij zijn. Bhakti yoga betekent dat je door middel van 
devotie verbinding zoekt. Tja, het is de makke van veel 
spirituele zoekers vandaag de dag. We zoeken geluk

In deze tijd van constante overprikkeling van de zintuigen lijkt er steeds meer behoefte aan stilte te ontstaan.
Enkele jaren terug was ‘stilte’ zelfs het thema van de Maand van de Spiritualiteit. Dagblad Trouw stelde vast 
dat stilte gaandeweg een soort God is geworden. En dat klopt... God is ook stilte en stilte is God. Stilte is een
begrip waaraan in de tradities altijd veel waarde werd toegekend.

De sprekende stilte:
even uit de tijd stappen

Aat-Lambèrt de Kwant

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.
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in deze hectische wereld en als we het daar niet vinden,
dan maar via spoedcursussen ‘verlichting’ of yoga.
Maar pas op! Het brengt je, als het goed is, ook op die on-
vermoede lagen in jezelf. Ook stilte kan je daar brengen,
zoals ik ook heb ervaren tijdens een verregende vakan-
tie ergens in Duitsland waar ik voor een groot deel van
de tijd in mijn uppie in een fraai houten chalet zat en daar
in de stilte op veel innerlijke onrust stuitte.

Tja, die stilte...
Eckhart Tolle zegt ergens: ‘Als je het contact met de inner-
lijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wan-
neer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de 
wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt 
nauw samen met innerlijke stilte.’ In korte, indringende 
teksten laat hij in zijn boek ‘De stilte spreekt’ druppels 
waarheid en wijsheid in de ziel vallen.

En de mysticus/filosoof Marcel Messing zegt:
Gij zijt de ongewogen stilte
niet het afgemeten woord.
Gij zijt beweging en rust...
eeuwige stilte
in het tijdelijke woord.

Een stilte die spreekt
En in Messing’s mooie boekje ‘Zangen van stilte’ wordt 
de diepte en kracht van de stilte bezongen. Ik wijs in dit
verband op zijn boek ‘De stilte die tot ons spreekt’ waar-
in hij wijst op de vele mythen die ons vertellen over de 
val van de mens. Deze val symboliseert de dramatische 
overgang van de paradijselijke mens naar de (aan de 
huidige) Aarde-gebonden mens. Een verstoffelijkings-
proces waarbij de herinnering aan de oorspronkelijke 
Goddelijke Mens steeds meer verloren is gegaan. In een 
harde oefenschool, waarin de wetten van reïncarnatie 
en karma heersen, zal de mens nu ervaring moeten op-
doen; een pijnlijk proces vol wisselvalligheden.
In het Westen leidde dit proces tot een cultuur van het 
lawaai. Steeds meer werd afscheid genomen van de 
stilte als fundament van alle levensopenbaring. Dit in 
tegenstelling tot de ontwikkeling in het Oosten.
In de poëzie, de natuur en de schilderkunst vinden we 
soms nog verwijzingen naar die stilte. Werkelijke ver-
lossing uit dit levensveld wordt verkregen door het in-
nerlijk pad van terugkeer. Maar hiervoor is eerst inzicht 
nodig.
De stilte die tot ons spreekt: een stilte die meer zegt dan de
mooiste muziek. Ik heb eens sessies gegeven waarbij ik 

mensen vroeg de muziek die ik liet horen op een vel wit 
papier te visualiseren, om ze vervolgens te vragen het-
zelfde te doen bij het luisteren naar de stilte, naar de 
muziek in zichzelf. Het was verbluffend te zien wat ze 
toen visualiseerden. Muziek ontstaat ook vanuit de 
stilte, zoals dat zo mooi is te horen op de cd’s in de box 
‘Musica Universalis: muziek der sferen’. Cd’s met thema’s
als verdriet, troost, dromen, maar ook stilte, met werken
van eigentijdse componisten als onder meer Kancheli, 
Górecki, Pärt, Satie en Gubaidulina. De stilte in deze 
muziek is tastbaar en doet je ook verstillen.

Woorden zijn slechts de verpakking
En dan die prachtige bundel ‘De stilte van woorden’, een
compilatie van korte teksten met een sterk aforistisch 
karakter van de Indiase levensleraar Osho. De teksten 
dienen ter inspiratie voor het vinden van ‘de kleur van de 
stilte’ ter onthaasting van ons o zo jachtige leven: ‘de 
woorden zijn slechts de verpakking, de inhoud is stilte.’
Het fenomeen ‘stilte’ speelt een belangrijke rol in Osho’s
levensbeschouwing, omdat het voor hem het diepste 
centrum of bron betekent, waaruit al het leven en diens 
vitale scheppingskracht voortkomt. Het vinden van die 
stilte, en daarmee van je natuurlijke aard, gebeurt door 
getuigebewustzijn, een andere belangrijke notie in zijn 
werk en meditaties.
Mooi begrip: ‘getuigebewustzijn’. Dat was het waarmee ik
te maken kreeg op die stille vakantieplek; ik was getui ge
van mijn bewustzijn dat waarnam hoe ik op die oorver-
dovende stilte reageerde.

Nu even niet dus. Wel (weer!) boeken en mooie muziek 
op m’n iPad, waarop ik (verslaafd aan het nieuws) ‘s mor-
gens de krant kan binnenhalen.
Ik kan nu wel mooie teksten over stilte citeren die mij 
raken, maar het is wel wat anders als ik die stilte, die 
probeerde tot mij te spreken, steeds weer door activi-
teiten tot zwijgen breng. Ik behoor(de) tot een cultuur 
van het woord en niet die van de stilte.
Ik realiseerde mij hoe de mind steeds meer maar weer 
gevoed wil worden door muziek, lezen en praten, voor-
al dat! Kan ook vaak niet anders als journalist. (Mooi 
excuus overigens.)
Toch wil ik me, zoals Eckhart Tolle dat treffend zegt, 
niet meer laten beïnvloeden door de onrust om mij heen en in 
mijzelf, maar deze beïnvloeden met mijn eigen stilte. Niet 
meer alleen door praten of schrijven over stilte, maar 
door echt oefenen in stilte, wellicht via stilteretraites. 
En gewoon even die mooie muziek uit tijdens het 
schrijven. Schrijven in stilte. 

Waar is de stilte van ooit 
die schrijvers, dichters en componisten inspireerde

poëzie geboren in de stille nacht van de ziel
prozaïsche beschrijvingen van de reis door het leven

dan moet het wel stil zijn...

Muziek die de natuur tot klank brengen
het zou meer stil moeten zijn

momenten zonder tv, radio, pc en social media
stil zitten, gewoon stil zitten... 

Reizen door de geest van stilte 
om in onvermoede werelden terecht te komen

ik hoef daarvoor geen reis te boeken naar Verweggistan
mijn vakantie is hier en nu, wanneer ik maar wil

maar dan moet het wel stil zijn
en dat is het niet altijd.

❧ Aat-Lambèrt de Kwant
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Je bevrijden van de opgehoopte spanningen
Stilte die je bij je onrust brengt. Veel spirituele zoekers 
willen niets liever dan innerlijke rust en stilte.
Stilte is balsem voor mijn ziel en ik zal die stiltemomen-
ten ook blijven zoeken, maar ik besef tegelijk dat ik op 
die lagen van innerlijke onrust zal stuiten. Net zoals bij 
meditatie, daarin kun je ook op die onrustlagen stuiten, 
maar eigenlijk is dat ook niet zo erg. Het is ook weer zo’n 
obsessie te denken dat je van stilte en meditatie rustig 
moet worden. Ik ga mediteren en dus word ik lekker 
rustig... Nee dus!

Ik ben iemand die door meditatie juist onrustig word en
ik heb me daar lang ongemakkelijk bij gevoeld, vooral 
in groepen, waar velen, zoals ze zeiden, ‘in die oneindige 
stilte terechtkwamen’. Veel meditatietechnieken vereisen 
dat je je lichaam niet beweegt en mentaal stil bent. 
Ik niet dus, maar als sanyassin leerde ik later dat stilte 
voor de meesten van ons (die in een hectische westerse 
consumptiemaatschappij leven en dagelijks volle agen-
da’s moeten afwerken) eigenlijk niet is op te brengen. Er is 
dagelijks te veel stress en hectiek en begin er dan maar 
eens mee om plotseling je lichaam stil houden.
Waar het om gaat is dat je je eerst losmaakt, bevrijdt, 
van de opgehoopte spanningen en denkpatronen waar-
in je verstrikt bent geraakt. De actieve meditaties waren
voor mijn onrustige geest dan ook een eye-opener!

Uiteindelijk brengen ze me ook bij mijn stille bron die 
in de onrust opwelt. Rivieren kolken, maar in de diepte 
is er die stille, eeuwige stroom. Ik vertrouw en verlaat 
me op die stille bron die me net zo voedt als mijn on-
rust. Met die bron zijn we altijd verbonden en het gaat 
erom ons daarvan bewust te worden. We hoeven ons-
zelf niet te veroordelen als die innerlijke onrust zich 
weer eens manifesteert. Het is er allebei: innerlijke 
onrust en die stille bron, en in die onrust manifesteert 
zich ook de stilte, zoals Marcel Messing dat in zijn boek 
‘De meester van de eindtijd’ weer zo mooi verwoordde: 
‘Pas als de ziel tot rust komt in de stem van de stilte, weer-
spiegelt ze dag en nacht het Al, is ze als een verstild meer in
een vallei.’ En: ‘Alleen de verstilde ziel kan de grondtoon horen,
die de ontelbare snaren van de harmonie der sferen bespeelt.’
Maar ik geef ook het devies mee van de dichter Gerrit 
Kouwenaar: ‘Stil de tijd, leef nog even.’
Het dagelijks leven is er ook, maar het is goed om even 
uit de tijd te stappen. ●

Words cannot capture existence, 
but Silence can.

❧ Shri Ravi Shankar

Lange tijd waren de werken van de Russische schilder
Kazimir Malevitsj voor mij te abstract, ondoorgronde-
lijk en ongrijpbaar. Tot ik op een tentoonstelling oog in
oog kwam te staan met zijn beroemde, machtige ‘Zwar-
te Vierkant’ en plotseling besefte dat ik geconfronteerd
werd met het werk van een genie dat het Absolute 
Niets wilde uitbeelden. Sindsdien raakte ik geïnteres-
seerd in Malevitsj’ achtergronden, ontdekte zijn rela-
tie met de wiskundige Ouspensky en met de theoso-
fie, zijn spirituele missie en utopische wereld visie. 
Hierbij een kort verslag van mijn ontdekkingsreis.

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 .

Het begin
Mijn zoektocht begint eind 19de eeuw in de Oekraïne.
Kazimir Severinovich Malevitsj (1879–1935) wordt er gebo-
ren als oudste van veertien kinderen. Zijn vader, een 
katholieke Poolse migrant, is manager op een suiker-
fabriek en verhuist met zijn gezin regelmatig van de ene
suikerbietplantage naar de andere. De situatie is onrus-
tig, want nieuwe technologische ontwikkelingen breken
oude landbouwmethodes open en krijgen greep op het 
dagelijks leven van de boeren. Door industriële ontwik-
kelingen zet bovendien de verstedelijking in, verarmt 
het platteland en raakt het ontvolkt. Er broeit daardoor 
een revolutie.

Beelden van een 
hogere dimensie

Theosofie als bron van inspiratie voor
 kunstschilder Kazimir Malevitsj (1879–1935)

Ojas Th. de Ronde



 Impressionistisch schilderij De bloemenverkoopster uit 1903

 Symbolistisch schilderij Eik met bosnimfen uit 1908

 Laat-impressionistisch schilderij Het tuinfeest uit 1908

Tweemaal Malevitsj;
links: foto uit 1900;
recht: zelfportret 

uit 1910
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Dit ontgaat de elite van aristocraten die, gesteund door
de tsaren, nog steeds de macht in handen hebben, onbe-
zorgd genieten van luxe en rijkdom en daarbij nauwe 
contacten onderhouden met het buitenland. Parijs was 
daarbij hun geliefde oord en daar kwamen zij in con-
tact met de allernieuwste ontwikkelingen, ook op het 
gebied van de moderne kunst. Onder hen waren rijke 
verzamelaars die daar kunstwerken kochten van post-
impressionistische, expressionistische en kubistische 
kunstenaars en deze trots in Moskou en St. Petersburg 
tentoonstelden. De jonge Kazimir Malevitsj hoort ervan 
en wordt er onweerstaanbaar door aangetrokken. Hij 
voelt het als een ‘christelijke roeping’ om zijn leven te 
wijden aan waarheid en schoonheid en zo het Godde-
lijke in de wereld te manifesteren. Zeventien jaar oud 
gaat hij daarom schilderkunst studeren in Kiev en in 
1904, na de dood van zijn vader, voelt hij zich vrij om 
zich in te schrijven als student van de prestigieuze 
Hogeschool voor Schilderkunst, Plastiek en Architectuur in 
Moskou. Daar probeert Malevitsj zijn innerlijke onrust 
te stillen met schilderen en daarbij een antwoord te 
vinden op de vragen van zijn tijd.

Op zoek naar een hogere dimensie
En die vragen worden steeds groter. De maatschappe-
lijke onrust groeit en uit zich in opstanden die steeds 
worden neergeslagen en onvermijdelijk lijkt Rusland af 
te stevenen op de gewelddadige Oktoberrevolutie van 
1917. Maar tegen de achtergrond van heftige politieke 
en maatschappelijke omwentelingen beginnen de Rus-
sische kunstenaars nu hun eigen revolutie. Ze zijn op 
zoek naar een hogere werkelijkheid dan die om hen 
heen; ze verdiepen zich in theosofie en occultisme en 
schilderen ‘gestolde muziek’.

In 1906 verschijnt het eerste nummer van hun tijdschrift
‘Gulden Vlies’. Om elke onduidelijkheid bij de lezer op voor-
hand weg te nemen, verklaart de redactie waar het om 
gaat: ‘Kunst is eeuwig, want het is gebouwd op het onvergan-
kelijke... Kunst is volmaakt, want haar enige bron is de ziel. 
Kunst is symbolisch, want zij draagt het symbool in zich, de 
weerspiegeling van het Eeuwige in het tijdelijke.’¹
Grote woorden? Niet in de turbulente tijden van het 
begin van de twintigste eeuw in Rusland. Veel stijlen 
wisselen elkaar af, met name omdat men ook in Rus-
land niet wil achterblijven bij de ontwikkelingen in het 
Westen. Men schildert in impressionistische of expres-
sionistisch stijl en zoekt nieuwe symbolen om de bele-
ving van de werkelijkheid uit te drukken. Stijlen verschil-
len daarbij, maar bij alle vernieuwende kunstenaars 
(die elkaar in Moskou en St. Petersburg treffen) leeft het 
diepe verlangen om in de chaos van het moment inspi-
ratie te zoeken bij de bron in zichzelf, de ziel, de wezens-
kern die in contact staat met het Eeuwige.

Experimenteren met symbolen
Dat botst soms met de maatschappij. Dat zie je ook in de
werken van Malevitsj uit deze tijd. De ene keer toont hij 
zich een melige satiricus die de Russische bourgeoisie 
dansend, ruziënd of lui liggend in het gazon portret-
teert. Vanuit zijn diepste innerlijk verzet hij zich hierin 
tegen de hedonistische, luxueuze en (in zijn ogen) 
decadente levensstijl van de gegoede burgerij. Zijn 
afkeer is vurig en typeringen als ‘cerebraal’ of ‘herme-
tisch’, die je op grond van zijn latere abstracte doeken 
geneigd bent aan hem toe te schrijven, kloppen duide-
lijk niet bij deze werken.
Malevitsj kan kritisch en satirisch zijn, maar een andere



 Kubo-futurisme: Het binnenhalen van de roggeoogst uit 1911

 Kubo-futurisme: Morgen in het dorp na de sneeuwstorm uit 1913

 Kubo-futurisme: De houthakker uit 1912

Reflectie jaargang ı5 nummer 2, zomer 20ı8

9

keer ontwaar je een ingekeerde, diepgelovige mysticus 
die breekbare portretjes van Adam en Eva schildert. Of 
die een liefdevol Opperwezen schildert (half Christus, 
half Boeddha) dat vanuit een wolkendek op Aarde neer-
kijkt. Of die betoverd lijkt door wat hij ziet in de natuur 
en van een knoestige eik een rode ‘boom des levens’ 
maakt, waar bosnimfen gracieus omheen zweven.
Zoals in ‘Eik met bosnimfen’ van 1908 schildert Malevitsj
een tijdlang een wereld die wemelt van esoterische
symboliek.
Hij ziet symbolisch schilderen in deze periode als een 
reactie op het realisme en naturalisme in de kunst. 
Voor hem is naturalistisch schilderen niet meer dan de 
oppervlakte weergeven, de buitenkant die je met je zintui-
gen kunt waarnemen. Hij en veel van zijn tijdgenoten
zoeken ernaar om uitdrukking te geven aan de wezens-
diepte, de hogere werkelijkheid die zij vanuit hun inner-
lijk kunnen waarnemen. Verbeeldingskracht, fantasie 
en intuïtie worden hierbij aangesproken om het juiste 
symbool te vinden die deze hogere werkelijkheid tot 
uitdrukking kan brengen. Het symbool wordt voor de 
schilder en toeschouwer de poort naar een niet direct 
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.
Dit symbolisme was niet nieuw, het was al enige tijd 
bekend in de Russische literatuur, met name door de 
geschriften van de filosoof Merezjkovsky2 die eind 
negentiende eeuw argumenteerde dat: al het zichtbare 
slechts een symbool is van een ‘andere’, hogere werkelijkheid 
die wij niet met de zintuigen kunnen waarnemen maar slechts 
via de kunst kunnen benaderen. In de kunst kon men de 
pas ontdekte elektriciteit zien als een metafoor voor 
het Goddelijk Licht en het vliegtuig een symbool voor 
het ontstijgen aan het Aardse. Alles kon symbolisch 
worden geduid en het was de opdracht van de kunste-
naar het publiek hierin te gidsen.
De geschriften van Merezjkovsky werden gretig gelezen
en hadden grote invloed op de Russische literatuur, maar
ook op de muziek, het theater en op de schilderkunst.
Wanneer Malevitsj in Moskou werkt, drukt hij zich aan-
vankelijk graag symbolisch uit, maar na een tijd ontdekt
hij toch de beperkingen hiervan en gaat op zoek naar 
nieuwe wegen.

Diepere structuren van de werkelijkheid
In 1907 exposeert Malevitsj in Moskou, samen met de
uit het Westen overgekomen Russische schilder Wassi-
ly Kandinsky.3 Die ontmoeting maakt diepe indruk op
Malevitsj. Ze bespreken basisideeën van de theosofie en
herkennen in elkaar het besef van een kosmische werke-
lijkheid die de mens overstijgt, omgeeft, doordringt en 
draagt.
Hiervoor zoeken zij schilderkunstige uitdrukkingen, en 
ze zijn het erover eens dat het platte vlak, puur, zonder 
perspectivische illusies, de beste uitdrukking is van het 
kosmische bewustzijn. In latere geschriften van Male-
vitsj en Kandinsky wordt het duidelijk wat ze hier hebben
gevonden: het perspectief is iets van de zintuigen en 
het rationele denken, maar de werkelijkheid kent altijd 
een onuitputtelijk aantal perspectieven en het is daar-
om beter elk perspectief te laten vallen. Geen horizon, 
geen verdwijnpunt, gewoon het platte vlak zoals het 
zich aan de schilder voordoet – dat is het enige begin 
van de werkelijkheid zoals die is. Zoals Malevitsj eens 
schreef aan een vriend: ‘Een eerste streek verf op een groot 
wit linnen doek: dat is een kosmische ervaring.’
Wat verder te schilderen? Kandinsky bracht ideeën mee
van fauvisten, de ‘kleurrijke wilden’, die pure kleuren (los



 Suprematisme: schilderij Supremus 55 uit 1916

 Kubistisch schilderij Samovar (theeketel) uit 1913

 Suprematisme: schilderij Supremus 58 uit 1916
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van de manier waarop ze op objecten voorkwamen) ge-
bruikten. Dat sloeg bij Malevitsj aan. Zo zou hij kleuren 
kunnen gebruiken, zonder zich te binden aan materiële 
objecten.
Kandinsky en andere schilders die terugkwamen uit
Parijs vertelden ook hoe Picasso en Braque met kubistische
experimenten de materiële, zichtbare werkelijkheid had-
den opengebroken en hoe geometrische vormen diepere
structuren van de werkelijkheid konden weergeven. Ook 
dat idee maakte Malevitsj laaiend enthousiast.
Beter dan met symbolen zou hij nu met pure kleuren en 
geometrische vormen een hogere dimensie van de wer-
kelijkheid kunnen weergeven. Op het doek zou hij ‘ge-
wijde geometrie’ tot expressie brengen. Waarheid en 
schoonheid zouden zo in pure vormen op het doek ver-
schijnen. Zo zouden de toeschouwers, door aandachtig 
stil te staan bij deze nieuwe werken, opgetild kunnen 
worden naar de hogere dimensies van het leven.
Dat laatste maakte ook utopische vergezichten zichtbaar: 
als deze nieuwe esthetiek vat zou krijgen op het dage-
lijkse leven zou dit de wereld veranderen. Op deze ma-
nier zou in de toekomst een waarachtig nieuwe ont-
wikkeling in de mensheid kunnen worden gestimuleerd.
Malevitsj voelde zich geroepen hier zijn leven aan te 
wijden en, toen Kandinsky weer naar het Westen was 
vertrokken, verklaarde hij zich leider van een nieuwe 
‘kubistisch-futuristische’ beweging.
Vanaf dat moment begint Malevitsj op een nieuwe ma-
nier het dagelijks leven van de boeren te schilderen en 
wordt hij beroemd met schilderijen als ‘De houthakker’ of 
‘Het binnenhalen van de oogst’. Vormen en kleuren
zijn niet meer aan de zichtbare realiteit gebonden, maar
werpen er wel een nieuw licht op. En op een schilderij en 
als ‘Morgen in het dorp na de sneeuwstorm’ zie je duide-
lijk hoe het verdwijnen van perspectief een nieuw beeld
schept van het boerenleven terwijl het idee van ‘storm’ 
symbool staat voor de barre omstandigheden waarin de 
boeren vlak vóór de Oktoberrevolutie moeten leven.
Dit schilderen beschouwt hij als een vorm van bewust en 
gedisciplineerd onderzoek dat hem voortdurend inspi-
reert. Aan zijn vriend Matjoesjin schrijft hij: ‘We ver-
werpen bij ons werk het rationele denken en onderzoeken nu de
wereld voorbij rede (‘zaumnyi’). Dit doen wij heel bewust, om-
dat wij van deze nieuwe wereld de wetten willen leren kennen. 
En juist door elke vorm en kleur bewust te kiezen overeenkom-
stig de wetten van deze nieuwe dimensie komen wij tot leven.’ 

De vierde dimensie
De fascinatie van Malevitsj voor deze nieuwe dimensie 
kan gemakkelijk worden herleid naar de theorieën van 
de theosoof en wiskundige P.D. Ouspensky (1878–1947). 
Deze fuseerde geometrie en mystieke tradities tot een 
eigen filosofie, waarmee hij als inspiratiebron diende 
voor veel Russische avantgardisten. In Rusland werd hij 
door velen beschouwd als een belangrijk filosoof omdat 
zijn ideeën hoop boden voor een nieuwe wereld en voor 
een ontsnapping aan de dood door terug te grijpen op de 
essentie van de ziel.
In zijn (ook in het Westen beroemd geworden) boek ‘De 
vierde dimensie’ 4 grijpt hij daarbij herhaaldelijk terug op 
theosofische ideeën, en waar Helena Blavatsky wordt
aangevallen door de schrijver Solovjov5 verdedigt Ous-
pensky haar in zijn boek met verve: ‘Helena Blavatsky was 
een opvallende persoonlijkheid die een nieuwe, uitermate be-
langrijke theosofische beweging op gang heeft gebracht... Ze 
heeft veel studies verenigd en aan het licht gebracht die tevoren
los van elkaar stonden en verbrokkeld waren. Ze biedt mensen 



 Abstract schilderij Het Zwarte Vierkant uit 1915

 Abstract schilderij Wit op Wit uit 1918

 Abstract schilderij Wit suprematisch kruis uit 1920/21
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een weg uit de doodlopende weg van het materialisme. Ze intro-
duceert veel nieuwe woorden en begrippen die onze ogen openen 
voor eeuwige vraagstukken, het mysterie van de dood, de raad-
sels van het bestaan – en zorgt dat we ons daarvan bewust 
blijven en het niet meer vergeten. Ze roept de mens op in het 
eeuwige te leven en niet tevreden te zijn met het tijdelijke...  
Dat zijn gedurfde inzichten die niet ontkend kunnen worden.’ 
Geïnspireerd door de theosofie ontwikkelt Ouspensky in
zijn boek het idee van ‘de vierde dimensie’ als een metafoor
voor het transcendente bewustzijn waarin tijd en ruimte 
worden overstegen. Hij kende de mystieke ervaring van 
de transcendentie van ruimte en tijd en noemde dat ‘de 
vierde dimensie’: het verstilde, onnoembare nulpunt vol 
energie waarin alles verdwijnt en van waaruit ruimte en 
tijd worden gecreëerd.
Het is deze ’vierde dimensie’ waardoor Malevitsj gegre-
pen wordt op zijn zoektocht om het ultieme mysterie van 
het bestaan te schilderen. Hij beseft dat hij in deze we-
reld alles moet loslaten om iets te schilderen dat ruimte 
en tijd transcendeert. Hij voelt zich daarbij een ‘ingewij-
de’ die als kunstenaar voor een breed publiek het myste-
rie van het bestaan mag onthullen.

Beelden van het mysterie van het bestaan
Malevitsj begint een nieuwe serie schilderijen waarin hij
op een lichte achtergrond geometrische vormen schildert.
Veel van deze werken bevatten theosofische termen en 
verwijzingen naar de vierde dimensie. In 1915 worden de 
eerste werken getoond op de tentoonstelling ‘0.10’ in Sint 
Petersburg. De tentoonstelling wordt kritisch ontvangen
maar levert Malevitsj, dankzij het vooruitstrevende karak-
ter ervan, wel een reputatie op. Hij verklaart zichzelf hoofd
van een nieuwe beweging, het ‘suprematisme’, waarin geo-
metrische vormen de ‘suprematie’ over andere vormen 
innemen.
In een mystiek en tegelijk utopisch pamflet (waarmee hij 
meteen beroemd wordt) verklaart hij dat hij zich los heeft 
weten te breken van tradities, op een nulpunt is aangeko-
men en van daaruit mogelijkheden heeft geopend om met
gewijde geometrie de vormen van de natuur te overtreffen en
de wereld te veranderen. ‘Ik transformeerde mezelf tot niets 
en van daaruit ontstond een nieuwe creatie, het suprematisme, 
dat de dynamische kracht in de nieuwe wereld gaat worden.’ 6

Het pamflet eindigt met een groots visioen: nieuwe geo-
metrische vormen kunnen het fundament vormen van 
een nieuw Rusland en een nieuwe wereld. Malevitsj 
begint daarom zijn volgers op te roepen om de traditio-
nele kunstwereld de rug toe te keren en ‘suprematische 
vormen’ toe te passen op meubels, kiosken, posters en 
theaterdecors. Deze ideeën leiden tot een nieuwe bewe-
ging, die bijna een religie te noemen is, met het ‘Zwarte 
Vierkant’ als icoon.
Het ‘Zwarte Vierkant’ is één van de bekendste werken uit 
die tijd en markeert de totaal nieuwe weg van de Russi -
sche avantgarde. Malevitsj is er acht maanden aan bezig
en tracht eerst op alle mogelijke manier met kleurige 
penseelstreken en asymmetrische vormen de zichtbare 
wereld te overstijgen. Tot hij hiermee plotseling stopt en 
met een symmetrisch zwart vierkant – dat zweeft in een 
smalle strook van puur wit licht – een statement maakt 
dat ons nu nog raakt. Het zwarte vierkant, duister, stil-
staand, onbekend in de natuur, symbool van het niets, 
zweeft in een oceaan van licht, volgens Malevitsj sym-
bool van de ‘oneindige witte ruimte waarin God en de mens 
elkaar kunnen ontmoeten’. Absolute duisternis en licht, 
leegte en volheid, niets en alles – in één beeld gevangen. 
Als tegenstellingen?



 Schilderij Complex voorgevoel uit 1928 en De timmerman uit 1928/29
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Het gelaat van God
Toen Joost Zwagerman dit meesterwerk voor het eerst 
zag, schreef hij: ‘In het hart van het wit (en hier worden dan 
toch het geluk en de vreugde ontsloten waarnaar het witste wit
reikt) bevindt zich de absolute stilte van het leven. Het is het ge-
benedijde Niets van het hier en nu. Eeuwige verlichting. Nirwa-
na.’ Ik vroeg me af waarom Joost Zwagerman hier sprak
van de gezegende leegte, het ‘gebenedijde’ Niets? Zwager-
man: ‘Met het ‘Zwarte Vierkant’ heeft Malevitsj naar eigen
zeggen ‘het gelaat van God’ afgebeeld. ‘De mens heeft een leeg-
te in zich waar God precies in past’ was één van de geloofsbe-
lijdenissen van de veertiende-eeuwse theoloog Meister Eckhart. 
Zes eeuwen later wilde Malevitsj aantonen hoe die leegte in de 
mens er uitziet: als een zwart vierkant. Volgens Malevitsj paste 
God in dat vierkant omdat Hij er in al zijn immanente onken-
baarheid mee samenvalt. Vandaar: het gelaat van God.’7

Wordt in de duisternis het licht al zichtbaar? In de mate-
rie de geest? In het immanente hier-en-nu de transcen-
dente God? Er gebeurde iets wonderlijks toen ik het 
schilderij voor het eerst zag op een tentoonstelling in 
Amsterdam. Ik focuste op het zwarte veld en merkte 
dat er barsten in zaten waardoor de licht gekleurde 
onderlaag er doorheen schemerde. Op dat moment 
schoot mij een tekst van Leonard Cohen te binnen: 
‘Forget your perfect offering. There is a crack in everything. 
That’s how the light gets in.’ 8 En ik herinnerde me hoe in 
mijn leven, in de diepste duisternis, er altijd nog een 
lichtstraaltje binnenkwam. Het ‘Zwarte Vierkant’ kreeg 
opeens iets heel herkenbaars voor mij, ook iets univer-
seels. Ik stond oog in oog met een meesterwerk van een
ingewijde meester.
Maar Malevitsj stopte niet. Na het schilderen van de 
duisternis van het ‘Zwarte Vierkant’ neemt het wit in het 
werk van Malevitsj geleidelijk aan de overhand. Eerst 
nog met dynamische geometrische vormen, zoals in
‘Suprematisme i’ en ‘Suprematisme ii’, maar langzamerhand
lossen de kleuren op. Rond 1920 schildert Malevitsj niets
dan witte vormen tegen een witte achtergrond en bereikt
(naar eigen zeggen) met ‘Wit op Wit’ en vooral met het 
‘Suprematische Witte Kruis’ de ‘witte volmaaktheid’. Hij 
spreekt over dit schilderij als over ‘een toegangspoort die 
hem naar een hemel op Aarde geleidt.’

Clash met de dictators
In de jaren na de politieke Oktoberrevolutie blijft Male-
vitsj een beroemdheid die ook van de Bolsjewieken alle 
ruimte krijgt om zijn experimenten door te zetten. Hij 
krijgt belangrijke functies in de kunstwereld omdat ook 
de Bolsjewieken van mening zijn dat een revolutie een 
totaal nieuwe aanpak van het hele leven vraagt.
 Malevitsj en andere avantgardisten krijgen de kans met 
hun experimenten door te gaan.
Maar dat wordt anders als Stalin na de dood van Lenin 
(in 1924) aan de macht komt en een totalitaire commu-
nistische staat wil stichten. Stalin wil weer terug naar 
een meer socialistisch-realistische kunst die door de 
massa gemakkelijker verstaan kan worden en het 
ideaal van een communistische heilsstaat duidelijker 
ondersteunt. In Duitsland zal dit idee later ook door 
Hitler worden overgenomen en ook hij zal zich gaan 
verzetten tegen de abstracte avantgardisten en hen in 
1937 met een tentoonstelling over ‘die Entartete Kunst’ 
proberen van de kaart te vegen. Malevich voelde dit 
aankomen en schilderde in 1928 zichzelf in een geel 
shirt met de veelzeggende titel ‘Complex Presentiment’ 
(complex voorgevoel).
Malevitsj verliest in 1927 zijn functies in de kunstwereld

Noten (annex literatuurverwijzingen)
1 Maurice Tuchman e.a.: The Spiritual in Art; Abstract 
Painting 1890–1985. Uitgave bij tentoonstellingen in Los 
Angeles, Chicago, en in Haags Gemeentemuseum, 1989. 
De citaten in dit artikel zijn uit dit werk genomen, ten-
zij anders vermeld.
2 Dmitri Merezjkovski: Over de redenen van verval en
over de nieuwe richtingen in de hedendaagse Russische
literatuur. Moskou, 1892.
3 Wassily Kandinsky: Het onzichtbare zichtbaar maken.
In: Reflectie, voorjaar 2018.
4 Peter Demianovich Ouspensky: De vierde dimensie. 
Sint Petersburg, 1909.
5 Vsevolod Solovjev: A Modern Priestess of Isis. Londen, 1895.
6 Malevitsj: Van Kubisme en Futurisme naar Suprema-
tisme: het nieuwe realisme in de schilderkunst. Sint Peters-
burg, 1915.
7 Joost Zwagerman: De stilte van het licht: schoonheid 
en onbehagen in de kunst. De Arbeiderspers, 2015.
8 Leonard Cohen: Anthem. Album The Future uit 1992.
9 Volgens Ouspensky waren in het verleden drie wegen 
geprobeerd: die van de ‘fakir’ die vooral het lichaam on-
der controle wilde krijgen; die van de monnik die met ei-
gen emotionaliteit in het reine moest komen; en die van 
de yogi die het innerlijke denken onderzocht. Die wegen 
hadden grote bijdragen geleverd, maar waren op één 
punt blijven steken: zij hadden zich allen afzijdig gehou-
den van de maatschappelijke werkelijkheid. Dat moest 
veranderen en dat kon gebeuren via zijn ‘vierde weg’.
10 Helena P. Blavatsky: De Sleutel tot de Theosofie. 
Londen, 1889.

en wordt ziek. Maar hij blijft schilderen en volgt daarbij
‘de vierde weg’ van Ouspensky. Die had na zijn breuk met
Gurdjeff gesteld dat het tijd was geworden om een nieuw
spiritueel experiment te beginnen: tegelijkertijd aan-
dacht geven aan de innerlijke en uiterlijke wereld.9 De 
latere schilderijen van Malevitsj getuigen hiervan. Met 
zijn abstract-geometrische vormen schildert hij boeren 
in de greep van het collectivisme, werkende arbeiders 
die er uitzien als monddood gemaakte en verminkte
etalagepoppen. Maar wel geschilderd in feestelijke kleu-
ren. Die boodschap werd begrepen... Tenslotte: een 
kunstenaar geeft nooit op, want hij voelt altijd het vuur 
van binnen dat de wereld moet verwarmen en helder-
heid geven aan wanhopige medemensen. Zoals Blavat-
sky eens schreef: ‘De nieuwe toortsdrager van de mensheid 
zal mensen vinden wier geest gereed is voor zijn boodschap 
en ook een taal waarin hij de waarheden, die hij brengt, kan 
kleden.’ 10 Kazimir Malevitsj was zo’n toortsdrager. ●
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Dit eerste boek van de in 2016 overleden Willem Herman Melles (1928–2016) schetst onder meer hoe de 
(grote) godsdiensten hebben bijgedragen aan de erbarmelijke staat waarin de wereld zich bevindt. Gevoe-
lige thema’s zoals het ontstaan van de jodenhaat, de lust naar macht, witwaspraktijken in de kerk en het 
ongebreidelde consumentisme worden hierbij niet geschuwd.
Een bewogen leven
Melles was een kwart eeuw predikant en pastor en werk-
te na zijn gedwongen vertrek uit de kerk 28 jaar als 
psychotherapeut. Tussen deze twee beroepen bevindt 
zich een breukvlak¸een gevolg van een andere ontmoe-
ting: halverwege zijn leven kwam hij zichzelf tegen. 
Deze confrontatie was nodig en had tot gevolg dat hij 
zijn eigen schaduwkant onder ogen moest zien en 
onontkoombare waarheden niet langer kon ontkennen.

Nog voor zijn vijftigste moest hij een ingrijpende be-
slissing nemen die vèrstrekkende gevolgen hadden. 
Zijn huwelijk eindigde in een scheiding, waardoor zijn 
gezin uiteenviel en hij een nieuwe relatie begon.
Zijn kerkelijke gemeente kon dit niet accepteren, dus 
Melles stond op straat. Als godsdienstleraar moest hij 
in zijn onderhoud voorzien en daarnaast volgde hij een 
opleiding tot psychotherapeut en begon met zijn nieu-
we status een vrijgevestigde praktijk, waarin hij drie 
decennia werkzaam was. Hij begon steeds meer te 
merken hoe hij van de kerk en geloof vervreemd raak-
te, maar kon na zijn zeventigste weer ‘God’ zeggen.

Uiteindelijk bood een geestelijke ontmoeting met het 
werk van de joodse verlichtingsfilosoof Spinoza zijn 
eerste houvast. ‘Door hem kon ik weer ‘God’ zeggen, al was 
Spinoza’s God een heel andere dan die ik als gereformeerd 
theoloog had leren kennen.’ Ook kwam hij in aanraking 
met de filosofie van Nietszche. Hoewel deze hem nog 
verder van zijn gereformeerde huis wegvoerde, vormde 
zich gaandeweg een levensvisie waarbij zijn denken en 
voelen rust vonden. Ook werd hij beïnvloed door schrij-
vers en spirituele leraren als Etty Hillesum, Eckhart 
Tolle en (kwantumfysicus) Amit Goswami, alsmede 
door de vele heftige gesprekken met zijn vrouw Joke.

Over de inhoud:
Er valt nog veel meer te zeggen over zijn verdere ont-
wikkeling, die ik hier weergeef om zijn boek in een 
kader te plaatsen. In zijn inleiding zegt Melles te besef-
fen dat er veel mensen met geloofs- en zingevingsvra-
gen bezig zijn, die niet meer uit de voeten kunnen met 
het christelijk geloof; maar die met het badwater van 
de oude vertrouwde opvattingen toch het kind, de kern 
van de religie, niet willen wegooien. ‘Ik weet ook dat er 
mensen zijn die de kerk in hun jonge jaren de rug hebben toe-
gekeerd, maar die nu, in hun tweede levenshelft, weer zin-
gevingsvragen gaan stellen.’

Met dit opmerkelijke en mooie boek wilde Willem 
Melles verder bijdragen aan die mensen hun innerlijke 
transformatie. Lezing van dit 220 bladzijden tellende 
boek laat de lezer niet onberoerd, waarmee het doel 
van Melles wellicht is bereikt. Vandaar deze uitvoerige 
levensbeschrijving.

Over de inhoud:
De wereld is in onbalans. Het kwaad regeert, en ook de
godsdiensten lijken de weg kwijt te zijn. God wil de mens-
heid uit haar helse staat redden met Zijn ‘Heilsplan’. 
Lucifer bekritiseert dit plan, wordt om die reden door
God de hemel uitgegooid en belandt vervolgens op Aarde.
Hij vindt daar overtuigende argumenten die zijn kritiek 
op God ondersteunen.
God is ondertussen Zelf tot het inzicht gekomen dat de 
leerstellingen van religies mislukte pogingen zijn om 
het goddelijke Mysterie te verwoorden. Als gevolg hier-
van trekt Hij zelfs zijn Eigen bestaan in twijfel, met alle 
gevolgen van dien... 
Wat betekent dit voor de mensen op Aarde? Totale ontwrichting?
Of gloort er toch nog licht?
Dit boek schetst onder meer hoe godsdiensten hebben 
bijgedragen aan de erbarmelijke staat waarin de wereld 
zich bevindt. Gevoelige thema's als het ontstaan van de 
jodenhaat, de lust naar macht, witwaspraktijken in de
kerk en het ongebreidelde consumentisme worden hierbij
niet geschuwd. Het boek eindigt met een positieve visie 
op de toekomst: als wij de moed hebben om ‘uit ons eigen 
verhaal te stappen’, kunnen wij ontwaken uit onze huidige 
staat van zijn en in verbinding treden met het ware 
mysterie dat ten grondslag ligt aan het leven. Zo ontstaat 
de nieuwe mens, die in staat zal zijn de hemel op Aarde 
te creëren. ●

De opheffing van de hemel
Over de bijdragen van godsdiensten aan de huidige erbarmelijke staat van de wereld

Reflectie kwartaalboek

Aat-Lambèrt de Kwant

Boekinformatie:
De opheffing van de hemel
Schrijver: Willem Melles
Verschenen: bij uitgeverij Bewust Zijn, november 2016.
Uitgave: paperback van 220 blz.; isbn: 978-94-92066-20-6
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Pinchas Lapide (1922–1997)
Wie was die man? Daar is tegenwoordig makkelijk een
antwoord op te vinden via Google. De boekjes zelf geven
namelijk geen enkele informatie over de schrijver. Hij 
werd geboren op 28-11-1922 in Wenen. Voor een joods 
iemand was dat toen niet zo’n goede plaats; met behulp 
van een Canadees paspoort is hij in ongeveer 1940 naar
Israël geëmigreerd. Daar studeerde hij aan de Hebreeuw -
se universiteit in Jeruzalem. Hij was o.a. leerling van 
Martin Buber. Van 1956–1958 was hij consul voor Israël 
in Milaan, later was hij hoogleraar Nieuwe Testament 
in Jeruzalem, Göttingen, Wuppertal en Frankfurt, waar 
hij op 23-10-1997 overleed. Hij schreef ongeveer veertig 
boeken en heeft veel bijgedragen aan de dialoog tussen 
het jodendom en het christendom.

Hij gaat ervan uit dat Jezus een jood was en volledig in-
gevoerd in de joodse tradities en vanuit die culturele 
achtergrond heeft hij de verhalen en leringen die nu 
opgenomen zijn in het Nieuwe Testament, gesproken of 
gebracht. Dus die zouden een vervolg kunnen zijn op 
de Thora en de joodse wijsheidsliteratuur. Door de ver-
talingen uit het Aramees en Hebreeuws, eerst in het
Grieks en daarna in het Latijn is er veel verloren gegaan.
Dit ligt niet alleen aan de vertalingen maar ook aan het 
feit dat de cultuur in die landen zo anders was en een 
aantal begrippen niet in bijvoorbeeld het Latijn vertaal-
baar waren. Maar ook omdat de huidige mens niet meer

leeft in de situatie die er toentertijd in Israël was.  
Om de woorden van Jezus goed te begrijpen moet je de 
tekst eerst zorgvuldig en kritisch lezen en je dan reali-
seren dat er veel was dat Jezus niet hoefde te zeggen, 
omdat dat in die tijd en op die plaats algemeen bekend 
was. Maar hier en nu is dat niet meer zo en moet de 
tekst als het ware tussen de regels gelezen of doorvoeld 
worden. De Hebreeuwse uitdrukking: ‘Wie oren heeft die 
hore’ betekent: ‘Neem me alstublieft niet letterlijk, maar luis-
ter naar de diepte achter de woorden.’
Lapide zegt dat hij naast de vier bestaande evangeliën, 
namelijk die van Marcus, Lucas, Mattheüs en Johannes 
een vijfde wil schrijven. Niet eentje conform deze vier 
Griekse evangelisten, maar het oorspronkelijke verhaal 
zoals dat door Jezus in de synagoges in Galilea verteld
werd. Wat in het Nieuwe Testament verteld werd is niet nieuw,
zegt Lapide; het komt allemaal voor in de Talmoed en 
de Midrasch. Voor Lapide was Jezus een rabbijn of rabbi 
uit Nazareth die in de traditie van zijn voorvaderen 
leefde en leerde.
Nu gebruiken wij in onze kerk heel vaak de Nag Hammadi-
geschriften, maar dat neemt niet weg dat in de geschrif-
ten van het Oude en Nieuwe Testament ook veel lering 
te vinden is.

De stenen tafelen van Mozes
Om te beginnen leefden de joden in die tijd strikt naar 
de wetten van Mozes. Dat zijn de wetten die Mozes op 

Wies Kuiper

Onlangs kreeg ik van een vriendin een paar oude boekjes in de hand gedrukt. Een nalatenschap van haar 
enige jaren geleden overleden echtgenoot. Ze zei: dat vind jij vast wel interessant. Het waren twee boekjes 
van Pinchas Lapide uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, met de titels: ‘De Bergrede’ en ‘Hij leerde in hun 
synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën’. De eerste zinnen uit het laatstgenoemde boek waren al uit-
dagend genoeg: ‘Mijn jodendom is ‘katholiek’ genoeg – in de oorspronkelijke zin van ‘allesomvattend’ – om 
ruimte te hebben voor zowel Spinoza alsook voor Philo van Alexandrië, zowel voor Jezus als voor Flavius 
Josephus. Ik zie geen reden om voorbij te gaan aan een Licht van het jodendom, zoals de rabbi uit Nazareth 
was, alleen omdat ik met enkele van de christelijke Christusbeelden niet uit de voeten kan.’

Pinchas Lapide
Het christendom gezien vanuit een joodse achtergrond

Diplomaat en bruggenbouwer tussen Rome en Jeruzalem



● Paus Franciscus maakte in januari 2016 een wandeling van meer
dan 2 kilometer en stak de rivier Tiber om de Grote Synagoge van
Rome te bezoeken en daar de hand te schudden van Riccardo di 
Segni, de rabbi van Rome. Hij was in vijftig jaar de derde paus die 
de lokale joodse hoogwaardigheidsbekleder opzocht.
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de berg in de Sinaï gekregen heeft; wetten die wij ook 
kennen als de Bergrede. Wat is die Bergrede eigenlijk? Dat 
is niet meer zo duidelijk voor de mensen in onze tijd.  
De Bergrede kun je terugvinden in het boek Deuterono-
mium 5, maar ook in Exodus 20 is ze te lezen. In het
Dagblad Trouw worden ze soms aan een bepaald persoon
voorgelegd met de vraag er op te reageren. Voor alle 
duidelijkheid heb ik ze hieronder neergeschreven.
Ik ben de Heer uw God, die u uit de slavernij van Egypte heeft 
bevrijd.
i Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
ii Gij zult geen gesneden beeld maken, noch enige gestal-
te van wat boven in de hemel noch van wat beneden op 
Aarde noch van wat in het water onder de Aarde is.
iii Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie 
Zijn naam misbruikt die laat hij niet vrijuit gaan.
iv Houd de sabbat in ere; het is een heilige dag. Zes dagen 
lang zult gij werken en al uw arbeid verrichten, maar de 
zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw
God; op die dag mag u niet werken. (Dat geldt ook voor uw
zonen en dochters, voor uw vrouw en slaven en slavinnen,
voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de
stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de Hemel en
de Aarde gemaakt, en de zee met alles wat leeft en op de 
zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de sabbat 
gezegend en heilig verklaard.)
v Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u 
gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw 
God, u geven zal.
vi Gij zult niet doden.
vii Gij zult niet echtbreken; oftewel: pleeg geen overspel.
viii Gij zult niet stelen.
ix Gij zult geen valse getuigenis geven.
x Gij zult niet begeren het huis van een ander, en evenmin
zijn vrouw, of zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd of 
zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort.

Gij zult u geen afbeeldingen maken
In de wet van Mozes staat zeer duidelijk: Gij zult u geen 
gesneden beeld maken, niet van wat boven de Aarde is of van
wat eronder is. Dat was nog een uitvloeisel van het gouden

kalf dat zij gingen aanbidden toen Mozes op de berg
was om met de stenen tafelen terug te komen waarop 
die wetten gebeiteld stonden. Die wet is nog steeds be-
langrijk. Ook de moslims onthouden zich van het maken
van beelden en beeltenissen, want die steunen ook op 
de wetten van Mozes. Christenen in zekere zin ook, 
maar die beeltenissen zijn wij kwijtgeraakt door het 
Griekse en daarna Romeinse sausje dat er overheen 
gegoten is. Waarbij je je nu kunt afvragen of de huidige 
joodse jongeren maar ook moslimjongeren geen ‘selfies’ 
maken. De Russisch- en Grieks-orthodoxen doen water
bij de wijn door iconen te maken, waarbij het beeld maar
tweedimensionaal is en dat dan ook nog grotendeels
met zilver te bedekken. De gezichten die nog wel gezien
kunnen worden zijn vaak uitdrukkingsloos. Maar vanuit
dat verbod van die beelden zijn er wel een aantal zaken 
anders te begrijpen.

Op een gegeven moment wordt Jezus op de proef gesteld
met de vraag of de joden belasting zouden moeten beta-
len. Dan geeft Jezus een diplomatiek antwoord: ‘Geef de 
keizer wat des keizers is en geef aan God wat God toebehoort.’
Nu ja, zo diplomatiek is dat toch niet, zou je denken? 
Maar het probleem was dat het Romeinse geld, en dat 
waren altijd muntstukken, de beeltenis van de keizer 
droeg. En dat was voor de Israëliërs onaanvaardbaar; zij 
hadden hun eigen betaalmiddel, stukjes zilver. 
Met andere woorden: betaal de belasting aan de keizer 
met munten met zijn beeltenis, maar de giften aan de
synagoge met munten zonder beeltenis. Wat je ook kunt
lezen: toen Judas Jezus verraden had, kreeg hij daar veer-
tig zilverstukken voor.

Ook de woede van Jezus toen hij Jeruzalem binnenging 
op een ezel en met palmtakken werd toegejuicht (wat 
wij nog steeds vieren als Palmzondag) is vanuit dat 
gezichtspunt begrijpelijk. Hij kwam aan op het tempel-
plein en gooide de tafeltjes van de geldwisselaars om.
Al dat geld met de beeltenis van keizers en andere veld-
heren op het tempelplein was voor hem een verschrik-
king. Er waren altijd mensen uit omliggende landen die 
hun eigen munten hadden, vaak met afbeeldingen van 
hun eigen leiders. Dat die geldwisselaars er waren is tot
daar aan toe, maar zeker niet op het tempelplein. Lapide
stelt Jezus ook voor als een rebel, tegen zowel de Romei-
nen als tegenover de (Sadducese) gevestigde orde.
En inderdaad: het land was bezet door de Romeinen, die
hun eigen goden hadden en geen enkel begrip hadden 
voor de ‘onzichtbare’ God van Israël en die later zelfs zo 
ver gingen dat ze hún godenbeelden in de joodse tempel 
zetten. Dat maakten het bezet-zijn voor de joden extra 
moeilijk, of beter gezegd: onaanvaardbaar.

De ‘moeilijke’ Jezus
Pincas Lapide, die probeerde vanuit het Oude Testament
het Nieuwe Testament ‘binnen te stappen’ had wel een
groot probleem met de unieke Jezus, die zowel de mense-
selijke als de Goddelijke natuur had. Voor hem was Jezus
een mens; wel een bijzonder mens, min of meer een 
tweede Mozes. De Bergrede is, volgens hem, een aan-
gescherpte uitgave van wat er al in het Oude Testament
staat over de wetten van Mozes. Met de Goddelijke 
natuur van Jezus kon hij niet uit de voeten, trouwens 
evenmin als met de Heilige Drievuldigheid. Dat daar-
door de opstanding en Hemelvaart bij hem niet aan bod 
komen is begrijpelijk.
Zo maar even een aantal zaken; soms staat er: ‘Jezus 
stond op en nam het woord’; maar op andere plaatsen staat
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er juist: ‘Jezus ging zitten’. Deze woorden hebben hier een
speciale betekenis. Het was de gewoonte dat onderricht 
zittend gegeven werd. Een herinnering hieraan is het 
woord ‘leerstoel’ op universiteiten; maar om uit de 
Thora te lezen bijvoorbeeld ging men juist staan.

Leven volgens de Bergrede; maar welke versie?
Om te leven volgens de Bergrede is niet makkelijk. 
Martin Luther zei bijvoorbeeld dat de Bergrede ‘niet op 
het raadhuis thuishoort, en dat er niet mee valt te regeren.’ 
En ook Karl Marx zei tegen de christenen in zijn tijd: 
‘Wordt jullie theorie niet ieder ogenblik gelogenstraft door de 
manier waarop jullie in de praktijk leven?’
Met de Bergrede, zeggen politici, kun je geen staat regeren. 
Hier is dan het verschil bedoeld tussen machtspolitiek 
en het geweten. Hij heeft het dan ook over als je een 
klap op je rechterwang krijgt moet je degene die sloeg 
ook de linkerwang bieden (en niet terugslaan). Deze 
eisen zijn bijna onmenselijk en tonen de mens in zijn 
ontoereikendheid. Van de andere kant kun je het ook 
zien als een toekomstbeeld waar de mensheid naartoe 
kan groeien, zoals het beeld van de leeuw en het lam 
die samen spelen. Of: heb uw naaste lief als uzelf. 
De middeleeuwse kabbalamystici verwoordden dat zo: 
de naaste is altijd een deel van jezelf; in elke medemens ben  
je zelf in de kiem aanwezig. Geen liefde voor een medemens 
wreekt zich dus op het eigen ego.

Lapide schrijft: ‘Voor mij is Jezus niet zozeer de grondlegger 
van het christendom als wel degene die de aanzet geeft tot het 
christen-zijn; wat voor hem neerkomt op een gelovige jood 
zijn.’ Hij vraagt zich af of we in de Bergrede te maken 
hebben met de ethiek van Jezus zelf of dat deze ont-
sproten is aan de scheppingsdrang van Mattheüs?
En (niet op de laatste plaats!) wat is er bij de vertaling 
in het Grieks, en later in het Latijn, veranderd, verkeerd 
begrepen, als niet te begrijpen weggelaten of om iets 
begrijpbaar te maken toegevoegd? Joodse rabbijnen en 
schriftgeleerden stellen dat alles wat Mattheüs in de 
Bergrede schrijft al in de Talmoed te vinden was, en op 
vele andere plaatsen.

In Mattheüs 5 vind je ook een andere ‘Bergrede’ die we 
wel de ‘Zaligsprekingen’ noemen. Die benaderen de 
mens op een andere manier: de Bergrede van Mozes is 
streng en straffend als je deze niet nakomt; de Zalig-
sprekingen gaan juist uit van beloften als je deze wél 
naleeft. Bijvoorbeeld: ‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ 
Lapide zegt dat de schijnbare onmogelijkheid van het 
naar de Bergrede van Mozes te leven verklaarbaar kan 
zijn doordat deze een soort eindtijd aangeeft, waar 
naartoe geleefd moet worden.

Gesoebat rond de sabbat
Een heel belangrijk gebod in Mozes’ Bergrede is het 
sabbatsgebod. De sabbat begint bij zonsondergang op 
vrijdag en eindigt bij zonsondergang op zaterdag. Dat is 
de dag van rust omdat God ook na zes dagen werkzaam 
geweest te zijn de zevende dag rustte. Dat lijkt heel 
duidelijk, maar toch is er heel veel over geschreven. 
Zoals Lapide aangeeft: dat is en was ook de manier waarop 
joden met deze teksten omgaan. Hieronder een voorbeeld.
Ja, je moet de sabbat houden, maar:
– je moet wel eerst zes dagen werken en niet luieren; 
en na de sabbat wel weer stevig aan het werk gaan;
– rusten is wel rusten en niet zomaar iets anders doen, 
maar echt uitblazen en tot rust komen. Ook de slaaf 
moet verplicht ‘niet werken’, en ook de ezel en zo. Dat 
heeft best veel consequenties, want dat betekent bij-
voorbeeld dat het eten de dag ervoor al helemaal klaar 
moet zijn gemaakt;
– het is een teken van imitatio Dei, ‘God nadoen’; dat 
betekende ook dat je je op die dag moest onthouden 
van kritiek op fouten en tekortkomingen van anderen;
– wanneer dan op de vrijdagavond de schepping van de 
wereld uit niets door God herdacht wordt, laat dat ons 
ook zien dat wij dát niet kunnen: iets uit niets scheppen;
– de sabbat is voor de voortschrijdende, nog onvoltooide
schepping tegelijk opdracht tot medewerkzaamheid bij 
het verder scheppen; want door de bijzondere manier 
van schrijven kunnen zinnen soms anders gelezen 
worden, en hier zou je ook kunnen lezen: ‘Omdat Hij op 
die dag rustte van al zijn werken, die God geschapen had; en 
nu: aan het werk jullie!’ Dit in de zin van: En nu, mens, is 
het jóúw beurt...
– de sabbat is voor joden ook een dag van terugkeer naar 
het ware ik en naar de oorsprong van ons allen, name-
lijk; kind van God zijn, zoals alle kinderen van Adam;
– de sabbat is ook een herinnering aan de exodus. Het 
herinnert eraan dat de sabbatwet de enige wet was die 
al vóór de exodus bestond;
– de sabbat is evenzeer een voorsmaak van de eindtijd 
of (zoals de rabbijnen zeggen) een voorafschaduwing van 
de komende wereld. We herinneren ons ook het begin, 
als wij over de zevende dag spreken zeggen wij: In den 
beginne schiep God hemel en Aarde. De rabbijnen becom-
mentariëren dit met fijngevoelige psychologie: wie ‘In 
den beginne’ zegt, die laat het einde ook meespelen;
– elke bloem, elke plant, elke boom blijft een eeuwig, 
ondoorgrondelijk wonder van God en zij vormen de 
door Hem gewilde natuur; maar wij hebben een Van 
Gogh en een Goethe nodig om ons daaraan te herinne-
ren. En zo dient de sabbat ook om ons af te keren van de
sleur van het dagelijks leven en ons het mysterie te doen
ervaren, dat inherent is aan alle door God geschapen 
zaken.

Tot besluit
Zoals boven al is aangegeven dat het in onze ogen toch 
een vrij duidelijk gebod is, toch zie je dat de uitwerking 
daarvan veelomvattend kan zijn. Hier is duidelijk de 
tekst: ‘Wie oren heeft die hore...’ op zijn plaats. Je zou 
kunnen zeggen dat dit een voorbeeld is van de manier 
waarop de joden met de wetten van Mozes omgaan. 
Daarom zeggen wij, zoals al in Jesaja 56:2 staat: ‘Welda-
dig ieder mensenkind, dat de sabbat houdt.’
Als je op deze intense manier al deze wetten van Mozes
bestudeert en naleeft zoals het de joden is voorgehou-
den, dan hebben we het (inderdaad) over een andere 
werkelijkheid. ●

Over de auteur
Wies Kuiper (1935) is eerstaanwezend 
priester van de kerkgemeente Zwolle.
Zij werd op 5 november 2005 gewijd tot 
priester. Tot in medio 2017 was zij daar-
naast voorzitter van de Clericale Synode.
Van beroep was zij lerares in het middel-
baar onderwijs en daarin heeft zij vele 
jaren beroepsmatig gewerkt.
De laatste dertig jaar is haar aandacht 
vanuit de vkk-gedachte gericht geweest 
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Met toestemming van de uitgever Bres/Edicola Publishing publiceren wij in dit nummer het Voorwoord en het 
Nawoord van het boek ‘De intelligentie van de kosmos: grensverleggend wetenschappelijk onderzoek naar de 
reden van ons bestaan’, onder redactie van de 85-jarige Hongaarse wetenschapper Ervin László.
Professor László (1932) is filosoof én wetenschapper; hij werd tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor 
de Vrede. Hij heeft meer dan vijfenzeventig boeken en ruim vierhonderd artikelen en onderzoeksrapporten 
gepubliceerd. Hij is de oprichter en voorzitter van de internationale denktank de Club van Boedapest, en van 
het prestigieuze László Institute of New Paradigm Research. László woont en werkt in Toscane.

Achtergrondfoto: Hubble-opname van jonge 
sterren in de Kleine Magellaense Wolk [NASA]

Ervin László

Een korte introductie tot het boek
In het achterhaalde reguliere paradigma wordt de wereld
beschouwd als een reusachtig mechanisme dat functio-
neert volgens bekende en kenbare wetten en regels.
Het nieuwe wetenschappelijke paradigma stelt een ander
concept voor: de wereld is een onderling verbonden, co-
herent geheel, dat wordt geïnformeerd door een kosmi-
sche intelligentie. Dit is geen begrensde mechanisch-mate-
rialistische wereld, maar een wereld die doordrenkt is 
met bewustzijn en een holistisch systeem vormt. Wij 
zijn bewuste wezens die zich samen ontwikkelen als 
complexe, door kosmische intelligentie geïnformeerde 
vibraties in het Akasha-veld van het universum.
Ervin László en zijn medewerkers, die de voorhoede 
vormen van wetenschap, kosmologie en spiritualiteit, 
tonen aan hoe de herontdekking van wie wij zijn en 
waarom we hier zijn naadloos aansluit bij de wijsheids-
tradities en bij het in de wetenschap opkomende nieu-
we wereldbeeld, en hoe zij de toekomstige weg baant 
voor de mensheid. Ze maken duidelijk dat we een punt 
hebben bereikt van cruciale incoherentie en dat we om 

onszelf, onze omgeving en de samenleving te redden, 
een kritische massa mensen nodig hebben om bewust 
een nieuwe manier van denken te laten evolueren.
László onderzoekt de aard van bewustzijn in het uni-
versum en biedt zo een wegwijzer om die evolutie 
richting te geven. Hij laat ons zien hoe ons lichaam en 
onze geest vanuit de intelligentie van de kosmos als 
overdrager van bewustzijn fungeren en hoe inzicht in 
het nieuwe wetenschappelijk concept van de wereld 
ons in staat stelt onze identiteit en onze reden van 
bestaan te herontdekken.
Met hun gewaagde visie en op de toekomst gerichte 
denkwijze schetsen László en zijn co-auteurs Maria 
Sagi, Kingsley L. Dennis, Emanuel Kuntzelman, Dawna 
Jones, Shamik Desai, Garry Jacobs en John R. Audette 
het nieuwe concept van de wereld en van onszelf in die 
wereld. En ze helpen ons ontdekken hoe we deze tijden 
van verdeeldheid kunnen overbruggen en ons kunnen 
ontplooien in de richting van een nieuw tijdperk van 
vrede, coherentie, verbinding en van wereldwijd wel-
bevinden.

[Voorproefje uit de nieuwste titel van professor Ervin László]

De intelligentie van de kosmos:
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek

naar de reden van ons bestaan



Over Ervin László, de schrijver van het boek
Professor Ervin László (1932) is geboren in 
Hongarije; hij is filosoof en wetenschapper. 
Hij werd maar liefst tweemaal genomineerd 
voor de Nobelprijs voor de Vrede.  
Hij heeft meer dan vijfenzeventig boeken en 
ruim vierhonderd artikelen en onderzoeks-
rapporten gepubliceerd. Hij is de oprichter 
en voorzitter van de internationale denk-
tank de Club van Boedapest, en van het 
prestigieuze Laszlo Institute of New Paradigm 
Research.
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Voorwoord bij het boek
De intelligentie van de kosmos

door dr. Jane Goodall
Wie zijn wij? en Waarom zijn we hier? zijn vragen die de 
mensheid al duizenden jaren bezighouden. Is ons uni-
versum, inclusief onze eigen kleine planeet, het resul-
taat van stom toeval? Zijn wij mensen slechts één van 
de vele entiteiten die geleidelijk zijn ontstaan in de 
lange loop van de evolutie op planeet Aarde? 
Slechts één van de schepselen van vlees en bloed, al
zijn we dan schepselen met ongewoon sterk ontwikkel-
de hersenen? Of hebben we meer te bieden – een spiri-
tuele dimensie, een bewustzijn dat onafhankelijk is van
ons fysieke lichaam, onafhankelijk van ons brein, hoe-
wel alles op complexe wijze is verbonden? Zijn we het 
enige schepsel op Aarde dat zich afvraagt wie wij zijn, 
waarom we hier zijn, en wat de zin van ons leven is?

Ik heb vele jaren in het oerwoud doorgebracht, toen ik 
het gedrag bestudeerde van onze naaste familieleden, 
de chimpansees. Biologisch gezien verschillen we slechts
iets meer dan 1% van hen qua dna-samenstelling (waar-
bij het belangrijkste verschil naar verluidt in de geneti-
sche expressie zit). Er zijn ook opmerkelijke overeen-
komsten in de samenstelling van het bloed en het 
immuunsysteem en in de anatomie van de hersenen. 
Er is nu bewijs dat chimpansees veel intelligenter zijn 
dan de reguliere wetenschap ooit dacht; ze kunnen 
complexe problemen oplossen, vierhonderd of meer 
tekens aanleren van de Amerikaanse gebarentaal (asl), 
en die gebruiken voor betekenisvolle communicatie met 
mensen en zelfs met andere apen. Maar veel andere 
zoogdiersoorten zijn veel intelligenter dan de meeste
wetenschappers tot voor kort bereid waren toe te geven,

zodat er nu eindelijk veel belangstelling is voor onder-
zoek van het intelligente gedrag van vogels, octopus-
sen, bijen – en zelfs voor communicatie tussen bomen. 

Andere intelligente wezens
Chimpansees en vele andere dieren, is nu onze conclu-
sie, zijn voelende, intelligente wezens, die in staat zijn 
vreugde en verdriet, woede, rouw, depressie en andere 
emoties te voelen. Het is evident dat ze pijn voelen.
Net als wij hebben chimpansees een donkere kant en
zijn ze in staat tot geweld en zelfs tot een soort primitief
oorlogvoeren. Net als wij tonen ze ook compassie en 
empathie. Zij hebben een bepaald zelfbesef: ze kunnen 
zichzelf herkennen in een spiegel. Ze kunnen de wen-
sen en behoeften van anderen begrijpen. Ze weten dat 
anderen een ander perspectief kunnen hebben.
En het is mogelijk dat ze iets hebben dat ik alleen kan 
beschrijven als ‘een gevoel van ontzag voor het wonder van 
de natuur’. Ze voeren bijvoorbeeld indrukwekkende en
ritmische vertoningen op bij prachtige watervallen diep
in het bos; ze kijken toe hoe het water naar beneden 
valt, en nog verder naar beneden valt en langs ze heen
stroomt en verdwijnt. Wat is het dat altijd komt, altijd gaat,
altijd hier is? Als ze deze gevoelens konden bespreken, 
zou daar dan geen animistische religie uit kunnen ont-
staan: machtige krachten van de natuur, van water, 
zon, maan...?

Het is de explosieve ontwikkeling van ons intellect –
wellicht gedeeltelijk geactiveerd door ons vermogen 
om te communiceren, om (gesproken of geschreven) 
woorden te gebruiken voor dingen die niet aanwezig 
zijn, om plannen te maken voor de verre toekomst, en 
vooral om ideeën en problemen te bespreken – dat ons
onderscheidt van andere dieren. Sommige chimpansees
en andere dieren zijn dol op schilderen (dat wil zeggen 
dat ze tekens op papier zetten in verschillende kleuren 
en zelfs bepaalde patronen), maar zelfs de meest geta-
lenteerden onder hen zouden nooit een Rembrandt of 
Van Gogh kunnen produceren, of zelfs maar de lachen-
de of boze stokfiguurtjes die kleine kinderen op de
kleuterschool tekenen. Ze zouden evenmin een relativi-
teitstheorie kunnen formuleren of het menselijk genoom
ontrafelen. En het is ondenkbaar dat ze zich het hoofd 
zouden breken over het soort vragen die László in dit 
boek stelt.

De positie van de mens in het geheel
Natuurlijk hebben we behalve een grotere intelligentie 
en een dieper inzicht in bewustzijn ook een hoger 
moreel besef ontwikkeld. Een besef van goed en slecht 
gedrag. Mijn begrip van de natuurlijke wereld heeft me 
laten zien dat er veel dingen bestaan die volgens onze 
morele criteria wreed zijn – ‘Nature red in tooth and claw’, 
zoals een beroemde frase van Tennyson luidt. Maar we 
kunnen een carnivoor die zijn prooi doodt en opeet, 
zelfs wanneer hij het ongelukkige slachtoffer verorbert
terwijl het nog in leven is, niet vergelijken met een men-
selijk wezen dat opzettelijk fysieke of mentale marte-
lingen toebrengt aan een ander levend wezen. Het dier 
gehoorzaamt alleen maar aan zijn natuurlijke aard. 
Onze hogere morele waarden en superieur intellect 
plaatsen ons in een andere positie. We kunnen elkaar 
kwaad berokkenen in het volle besef dat onze acties 
pijn, angst en ellende veroorzaken. Alleen deze eigen-
schap kan volgens mij worden omschreven als kwaad-
aardig. En die moeten we tijdens ons leven bestrijden, 
in onszelf en anderen.



Over dr. Jane Goodall
Dr. Jane Goodall, officieel: Valerie Jane Morris-
Goodall, (1934) is een Britse antropologe en
biologe, gespecialiseerd in ethologie en prima-
tologie. Ze is bij het grote publiek het meest
bekend door haar veertigjarige studie van het
sociale en familiale leven van chimpansees, 
waarbij ze ook jaren tussen de dieren woonde.  
Ze is ambassadeur voor de Verenigde Naties 
sinds 2002. In januari 2006 ontving Goodall 
voor haar inspanningen unesco’s zestigste 
verjaardagsmedaille.
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Eigenlijk is het onze intentie om goed te doen, om de 
Gouden Regel te respecteren door anderen te behandelen 
zoals wij zouden willen dat ze ons behandelen, een aan-
sporing die je in vergelijkbare vorm in zowat alle grote
religies tegenkomt. En je kunt gemakkelijk inzien waar-
om dit zo zou moeten zijn. Maar we krijgen ook de 
oproep ‘heb je naaste lief als jezelf’, en dit heb ik lange tijd 
in twijfel getrokken: hoe kon ik mezelf liefhebben, met 
al mijn onvolmaaktheden, mijn soms egoïstische of 
onvriendelijke gedrag? Totdat ik uiteindelijk besefte dat 
het ‘zelf’ dat ik moest liefhebben de zuivere, spirituele
vlam was die zich in elk van ons bevindt, die verbonden
is met het Ene Bewustzijn van het universum. En dat 
wat wordt liefgehad, kan groeien.
Het is heel duidelijk dat er in de loop van de miljarden 
jaren van evolutie van het leven op planeet Aarde een 
geleidelijke tendens is geweest om steeds complexere 
en meer coherente vormen van leven te creëren.
En dankzij het werk van briljante wetenschappers kan 
nu worden aangetoond dat dit geen kwestie van toeval
kan zijn geweest. Theoretisch natuurkundige Fred Hoyle
zei dat de waarschijnlijkheid dat er nieuwe soorten ont-
staan door een toevallige mutatie van hun genen verge-
lijkbaar is ‘met de kans dat een orkaan die over een schroot-
hoop raast en passant een werkend vliegtuig in elkaar zet.’
En dus moeten we aanvaarden dat er een Intelligentie is 
die het proces bestuurt, dat het universum en het leven
op Aarde worden geïnspireerd en geïnformeerd door een
ongekende en onkenbare Schepper, een Opperwezen, 
een grandioze Spirituele Macht – of de Intelligentie die, 
zoals dit boek laat zien, intrinsiek is aan de kosmos.

We kunnen slechts ontzag voelen wanneer we denken 
aan de vele briljante geesten die in de loop der eeuwen 
tot de conclusie zijn gekomen dat er inderdaad een 
Schepper is, de Ene die de oerknal of ‘Big Bang’ veroor-
zaakte die het universum schiep. Het is een feit dat het 
universum wordt beheerst door regels, en dat dit wis-
kundige regels zijn die velen ertoe hebben gebracht in 
een Ultieme Intelligentie te geloven. Richard Feynman, 
winnaar van de Nobelprijs voor kwantum-elektrodyna-
mica, zei het zo: ‘Waarom de natuur mathematisch van 
aard is, is een mysterie... Het feit dat er überhaupt regels zijn, 
dat is een soort wonder.’

De schepping is geen toeval
Francis Collins was directeur van het menselijk genoom- 
project (en is momenteel directeur van de National 
Institutes of Health). Hij stond steeds meer versteld over 
de complexiteit van ons dna – dat in wezen, legt hij uit, 
een programma van 3.000.000.000 letters is dat elke cel
instrueert om zich op een bepaalde manier te gedragen,
een volledige handleiding die bestaat uit chemicaliën 
die ons lichaam vertellen hoe het zich moet ontwikke-
len. Het staat vast, schreef hij in The Language of God, 
dat alleen een ontzagwekkende Intelligentie ervoor kon 
zorgen dat deze complexe handleiding in elke mense-
lijke cel terecht kwam...

Tot voor kort waren filosofen en wetenschappers niet 
in staat om te bewijzen dat het inderdaad klopte wat ze 
geloofden. De gangbare wetenschap bestrijdt het idee 
van een spirituele oppermacht in het universum nog
steeds, maar László wijst erop dat deze wetenschappers
de werkelijke significantie van de complexe natuurwet-
ten en natuurverschijnselen niet hebben begrepen.
Hij beroept zich op de nieuwste bevindingen op het 
gebied van kosmologie, fysica en de biowetenschappen 

om het idee te ondersteunen dat er een Doel ten grond-
slag ligt aan de schepping van het universum, dat het 
bewustzijn zich ontwikkelde via wetenschappelijk aan-
toonbare processen, en dat geest en spirit aantoonbaar
buiten en onafhankelijk van het fysieke lichaam bestaan.
Hij bespreekt bijna-doodervaringen en heeft indrukwek-
kende voorbeelden verzameld van buitenlichamelijke
en andere transcendente ervaringen. (Ik had zelf een trans-
cendente ervaring door contact met de geest van iemand die 
fysiek dood was.) En hij bespreekt oosterse religies die 
geloven in de reïncarnatie van geleidelijk evoluerend 
bewustzijn in opeenvolgende fysieke lichamen van 
vlees en bloed.

Ik groeide op in een christelijk gezin en zag het bestaan 
van God als iets vanzelfsprekends. Dit geloof werd 
versterkt tijdens mijn jaren in het oerwoud, toen ik de 
onderlinge verbondenheid van levensvormen ontdekte, 
het verbazingwekkend mysterie van de natuur. En ik 
werd er een onderdeel van. Ik leerde uit eigen ervaring 
dat de natuur en ik één bewustzijn vormden. Eigenlijk 
denk ik dat ik het op een of andere vreemde manier 
altijd heb begrepen.

Ik zat nog op school toen ik het volgende gedicht schreef:
De oude wijsheid
Wanneer de nachtwind de dennenbomen laat kraken 
En de bleke wolken glijden over de donkere hemel, 
Ga dan naar buiten, mijn kind, ga naar buiten en zoek 
Je ziel: het Eeuwige Ik.

Want alle grassen die ritselen aan je voeten 
En elke vlammende ster die hoog 
boven je schittert, komen samen en ontmoeten elkaar
in jou, het Eeuwige Ik.

Ja, mijn kind, ga de wereld in; loop langzaam 
En stil, doorgrond alles, en al gaande
Zal je ziel, het Universum, 
Zichzelf kennen: het Eeuwige Ik.

En toen, een paar jaar later, nadat ik een prachtige erva-
ring had met een eend, werd dit het laatste couplet:

De mooie duinen; de ondergaande zon; 
De eend – en ik; 
Eén Spirit beweegt tijdloos 
Onder de hemel.

Op missie in een wereld die een puinhoop is
Nadat ik het oerwoud had verlaten en de hele wereld 
ging rondreizen om te praten over de noodzaak om het 
milieu, de dieren in het wild en de biodiversiteit te be-
schermen, ontmoette ik steeds meer mensen – vooral 
middelbare scholieren en universitaire studenten – die 
de hoop leken te hebben verloren. Ze waren meestal 
gewoon apathisch, maar sommigen waren depressief 
of boos, soms zelfs gewelddadig. Ze peinsden over wat 



Dr. Jane Goodall met één 
van haar protegees
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we de planeet aandeden – de ontbossing, de vervuiling, 
het verlies van biodiversiteit, verdwijnende zoetwater-
bronnen, het effect van chemicaliën die in de agro-
industrie en het bedrijfsleven worden gebruikt, onze 
schadelijke effecten die klimaatverandering creëren. 
We hebben een vluchtelingencrisis, en overal moeten 
we rassendiscriminatie, haat, uitbuiting, hebzucht en 
corruptie aanzien. Er is etnisch geweld, terrorisme en 
oorlog. De wereld is een puinhoop.
Geen wonder dat de jonge mensen me vertelden dat we 
hun toekomst in gevaar hadden gebracht – en dat is ook
zo. Maar toen ze me zeiden dat ze er niets aan konden 
doen, was ik het niet met hen eens. Ik denk dat er een 
tijdsvenster is waarin we, als er genoeg mensen een
nieuwe mindset kunnen creëren, een aantal van de won-
den die we hebben veroorzaakt kunnen genezen, en 
dat we op zijn minst de achteruitgang van het milieu 
en de klimaatverandering kunnen vertragen.

László vertelt ons dat we ons moeten bezighouden met 
de evolutie van het bewustzijn van een kritische massa 
mensen in elk deel van de wereld. Het bewustzijn van 
de meeste mensen, vertelde hij me, is voldoende ge-
evolueerd om te weten dat ze verandering nodig heb-
ben, maar niet voldoende geëvolueerd om te weten 
welke verandering ze nodig hebben. Wat nodig is, is een 
kritische massa mensen die coherenter worden met 
elkaar en met de wereld om hen heen. En dat is precies
de reden waarom ik in 1991 mijn Roots&Shoots-program-
ma lanceerde. Het ging erom een kritische massa aan 
jonge mensen te creëren, die begrijpen dat er wijsheid 
verloren is gegaan, dat er een discrepantie is tussen het 
slimme brein en het liefdevolle hart. Om jonge mensen 
bij elkaar te brengen die zich gesterkt voelen door te 
werken aan projecten (die zij kiezen) om deze wereld 
tot een betere plek te maken voor mens, dier en milieu. 
Die leren dat elk mens ertoe doet en een belangrijke rol 
heeft te spelen. Die begrijpen dat als ieder van ons na-
denkt over de gevolgen van de kleine keuzes die we elke
dag maken – wat we kopen, eten, dragen – dat dan het 
collectieve resultaat van miljoenen ethische keuzes 
ons naar een betere wereld zal brengen.
En, misschien wel het allerbelangrijkste, die door met 

elkaar te communiceren, ideeën en successen te delen, 
de blokkades neerhalen die we opbouwen tussen men-
sen uit verschillende landen, culturen, religies... tussen 
ons en de natuurlijke wereld. Die leren dat we hetzelfde 
bloed hebben, ongeacht de kleur van onze huid, en dat 
we allemaal gevoelens hebben van vreugde en verdriet, 
wanhoop en pijn. Deze beweging is nu actief in hon-
derd landen, met ongeveer 1500 actieve groepen van 
allerlei leeftijden. Deze groepen communiceren met 
elkaar, delen ideeën — over respect, liefde en compas-
sie. Veel jongeren die deel hebben uitgemaakt van de 
beweging, die zich vrij en krachtig voelen, zijn al actief 
in de wereld, onder andere als ouders, docenten, advo-
caten, zakenmensen, politici, en dergelijke.

Natuurlijk is het heel goed mogelijk om tijdens je leven 
anderen te helpen en liefde en mededogen te tonen, 
zonder in God te geloven – maar het is nog veel meer de 
moeite waard om te weten dat je het doel vervult waar-
voor je op deze wereld kwam!
En dat is de reden waarom ik Ervin zo dankbaar ben 
voor het schrijven van dit boek, De intelligentie van de 
kosmos. Het is zó belangrijk, want het komt precies op 
dit kritieke moment. Jonge mensen zijn op zoek naar 
betekenis in hun leven. Ze hebben er wanhopig behoef-
te aan hoop te vinden voor de toekomst. En dit boek, 
dat is gebaseerd op grensverleggende wetenschap die 
het bestaan van een Mastermind achter de schepping 
van het universum bewijst en betekenis geeft aan ons 
leven, is precies waar jonge mensen van nu behoefte 
aan hebben.

Nawoord bij het boek
De intelligentie van de kosmos

door James O'Dea
Ik bezocht ooit een plaats in Turkije die de geestige, volk-
se dertiende-eeuwse filosoof Nasreddin Hodja (ook bekend
als Moela Nasroeddin) herdacht. Het was een plek met
grote ijzeren hekken, beveiligd met een imposante reeks
sloten en kettingen. Niet alleen was het niet uitnodigend,
het was zelfs ontoegankelijk. Geconfronteerd met dit 
ontoegankelijk obstakel zou je je verbaasd kunnen om-
draaien en weggaan, geen steek wijzer... Ware het niet 
dat je bij het achteruit lopen iets onthutsend duidelijk 
wordt: aan weerszijden van de hekken zijn helemaal 
geen muren, hekken of andere hindernissen – je moet
er gewoon omheen lopen. Waren sommige grote myste-
ries omtrent de aard van het universum en onze plaats
daarin maar zo eenvoudig en speels op te lossen. Eén
ding is duidelijk: we hebben een wijds perspectief nodig
om antwoord te geven op de meest fundamentele vragen
over onze ware identiteit en de reden waarom wij bestaan.
Hoewel De intelligentie van de kosmos geen antwoord heeft 
op alle vragen die je misschien hebt over deze wezenlijke 
kwesties, geeft het je wel de gelegenheid een stap terug 
te zetten en het cruciale perspectief te herwinnen dat de
nieuwe wetenschap en de nieuwe kosmologie ons bieden.
Dit boek verschaft zinvolle modellen die je helpen om 
niet verstrengeld te raken in de sloten en kettingen van 
kwesties die je aandacht kunnen opeisen en toch onop-
losbaar blijven, zonder een breder perspectief om hun 
onderlinge relatie te zien.

Struikelen over klassieke dualisme
Maar klassiek wetenschappelijk onderzoek heeft een 
neiging om zich op de sloten te richten. We proberen de 
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sleutel te vinden op het geest/materie-slot en eindigen 
met een kosmische gespletenheid tussen de twee of, 
nog erger, met materie in een zodanige machtspositie 
dat ze ons ertoe brengt om materialistische oplossin-
gen voor te stellen voor bijna alles. Bewustzijn wordt, 
vanuit dit perspectief, vastgeklonken aan materie en 
kan haar alleen dienen als een paard dat voor een 
wagen is gespannen.
Maar zodra we begrijpen dat het het bewustzijn is dat 
eigenlijk de wagen ontwerpt, het paard vastbindt en 
dient als chauffeur, dan kunnen we een stap terug zet-
ten en zijn sleutelrol zien in de grote keten van oorzaak 
en gevolg. Dit is een ruwe metafoor, maar dit beeld 
moedigt ons wel aan om de aard en de vermogens van 
bewustzijn te verkennen en meer vrijheid te ervaren 
om betere keuzes te maken. Je kunt er gerust op zijn 
dat Ervin László wegens zijn briljante geleerdheid en 
enorme eruditie echte wetenschap aanreikt, en niet 
alleen metaforen of prikkelende hypothesen opwerpt 
om de centrale rol van bewustzijn in het oorzakelijk 
weefsel te onthullen.

Veel concepten van de conventionele wetenschap en
kosmologie blijven verstrengeld in een dualistisch kader.
Bijvoorbeeld: de spirituele werkelijkheid kan wel wor-
den erkend, maar aangezien er geen fysiek bewijs voor 
lijkt te zijn, wordt ze in een aparte werkelijkheid gezet. 
De spirituele werkelijkheid wordt beperkt tot het heilig 
mysterie – een locatie buiten de verifieerbare en waar-
neembare mechanismen van het universum en de wet-
ten die materie en haar substraat beheersen. Vanuit dit 
perspectief zet God of de Bron het universum en zijn 
wetten in beweging via zijn/haar almachtige creatieve 
werking, maar verblijft daarna buiten zijn/haar eigen 
creatie.

In dit scenario moet de bewuste mens alle beperkingen 
van de materie, biologische impulsen, sociaal gedrag, 
culturele constructies, pijn en lijden ontstijgen in een 
zoektocht naar de waarheid van het Absolute, dat zich
buiten het bestaan bevindt. Maar deze dualiteit kan niet
bestaan in László’s adembenemende exposé over de 
aard van bewustzijn en de alomtegenwoordige inmen-
ging ervan in energie/materie. We zien dat bewustzijn 
nooit een afzonderlijk fenomeen is, maar dat alles en
ieder wezen een aspect is van zich ontvouwend bewust-
zijn. Naarmate onze groothoeklens-visie op het bewust-
zijn groeit, gaan we niet alleen de primaire positie ervan
in de keten van oorzakelijkheid erkennen, maar ook 
zijn interactieve aspect in evolutionaire selectie- en 
aanpassingsprocessen. Hoewel evolutie niet lineair en 
sequentieel verloopt, is ze uiterst creatief en adaptief, 
opportunistisch en doelgericht.

Evolutie gezien als videogame
Als evolutie een videogame was met levels die beginnen 
met het vergaren van de elementen en afstemmen van 
de voorwaarden om het leven te laten beginnen, dan
zou spelvaardigheid bestaan uit beheersing van complex-
iteit, aangezien het spel zich voortbeweegt van het ont-
staan van eencellige organismen naar een grootschalige,
door technologie aangedreven planetaire beschaving 
waarin miljarden mensen en culturen vredig en duur-
zaam zouden kunnen samenleven.
Wat het spelen van zo'n game onmiddellijk duidelijk zou
maken is het gegeven dat aanpassingsstrategieën voor 
ons overleven en floreren in variabele moeilijke om-
standigheden zowel het aspect continuïteit als het kern-
element innovatie moeten bevatten. De natuur is ‘toe-
vallig’ heel goed in het registreren en opslaan van infor-
matie, want anders zou de vooruitgang van het leven
worden ingeperkt en gegarandeerd afglijden naar chaos.
Maar, zoals László in een aantal boeken aantoonde, het
universum heeft zelf een oneindige kroniek van zijn eigen
werkelijkheid opgeslagen in wat hij het Akasha-veld
noemt. Hoe meer we in de dataopslag in de bibliotheken
van de natuur en het universum kunnen blikken, hoe 
beter we in staat zijn een stapje terug te doen en het 
sublieme ontwerp van dit alles te zien.

De kosmische bibliotheken
Laten we eens kijken wat er kan gebeuren wanneer we 
naar onze enorme levende dna-bibliotheek kijken. In 
een poging om de vooroordelen die mensen hebben ten 
aanzien van de feiten over wie we werkelijk zijn, verza-
melde reisorganisatie Momondo 67 mensen uit verschil-
lende culturen en bood hen een dna-test aan. De proef-
personen hadden één ding gemeen: ze waren trots op 
hun nationaliteit, etniciteit en afkomst. Ook hadden ze 
bepaalde vooroordelen tegen mensen met een ander 
‘ras’, die ze beschouwden als anders dan zijzelf. Toen ze 
de resultaten kregen, zagen ze tot hun opperste verba-
zing dat ze zelf juist drager waren van dna-reeksen uit 
culturen waar ze een probleem mee hadden.
De wetenschap kan ons inderdaad helpen een stapje 
achteruit te doen en zo een waarachtig perspectief te 
krijgen op wie wij zijn. Het kan helpen de illusie van 
afzonderlijke identiteiten te doorbreken, die de oorzaak 
is van zoveel onverdraagzaamheid en oorlog ten gevol-
ge van een gebrek aan coherentie in ons fundamenteel 
begrip van wie wij zijn. De dna-wetenschap helpt ons 
niet alleen te zien hoe alle mensen zijn verbonden, ze 
biedt ons ook een verbluffend coherent kader om te 
begrijpen hoe we verbonden zijn in de grote cirkel met 
al het leven. 

Coherentie als kritische factor
‘De intelligentie van de kosmos’ is een ambitieus boek. Op 
basis van László’s vorige boeken en studies presenteert 
het een wereldbeeld waarin strikte wetenschap wordt 
geïntegreerd met authentieke spiritualiteit. De visie die 
hieruit spreekt is fascinerend, maar ook zeer coherent. 
Voor de auteur is coherentie een centraal thema. László
erkent echter dat de mensheid nu een periode van kriti-
sche incoherentie bereikt waarin conflicten zich uitbrei-
den. De werkelijkheid vertoont een grote verscheiden-
heid aan opties waar mensen uit kiezen zonder diep-
gaand onderzoek van de vraag of hun keuzes de test 
van coherentie doorstaan. Het resultaat van deze inco-
herentie is dat het klimatologisch evenwicht en de eco-
sfeer van onze planeet in groot gevaar zijn gebracht en 
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dat de maatschappelijke orde ernstig is gepolariseerd.
Hoewel we psychisch van elkaar verschillen en we onze
dat we in werkelijkheid een gemeenschappelijk bewust-
zijnsveld delen. Deze kennis stelt ons in staat om inco-
herente dualiteiten die splitsingen creëren tussen geest 
en materie, en tussen wetenschap en spiritualiteit, te 
overstijgen. Wanneer we waarnemen en begrij pen dat 
bewustzijn niet bestaat uit fragmenten maar afkomstig 
is uit een gemeenschappelijke bron, bereiken we het 
baanbrekend inzicht dat wie wij zijn in feite een inte-
graal onderdeel is van de Bron.
Nu we tot een dieper inzicht komen in de continuïteit 
van bewustzijn na de fysieke dood, zoals dit boek stelt, 
kunnen we ons ook bewust worden van de coherente 
manier waarop het heelal – het Akasha-veld – zijn kennis 
via ons bewaart. Voor zover we onze kennis overdragen, 
ontwikkelen we ons meer coherent: niet alleen onze 
ideeën worden coherenter, ook onze bestuurssystemen 
en de levenskwaliteit van onze relaties weerspiegelen 

meer coherentie. Via belichaming en activiteit leren we 
datgene wat anders abstract zou blijven. Het is onze 
verantwoordelijkheid spirituele inzichten, intellectuele 
ontdekkingen en de kennis die we vergaarden via direc-
te ervaring te delen met toekomstige generaties. Het 
universum lijkt te zijn ontworpen om ons te helpen met 
deze taak. Een mysticus zou zeggen dat het universum 
is ontworpen voor deze taak.
Voor de grote soefi-meester Ibn al-Arabi schiep de Werke-
lijkheid, die door sommige mensen God wordt genoemd, 
de hele kosmos als een spiegel om haar eigen wezenlijke 
kenmerken te leren kennen, zoals die werden weerspie-
geld in de proefomstandigheden van de Schepping. Zo 
wilde God, of de Werkelijkheid, iets leren kennen dat pas 
gekend kon worden via een evolutionair leerproces. Ibn 
al-Arabi ziet de kenmerken van de goddelijke Werkelijk-
heid als onthullend voor haar natuur – haar schoonheid 
en waarheid – onder de toetsing die het bestaan zelf 
verschaft. ●

Wie kent het niet, het verhaal van Pinokkio. Pinokkio zorgt niet goed voor zichzelf, zorgt niet goed voor zijn 
ziel. Hij is geschapen door de invloed van twee karakters: één mannelijk en één vrouwelijk. Hij wordt ‘vorm-
gegeven’, gebeeldhouwd, door de houtsnijder Gepetto. Als ’s nachts de Blauwe Fee op bezoek komt, schenkt 
zij hem met haar toverstokje het leven. Een argeloze krekel, Jiminy, krijgt de opdracht in de buurt van 
Pinokkio te blijven en zijn ‘geweten’ te zijn. 
Pinokkio is een metaforisch sprookje waarin ook onze reis door het leven treffend beschreven wordt en 
waarin duidelijk wordt dat zorgen voor jezelf ook neerkomt op: zorgen voor je ziel.

Zorgen voor jezelf:
luisteren naar de roep van je ziel

De spirituele betekenis van het Pinokkio-sprookje
Aat-Lambèrt de Kwant

Achtergrondfoto:  
Pinokkio in de buik
van de monstervis, 
zoals uitgebeeld 
op de Efteling



Levensechte opvoering van Pinokkio door het Nationaal Ballet 
van Canada, in hun (succesvolle) speelseizoen 2016/2017
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Verkeerde keuzes
Hoewel Gepetto heel blij is, heeft hij toch nog één wens:
Pinokkio moet een echte jongen worden. Hij realiseert 
zich dat dit alleen kan als Pinokkio leert, groeit, zich 
ontwikkelt. In gezelschap van zijn vriend Jiminy Krekel 
wordt hij dan ook op reis gestuurd en krijgt hij de 
zegen mee van zijn schepper. Maar dan beginnen de 
problemen pas echt goed. Pinokkio maakt een paar 
keer verkeerde keuzes, waardoor hij in ‘slecht’ gezel-
schap terecht komt. Als hij opgesloten zit in een kooi 
komt de Blauwe Fee hem bevrijden. Vóór zijn vrijlating
moet hij ervaren dat zijn neus langer wordt als hij tegen
de Blauwe Fee liegt. Liegen is symptomatisch voor het 
kwaad dat Pinokkio beïnvloedt. Het kwaad, de leugen, 
staat vaak op ons gelaat geschreven, de lichaamstaal 
van iemand die bewust liegt die verraadt hem.

Hoewel Jiminy Krekel Pinokkio graag wil helpen om op 
het rechte spoor te blijven, steken nieuwe verleidingen
de kop op. Pinokkio komt terecht op Preteiland, een sym-
bool van toegeeflijkheid aan ons materialisme, onze 
verlangens en begeerten. De gevolgen blijven niet uit: 
Pinokkio en al die andere jongens die daar blijven 
‘hangen’ veranderen in dieren, in ezels... En die ezel is 
een treffend beeld dat goed past bij de toestand waarin 
we als ziel gevallen zijn. De verloren zoon vergeet wie 
hij is, vergeet het vaderhuis, tot hij het zich weer herin-
nert en teruggaat. We zijn vergeten wie we werkelijk 
zijn. In Een Cursus in Wonderen staat dat er een diepe 
slaap over Adam viel, en er wordt nergens gewag ge-
maakt van zijn ontwaken. ‘De wereld heeft nog geen alles-
omvattend herontwaken of wedergeboorte beleefd.’ We heb-
ben alleen de herinnering aan het verloren paradijs...

Dagend inzicht
Pinokkio heeft ook nog een vage herinnering aan vroe-
ger, aan zijn schepper en het is vooral Jiminy die deze 
herinnering levend houdt. Hij realiseert zich dit vooral 
als hij lange oren en een staart aan het krijgen is en hij
denkt dan met weemoed aan Gepetto, die hem ‘volmaakt’
geschapen heeft. Met dit dagend inzicht, dit ‘zicht in’, 
begint Pinokkio’s reis naar het vaderhuis, het paradijs. 
Ze weten van het eiland af te komen en gaan op zoek 
naar Gepetto, maar ontdekken dat hij weg is, op zoek
naar Pinokkio. Prachtige metafoor! Wij zoeken niet alleen
God, maar God zoekt ook ons.
Pinokkio krijgt informatie over de verblijfplaats van 
Gepetto, die diep onder de zee te vinden zou zijn, in de 
buik van de grote walvis Monstro. De boot van Gepetto 
is door deze ‘grote vis’ verzwolgen. De vis, als oeroud 
symbool voor de verzoening van geest en materie; de 
zee als symbool van het onbewuste. We zullen het 
voorwerp van ons spirituele verlangen vinden in ons 
eigen onbewuste zelf.

Pinokkio en Jiminy Krekel worden door dezelfde walvis 
verslonden, waarna een vreugdevolle hereniging kan
plaatsvinden in de buik van Monstro. Hoewel ze nu her-
enigd zijn beseffen ze het hachelijke van hun situatie 
en zinnen op mogelijkheden om te ontsnappen. De her-
eniging moet in het volle daglicht en met vaste grond 
onder de voeten plaatsvinden. 
De spirituele reis eindigt niet als wij opnieuw in contact
komen met onze spirituele diepten in dromen, gebed of 
meditatie. Waar het om gaat is om ons spiritueel ont-
waakt bewustzijn in het hier en nu te beleven. 
Pinokkio bedenkt een plan, offert zich op om zijn vader 
te redden, verdrinkt ogenschijnlijk maar wordt door de 

Blauwe Fee weer tot leven gewekt en vervult zo zijn op-
dracht: hij komt terug in het leven als een echte jongen.

Pijnlijke keuzes
Het sprookje kennen we allemaal, maar wie heeft er 
vroeger ooit bij stilgestaan dat het verhaal vol metafo-
ren en symbolieken zit? Pinokkio dreigt te verdrinken, 
een metafoor voor de crisis waarin we terechtkomen 
als we niet goed voor onszelf zorgen. Goed voor jezelf 
zorgen is in de optiek van het materialisme het verblijf 
op het Preteiland; ‘Haal uit het leven wat erin zit.’ 
Wie pogingen doet daar juist vanaf te komen, wordt 
wat meewarig bejegend. Toch is dat het levensdoel dat 
wij allen gemeen hebben: het oneindige eindig te ma-
ken, spirituele eigenschappen tot individuele uitdruk-
king te brengen...

Zorgen voor jezelf. Het mag dan zo zijn dat we beschik-
ken over een zelfgenezend vermogen, en toegang heb-
ben tot onze innerlijke arts; maar daar toegang toe 
krijgen heeft wel alles te maken met ‘zorg’ voor jezelf.
Zorgen voor jezelf, zorgen voor je ziel, betekent ook: 
luisteren naar de roep van de ziel, van onze individuali-
teit die zich verder wil ontwikkelen en wil groeien, 
maar die in dat streven wordt tegengewerkt door onze 
persoonlijkheid.
Het is deze individualiteit (Jiminy Krekel!), waarnaar 
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velen zo weinig luisteren en waarmee ze zo weinig in 
verbinding staan, die ons zo vaak waarschuwt voor de 
resultaten en voor wat de gevolgen zijn als we op een 
bepaalde weg voortgaan. Waar de ziel wil groeien en
zich ontwikkelen is het onze persoonlijkheid die slechts
de status quo wil handhaven en helemaal geen verande-
ringen wil, en zeker geen strijd.

De Bhagavad Gita illustreert dit in de beschrijving van 
het verzet van Arjuna om de strijd aan te gaan:
‘Het is niet te zeggen of het beter is dat zij mij overwinnen of 
dat ik hen overwin, want ik stel toch geen prijs meer op het 
leven als ik die zonen van Dhritarashtra zou doden, hoewel zij 
klaar staan om aan te vallen.’ 
Hij weet niet wat beter is: te strijden of te gaan bedelen. 
Voor een kshatriya is strijden zijn taak. Bedelen behoort 
niet tot zijn dharma. Op zich is het antwoord duidelijk: 
je zult de strijd moeten aangaan. Maar Arjuna verkeert in
grote innerlijke verwarring. Hij is het zicht kwijt op juist
en onjuist.
Deze staat is kenmerkend voor de moderne mens. Wie 
kent de waarheid, of nog lastiger: wie kan zeggen wat
waar is en wat onwaar is? Onze menselijke geest is wars
van iedere leiding en is er op grond daarvan steeds op 
uit om verwarring en twijfel te zaaien. Verwarring en 
twijfel vereisen nu eenmaal minder inspanning dan 
innerlijke zekerheid, standvastigheid en moed.
Het lijkt paradoxaal: door de strijd aan te gaan zorgt 
Arjuna voor zichzelf, zijn familie en ook voor de wereld 
om hem heen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat 
de strijd aangaan, oorlog voeren, bepaald niet ‘zorgen 
voor jezelf’ is.

Luisteren naar de roep van je ziel kan betekenen dat je 
pijnlijke keuzes moet maken, beslissingen moet ne-
men, conflicten moet uitwerken.
Daarom zijn stilte en meditatie zo van wezenlijk belang,
want in de stilte van het hart spreekt onze ziel en raakt
de stem van de persoonlijkheid op de achtergrond.

Crisis als kans
Eén van onze doelen is om ons individuele zelf zo volle-
dig mogelijk te ontplooien, het op te bouwen en zijn 
mogelijkheden vrij te maken door een lange reeks van 
persoonlijke levens of incarnaties. Onze persoonlijk-
heid moet sterven om de individualiteit te laten leven. 
Wie in één van zijn of haar levens geestelijk ontwaakt 
die zal inzien dat de persoonlijkheid een lagere uiting 
is van de individualiteit. De persoonlijkheid heeft ook 
geen ‘goddelijke natuur’.
Als Omraam Mikhaël Aïvanhov zegt dat de persoonlijk-
heid geen goddelijke natuur heeft, dan bedoelt hij daarmee
dat zij niet de kwaliteiten van een Godheid bezit: name-
lijk het licht, het evenwicht, de eeuwigheid. In deze 
betekenis heeft de individualiteit wél een goddelijke 
natuur, maar eigenlijk zijn persoonlijkheid en individu-
aliteit hetzelfde.
Voor een goed begrip: de persoonlijkheid vertegenwoor-
digt de lagere natuur van de mens en de individualiteit 
zijn hogere. De oorsprong van de persoonlijkheid ligt in 
de geest. Ze zou niet bestaan als de geest haar niet 
geschapen had, als de geest die niet uit zich had laten 
komen. De geest is de oorsprong en omdat de geest 
zich wil uiten in lagere regionen, die uit een dichtere, 
vaak ondoorzichtige stof bestaat, neemt zij de vorm 
aan van drie lichamen: eerst het mentale lichaam, dan 
het astrale lichaam en tenslotte het fysieke lichaam (met 
zijn dubbel: het etherische lichaam). Het zijn deze drie 
lichamen die samen de persoonlijkheid vormen.
De individualiteit echter is een deel van God; zij is een
‘wezensschittering’, een vlam, een intelligentie, en zij bezit
grote mogelijkheden: zij kan alles zien, alles kennen en 
alles scheppen.
Waar het volgens Aïvanhov om gaat, is de samensmel-
ting (de hereniging tussen Pinokkio en Gepetto) van 
onze persoonlijkheid met onze individualiteit en daar 
kunnen heel wat levens mee gemoeid zijn. Sommigen 
maken een crisis door (verdrinken haast) om te ontwa-
ken en anderen krijgen een bijna-doodervaring om als 
getransformeerde mensen terug te komen, bij wie de 
individualiteit hun leven doorschijnt.
Wanneer we blijven streven naar innerlijke zuiverheid
zal onze persoonlijkheid beginnen te veranderen, te evo-
lueren. De gevoelens worden zuiverder, het verstand 
wordt helderder en de wil wordt sterker. Dan wordt de 
persoonlijkheid een instrument om het verheven leven
van de individualiteit steeds beter uit te drukken en uit-
eindelijk zullen zij één worden, zich verenigen. Er zal 
geen aparte persoonlijkheid meer zijn, de persoonlijk-
heid en de individualiteit zullen één volmaakt wezen 
worden. De Rozekruisers spreken in dit verband van de 
‘chemische bruiloft’. In de theosofische visie is het de 
individualiteit die incarneert en de persoonlijkheid die 
geïncarneerd wordt. Beiden zijn in ons aanwezig, maar 
de persoonlijkheid is ons tijdelijke zelf voor de duur 
van één leven, terwijl de individualiteit het onpersoon-
lijke, wezenlijke zelf is dat al onze levens verbindt, als 
kralen van een ketting.

Onze innerlijke helende krachten uiten zich vaak nadat 
we door ziekte of een crisis tot rust gekomen zijn en de 
ziel gelegenheid heeft gehad zich te uiten.
In zijn boek ‘Zorg voor de ziel’ wijst Thomas Moore er 
terecht op dat de voornaamste kwaal van onze tijd, die 
deel uitmaakt van al onze problemen en die ons indivi-
dueel en maatschappelijk treft, het ‘verlies van de ziel’ is. 
Wanneer de ziel wordt verwaarloosd verdwijnt zij niet 

De Bulgaarse meester 
Omraam Mikhaël 
Aïvanhov
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zomaar; zij komt symptomatische te voorschijn in de 
vorm van obsessies, verslavingen, gewelddadigheid en 
in de vorm van verlies van betekenis.
Ergens weten we dat de ziel te maken heeft met oprecht-
heid en diepte, met het contact met de ander van hart 
tot hart, van ziel tot ziel. Dat het te maken heeft met 
muziek die ons raakt, ontroert, of dat een opmerkelijk 
mens ons diep raakt en grote zielerijkdom geeft.

Zorgen voor jezelf komt neer op het je laten leiden door 
je ziel, maar de menselijke geest is wars van iedere lei-
ding en is er op grond daarvan steeds op uit om verwar-
ring en twijfel te zaaien. Verwarring en twijfel vereisen 
nu eenmaal minder inspanning dan innerlijke zeker-
heid, standvastigheid en moed. Het is de eeuwige strijd 
tussen de persoonlijkheid en datgene wat de mens echt 
is. Iedere mens verlangt ernaar om zich te ontwikkelen 
en tot wasdom te komen en wil uiteindelijk worden wie 
hij/zij werkelijk is.

Ons gekooid bestaan
Niets meer te zijn, niets meer te worden, maar worden 
wie ik werkelijk ben. Pinokkio en de verloren zoon den-
ken pas mee te tellen op het Preteiland, in een wereld 
van geld, vrouwen en macht.
Voor alle duidelijkheid: dit is geen veroordeling van hen
die het ‘Preteiland’ verkiezen. Het gaat om ieders vrije 
wil. Iedereen ontwikkelt en groeit op zijn of haar ma-
nier, de één doet er langer over dan de ander, maar 
uiteindelijk komt iedereen thuis en vindt er voor ieder 
van ons de hereniging plaats. Vroeg of laat komen we 
erachter dat het verblijf op het Preteiland neerkomt op 
een ‘gekooid’ bestaan, op een illusie.
We hebben van nature moeite met chaos en verwarring,
maar toch smoren we maar al te vaak de stille roepstem
van onze ziel en van ons geweten. Eén van die doelen 
van het rondwentelende wiel van geboorte en dood is 
om onszelf zo volledig mogelijk te ontplooien, en onze
mogelijkheden vrij te maken, om in één van onze levens
wakker te worden. Hiervoor krijgen we een lange reeks 
van persoonlijke levens of incarnaties mee, totdat we 
de rijpheid en wijsheid hebben gevonden om niet meer 
‘terug te hoeven keren’. Onze persoonlijke ikheid zal moe-
ten sterven om de waarheid die in onze ziel is ingeplant
naar buiten te laten treden. Die waarheid is onze eigen 
goddelijkheid en onsterfelijkheid. Paulus zegt hiervan 
dat niet zijn ‘ik’ maar Christus in hem leeft.
In feite is de persoonlijkheid zelf de kooi op het Pret-
eiland waaruit we, vroeg of laat, verlost willen worden. 
De oorsprong van onze persoonlijkheid ligt in de wijze 

waarop wij met onze geest omgaan. Zo lang we ons la-
ten leiden door allerlei uitingen van egoïsme, hebzucht, 
en begeerte, en weigeren onze patronen los te laten, 
heeft onze persoonlijkheid het prima naar zijn zin.

Depressiviteit als inwijdingsweg
Waar het om gaat is de geest te beheersen, zodat ze leert 
te luisteren naar de innerlijke stem van ons eigen gewe-
ten, de roepstem van onze ziel, om zo onze persoonlijk-
heid, onze lagere natuur, te laten opgaan in onze hogere, 
Goddelijke, natuur.
Dit is de uitdaging van menselijke ontwikkeling: het uit-
eindelijk wakker worden en opstaan om vervolgens 
naar huis terug te wandelen. Dit opstaan gaat gepaard 
met de nodige crisismomenten en met strijd. Dit is 
waar de boodschap van de Bhagavad Gita over gaat: Sta 
op en ga de strijd en uitdaging aan! Word mens!
Dat is zorgen voor je zelf, zorgen voor je ziel. Maar zor-
gen voor jezelf, dat betekent ook: acceptatie van de nodi-
ge hobbels in je leven, ‘hobbels’ die later leermomenten,
blessings, blijken te zijn geweest.
Zorgen voor je zelf: je ziel leert je in te zien dat depres-
siviteit eigenlijk een inwijding, een overgangsrite is. Wie
het ervaart als dof en leeg, die ziet de inwijdende aspec-
ten over het hoofd. Ik begeef me met deze uitspraak 
wellicht op glad ijs, maar mensen hebben mij meerdere 
keren zelf verteld dat ze deze periode als een inwijdings-
fase hebben ervaren.

Spirituele valkuilen
Aan ‘zorgen voor zichzelf’ kwamen pas ze in deze perio-
de toe, terwijl de manier waarop ze daarvoor leefden juist
leidde tot ziekten en depressiviteit. Natuurlijk beschik-
ken we allemaal over het zelfgenezend vermogen en 
hebben we toegang tot de innerlijke arts, maar wanneer
we niet aan onszelf toekomen, niet aan de zorg voor ons-
zelf, wordt dit wel moeilijker, zoals deze mensen mij ook 
vertelden.
Zelf merk ik dit als ik verzuim mijzelf de nodige rust te 
gunnen, niet de natuur intrek, niet naar muziek luister, 
geen stiltemomenten inlas. Op zulke momenten raak ik 
als het ware ‘buiten adem’ en slaap ik slecht. Meerdere 
keren kreeg ik ook last van hartritmestoornissen.
Pas later begreep ik dat ik niet goed voor mijzelf zorgde, 
door in relaties niet mijn grenzen aan te geven; ik was 
grenzeloos voor mijzelf. Ik las heel veel, gaf lezingen en 
organiseerde van alles, maar... vergat om mijn ziel te 
voeden. Ook wanneer je bezig bent met spiritualiteit 
kun je in valkuilen trappen, juist dan! Je hebt geen wezen-
lijk contact met mensen, hoort niet wat ze eigenlijk 
zeggen, ze zoeken contact maar je draaft en ratelt maar 
door. Vermoeiend hoor!
Natuurlijk dacht ik dat ik ‘goed bezig was’, dat al die arti-
kelen en lezingen en al dat georganiseer nodig waren, 
maar in feite holde ik mijzelf achterna en luisterde ik 
niet naar de roep van mijn ziel.
Nu ben ik soms midden op de dag ergens in de bossen
te vinden, even twee uurtjes de natuur in, en daar word
nieuwsgierig welke vogel ik hoor en welke plant ik daar 
tegenkom.

In zijn recente boek ‘De ziel kent geen leeftijd’ zegt Thomas
Moore (die ook ‘Zorg voor de ziel’ schreef): ‘Als je je ziel
niet voedt, dan word je niet ouder en rijper. Dan voel je je waar-
schijnlijk een radertje binnen het mechanisme van de maat-
schappij. Mogelijk leid je een actief leven, maar je ontwikkelt 
door je handelen geen diep gewaarzijn van en diepe verbin-
ding met de wereld om je heen. Echt ouder worden betekent 
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Jezus, een mensenleven
Een geschiedenis van een mens  
onder de mensen
Auteur: Dr. Cees den Heyer
Uitgever: Van Warven, 2018

‘Jezus was geen godenzoon en al helemaal
geen God.’ Dat is de opmerkelijke (hoe-
wel) conclusie van de gereformeerde 
theoloog Cees den Heyer.
Als de nu 75-jarige theoloog dit in 1988 
had geroepen zou hij nog meer over zich
heen gekregen hebben dan over zijn ont-
kenning van de verzoeningsleer. En dát 
als gereformeerd hoogleraar Nieuwe 
Testament en Bijbelse Theologie aan de 
Theologische Universiteit Kampen.
In zijn boek ‘Verzoening’ (1997) conclu-

deerde hij al dat er geen bijbelse gronden
zijn voor het dogma van de verzoenings-
leer. De kerkelijke rel die toen ontstond 
was uiteindelijk de reden om de gere-
formeerde kerk vaarwel te zeggen en in 
de roerige geschiedenis van deze kerk 
was hij niet de eerste... Denk aan Harry 
Kuitert die verweten werd de gerefor-
meerde kerk af te breken. En nog kun je 
als theoloog binnen de PKN, waarin 
deze kerk opging, nog steeds niet alles 
zeggen.
Als docent Bijbelse Theologie aan het 
Doopsgezind Seminarium in Amsterdam 
kan hij in ieder geval zijn vrijzinnige ei 
zonder rellen kwijt en kan daar in alle 
rust zijn cursus Beelden van Jezus geven.
Vandaag de dag is het nauwelijks schok-
kend meer Jezus te ‘ontgoddelijken’ en 
is er weinig ophef over zijn ontkenning 
van de heiligheid van Jezus.

Het is al vele jaren duidelijk: de voorma-
lige hoogleraar heeft de dogmatische 
leer rondom Jezus afgezworen. In zijn 
nieuwe boek wil hij op minutieuze wijze 
(soms té) de vele gezichten van Jezus 
beschrijven. In het ruim 600 pagina’s 
tellende boek gaat hij er velen langs: 
van de bronnen die iets over de man 
van Nazareth vertellen, via de dogma’s 
die daarop ontstonden naar vrijzinnige 

Alle boekbesprekingen zijn geschreven door Aat-Lambèrt de Kwant, tenzij anders vermeld.

theologen die het oude Jezusbeeld aan 
stukken braken.
De centrale vraag die Den Heyer (in maar
liefst 43 hoofdstukken) wil beantwoorden
luidt: hoe heeft het beeld van Jezus zich
ontwikkeld in de 2000 jaar na zijn geboor-
te? Hij beschrijft de vele gezichten die 
Jezus in de loop van de geschiedenis 
gekregen heeft. Voor Den Heyer is Jezus
uiteindelijk een mens van vlees en bloed,
een mens onder de mensen, die door zijn
doen en laten de aandacht trok, een cha-
rismatische persoonlijkheid die indruk
maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

Behalve de hoofdstukken over het chris-
logische dogma van de eerste eeuwen 
en die over de moderne ontwikkelingen 
van de laatste eeuwen, beschrijft Den 
Heyer uitvoerig de (kerk)geschiedenis
van de Middeleeuwen. Sommigen vinden
dat hij hiermee te veel zijpaden bewan-
delt waardoor de rode draad wat uit het 
zicht raakt, maar mij stoorde het geens-
zins en ik stak er veel van op.
Als ex-(bevindelijk)-gereformeerde met 
enkele jaren studie Levensbeschouwing 
heb ik dit magnus opus eigenlijk op het 
spreekwoordelijke puntje van mijn stoel 
gelezen, vooral omdat Den Heyer de 
gave heeft in toegankelijke taal ingewik-
kelde dingen uit te leggen en in verband 

Noot annex literatuurverwijzing
1 Thomas Moore, De ziel kent geen leeftijd; over ouder 
worden, melancholie, spirituele groei, seks en nalatenschap.
Ankh-Hermes, 2018.

dat je betrokken bent en door deze diepgewortelde, betrokken 
deelname krijgt je leven een doel en zin – twee geschenken 
van de ziel. Nu is ouder worden een vreugdevolle ervaring, 
omdat je in openheid wilt leren en ervaren, terwijl je de zaden 
van jezelf voelt ontkiemen en opbloeien en je leven zich verder 
ontwikkelt.’ 1

Nu stem ik mij af op wat muziek eigenlijk wil zeggen en
probeer over de schouders van de componist te kijken 
naar wat hem dreef, naar zijn verdriet, zijn wanhoop, 
zijn vreugde. 
Muziek geeft mij toegang tot mijn ziel en ik schaf daar-
om ook een piano aan. Zorgen voor mijzelf, zorgen voor 
dat innerlijke kind, dat ook gehoord wil worden. Ik 
realiseer mij dat ik ondanks alle kennis en boekenwijs-
heid nu pas echt toekom aan de zorg voor mijn ziel en 
dat er nogal wat Jiminy Krekels zijn geweest die mij 
waarschuwden.
In het in een herziene versie verschenen boek ‘De gouden
sleutel tot het oplossen van levensproblemen’ reikt Omraam 
Mikhaël Aïvanhov ons een gouden sleutel aan die het 
mogelijk maakt deuren te openen om veel problemen
op te lossen, die van onszelf èn die van de maatschappij.
Toch moeten we ons geen illusies maken, want niets is 

zo inspirerend als dit werk aan jezelf, maar tegelijker-
tijd vraagt niets zoveel tijd en moeite.
Weggaan van het Preteiland is één ding, maar de weg 
naar huis terugvinden is moeilijker.
Dat dit niet bepaald gemakkelijk is, wordt wel duidelijk 
in de parabel van de verloren zoon; hij moest heel wat 
doormaken voordat hij zich in de armen van zijn vader 
kon sluiten. Er zijn vele levens nodig om tot het inzicht 
te komen dat we vergeten zijn wie we zijn. Soms is er 
in een leven sprake van een complete zonsverduiste-
ring. Tot in een volgend leven het licht doorbreekt dat
onze geest verlicht. Wie nu bezig is met bewustwording
zal daarvan vroeg of laat de vruchten mogen plukken: 
dan daagt het licht of zoals Een Cursus in Wonderen zegt: 
‘Het licht is gekomen, jij bent genezen en jij kunt genezen. Het 
licht is gekomen, jij bent verlost en je kunt verlossen. Jij bent 
vrede en je brengt vrede mee, waar je ook gaat. Duisternis, 
onrust en dood zijn verdwenen. Het licht is gekomen.’ ●
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Het schandaal van de filosofie
Hoofdlijnen van het sceptische denken 
van de oudheid tot heden
Auteur: Henri Oosthout
Uitgever: Klement, 2018

In de loop der eeuwen heeft de scepsis 
tenminste evenveel bestrijders als 
verdedigers gevonden, zegt Henri 
Oosthout in zijn boek ‘Het schandaal 
van de filosofie’. Zo heeft men de aan-
hangers verweten dat nietsontziende 
twijfel in het dagelijks leven onhoud-
baar is. Het levert boeiende beschou-
wingen op in deze verkorte uitgave van 
dit boek (met een nieuwe omslag) dat 
eerder in 2010 verscheen.

In dit boek maakt Henri Oosthout, clas-
sicus, wiskundige en filosoof, een verhel-
derend onderscheid tussen twee scepti-
sche tradities in de Oudheid. Carneades 
was leider van de Nieuwe Academie, die 
zich vooral liet beïnvloeden door het 
gedachtengoed van de sofisten. Deze 
sofisten konden voor iedere bewering 
een overtuigende argumentatie leveren. 
Bij Carneades was dit inmiddels verwor-
den tot intellectuele krachtpatserij.
De scepticus heeft zich in de geschiede-
nis van het westerse denken vele rollen
aangemeten: pleitbezorger van het gezon-
de verstand en filosofische scherpslijper,
verdediger en bestrijder van het geloof,
ondermijner en redder van de empirische
wetenschap. Van Augustinus tot Kant, 
van Descartes tot Wittgenstein, hebben 
groten van de geest zich ingespannen
om de sceptische provocaties te pareren.
Sommigen, zoals Erasmus en Spinoza, 
hanteerden het scepticisme als vlijm-
scherp intellectueel wapen; anderen, als 
Montaigne en Kierkegaard, vonden er de 
sleutel tot de menselijke conditie.

Als er iets is waar een scepticus een hekel
aan heeft, dan is het aan dogma’s. En
omdat de geschiedenis van het westerse
denken bol staat van de wijsgerige, reli-
gieuze en wetenschappelijke pretenties, 
heeft de scepticus werk in overvloed 
gehad – en nog steeds. M

met elkaar te brengen. Je kunt duidelijk
zien dat hij zich baseert op gedegen on-
derzoek van jaren en op een uitgebreide 
kennis van de vakliteratuur.

Ik kan dit indrukwekkende boek (weer 
zo’n prachtige voltreffer en juweeltje
van de succesvolle uitgeverij Van Warven)
alleen maar warm aanbevelen. Het ver-
rijkt en verruimt de blik op Jezus alleen 
maar. Een niet gelovige meelezer van 
het manuscript zei na het lezen: ‘Ik heb 
nooit gesnapt waar het om ging. Dankzij 
Den Heyer begrijp ik het nu eindelijk. Ik 
ben zelfs anders tegen mijn eigen onge-
lovigheid aan gaan kijken. Het gaat om 
bevrijding, vrede en liefde. Het kostte 
wat moeite om me door zo’n dikke pil 
heen te lezen, maar voor mijn proces 
was alle inspanning de moeite waard.’

En zo is het! Op de website Theoblogie 
(www.theoblogie.nl) zegt Den Heyer dat 
de heisa over zijn boek in de gerefor-
meerde kerken hem destijds volledig 
verraste. ‘Noem het naïef, dat was het 
ook. Ik had een verdedigbaar verhaal, 
op goede Bijbelse gronden, maar ik werd 
‘een kwestie’: de kwestie Den Heyer. Ik 
heb dit conflict nooit gezocht; het ont-
stond en sleepte mij mee. Daarna heb ik 
de luwte gezocht, die ik vond bij de 
doopsgezinden. Hun voorman, Menno 
Simons, staat ook in dit boek met zijn 
verzet tegen de kinderdoop.’

Ruzie
Van een lijk naast de kachel tot rijdende 
rechters
Auteur: Enno de Witt
Uitgever: Atheneaeum-Polak & van Gennep,
 2018

Wij Nederlanders zijn een twistziek volk. 
Onze vaderlandse geschiedenis is een 
lange reeks conflicten en pogingen om 
daar een einde aan te maken. De grote 
lijn in dat verhaal is een steeds verder 
oprukkende beschaving en een uitdij-
ende hoeveelheid procedures en instel-
lingen die alles in goede banen zouden 
moeten leiden. Zouden. Want ruzie gaat 
vaak juist over die procedures, en wie 
die vaststelt. En over organisaties, 
verenigingen en hun statuten. En niet te 
vergeten over de notulen.

Aanvankelijk werd er vooral gebakkeleid
over religieuze zaken. Ogenschijnlijk dan,
want de felste twisten gingen steevast 
over wereldse aangelegenheden. Over 
hoe een dominee gekleed moest gaan 
of hoe zijn haar moest zitten. Als regel 
geldt: hoe banaler de aanleiding, des te 
absurder de ruzie. Zo moest in 1932 een 
dominee opstappen omdat hij zijn auto 
in de serre van de pastorie parkeerde, 
terwijl de kerkenraad wilde dat hij hem 
in de salon zette.
De aanzet voor eeuwenlang bakkeleien 
in onze lage landen begon aan het einde 
van de Middeleeuwen, toen het serieus 
begon te rommelen in de allesoverkoe-
pelende Kerk van Rome. Religie was 
allesbepalend, maar wij wilden daar zelf 
wat over te zeggen hebben, vooral over 
de organisatie, en we maakten ons los 
en bleven dat doen. In plaats van dat we
ons daarna verenigden in één overkoepe-
lende concurrerende kerk, begonnen we 
allemaal voor onszelf onze eigen kerken 
en kerkjes, die zich weer splitsten en
scheurden en weer nieuwe kerken voort-
brachten, stuk voor stuk broedplaatsen 
voor nieuwe ruzies.
Het eerste deel van het boek over Ruzie 
in Nederland speelt zich dan ook voor-
namelijk af binnen de protestantse kerk-
muren af. Ons land was nu eenmaal 
eeuwenlang een domineesland – en is
dat in andere vormen eigenlijk nog steeds.
Het eigenwijze raakte diep verankerd in 
onze ziel.
Vaak gingen die ruzies over de leer zoals 
de vraag of de slang in het paradijs nu 
wel of niet echt had gesproken of over
het ‘welmenend aanbod der genade’ (ja-
wel!), maar het  ging vaak ook over grote 
ego’s van dominees die bonje kregen en 
voor zichzelf een nieuwe club begonnen, 
die vaak ook weer uiteenreet. Grootge-
bracht in de gereformeerde gemeenten 
heb ik dat zelf meegemaakt; het aantal 
afsplitsingen is haast niet te tellen.
Daarom is Ruzie behalve een informatief 
en goed gedocumenteerd boek ook heel 
vermakelijk. Veel van wat De Witt be-
schrijft zal nu verbazing wekken en op 
de lachspieren werken.
De Witt gaat ook in op scheldwoorden, 
hun geschiedenis en achtergrond. 
Opmerkelijke conclusie: ruzie heeft ‘ons 
een georganiseerde samenleving opge-
leverd, met welvaart, vrede en voor-
spoed.’ Het boek is geschreven met een 
mild gevoel voor humor in fraai, soms 
wat plechtstatig taalgebruik.

Enno de Witt  beschrijft hoe wij in de 
loop der eeuwen steeds nieuwe, en vaak 
lachwekkende manieren vonden om 
elkaar het leven zuur te maken. De 
verzamelde ruzies vormen een staal-
kaart van Nederlandse kleinzieligheid 
en koppigheid, maar de geschiedenis 
van ons geruzie laat ons ook beter 
begrijpen wie wij zijn, waar we vandaan 

komen en hoe ruzie ons land vorm heeft 
gegeven. Een kostelijk en  vermakelijk 
boek...
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Dit boek biedt een ideale geschiedenis 
van die kant van de westerse filosofie 
die voortdurend vraagt of het allemaal
wel klopt wat er wordt beweerd en wordt
geloofd, vooral in deze tijd van nep-
nieuws.
Het boek leest bijna als een roman: in 
een rustig tempo trekken de grote scep-
tische filosofen voorbij, van de oude 
Grieken tot en met onze tijdgenoten, en 
telkens legt de schrijver eenvoudig en 
trefzeker uit waar het bij de denker in 
kwestie om draait.

Het boek is niet alleen als het ware een 
bewonderenswaardige filosofische 
canon, het biedt ook een pleidooi voor 
het behoud van filosofische lichtvoetig-
heid en het vermogen tot (zelf)relative-
ring die vooral in deze tijd een must is!

Melancholie van de onrust
Auteur: Joke J. Hermsen
Uitgever: Arbeiderspers, 2017

Nog een boek over melancholie, een 
thema dat kennelijk in is en dat door 
Joke Hermsen uitvoerig en op een aan-
sprekende manier wordt belicht.
In dit essay onderzoekt zij met denkers 
als Hannah Arendt, Ernst Bloch en Lou 
Andreas-Salomé wanneer de mens nog 
over voldoende macht, daadkracht en 
hoop beschikt om over het verlies heen 
te stappen en een nieuwe verhouding 
tot de wereld en zichzelf te zoeken.

Joke Hermsen citeert de Italiaanse schrij-
ver Italo Calvino, die melancholie om-
schreef als ‘verdriet dat licht geworden 
is’. Reden waarom het beroemde schil-
derij van Jan Asselijn de omslag van het 
boek siert: ‘De bedreigde zwaan’. Herm-
sen vertelt dat de zwaan in de kunsten 
als een symbool voor melancholie geldt, 
maar in dit zeventiende-eeuwse werk 
liggen op het eerste gezicht vooral 
andere emoties besloten. Er stijgt 
onrust uit op. Het beeld van de opstui-
vende zwaan van Jan Asselijn lijkt 
volgens Hermsen ook de huidige tijd-

geest te verbeelden. Velen voelen zich 
immers net als de zwaan bedreigd in 
hun bestaan en reageren woedend als 
iemand hun mening niet deelt of tradi-
ties te na komt of ter discussie stelt.
Het schilderij toont hoe melancholie kan 
omslaan in angst en agressie, als het tij 
tegenzit en er al dan niet denkbeeldige 
gevaren dreigen.
Door de eeuwen heeft de melancholie 
een wisselvallige reputatie gekend. Bij 
de Grieken werd de melancholie (letter-
lijk: zwarte gal) omarmd, in de Middel-
eeuwen werd ze verguisd want ze leidde 
tot ledigheid. In de Renaissance werd ze
herontdekt en in de kapitalistische samen-
leving weer in de ban gedaan omdat het 
niet strookt met de verheerlijking van
steeds meer consumeren en produceren.
Melancholie krijgt nu het stempel van 
depressie en wordt bestreden met pillen 
in plaats van met kunst en liefde, zoals 
Joke Hermsen liever zou zien. Ja, de 
mens is een homo melancholicus, die 
weet heeft van verlies en vergankelijk-
heid en die probeert dit besef om te 
buigen tot hoop en creativiteit. Als het 
tij echter tegenzit en onze melancholie 
door onrust en angst slechts naar de 
duistere kant van het verlies getrokken 
wordt, kan deze omslaan in depressivi-
teit. Behalve rust, liefde en aandacht 
hebben we ook sociale verbondenheid 
en een bloeiende politiek-culturele we-
reld nodig om onze angsten te bezweren 
en de melancholie ‘gezond’ te houden.

Hermsen is overtuigd van het ontbreken 
van verbanden in de huidige samenle-
ving, dat volgens haar bijdraagt aan de 
huidige tijdgeest: we verkeren in ‘een 
morele depressie’. Die uit zich in onrust, 
ontevredenheid, onbehagen, angst, 
nostalgie, vervreemding, fatigue. Die 
gevoelens gaan verder dan onzekerheid 
over de economie of zorgen over migra-
tie of klimaatverandering. Populistische 
politici buiten de angsten voor verande-
ringen uit, maar op de achtergrond is 
het neoliberale kapitalisme de drijvende 
kracht achter veel van de ontevreden-
heid, ‘omdat deze nu eenmaal de beste 
afzetmarkt garandeert’. En de gemeen-
schap brokkelt af omdat die voor deze 
markt niet interessant is.
Haarscherp fileert ze politieke leiders in 
Amerika, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en 
Nederland die, net als Duitsland in het 
interbellum, zowel nationalistische 
mythen als angst verspreiden en weinig 
respect voor de feiten kunnen opbren-
gen. Zelfs zo weinig dat post-truth door 
de Oxford Dictionary tot hét nieuwe 
woord van 2016 werd verkozen, waar-
mee ze verwijst naar Hannah Arendt die 
liet zien dat leugens altijd al tot het 
favoriete gereedschap van totalitaire 
regimes hebben behoord. ‘Consequent 
als waarheid verkochte leugens kunnen 
een door rouw en depressie geplaagde 

Rivieren keren nooit terug
Tijd, verlies en de kracht van herinnering
Auteur: Joke J. Hermsen
Uitgever: Arbeiderspers, 2017

Om de dood van haar vader te verwerken
maakt de hoofdpersoon een reis door 
Frankrijk, naar het idyllische plekje van 
haar jeugd. Ella Theisseling reist door 
Frankrijk met als uiteindelijk doel de 
rivier waar zij alle vakanties van haar 
jeugd heeft doorgebracht. Ze wil er de 
dood van haar vader verwerken, maar 
ook nadenken over haar kinderjaren, 
haar eerste liefdes en gebeurtenissen 
die bepalend zijn geweest voor haar 
verdere leven.

‘Rivieren keren nooit terug’ is een me-
lancholieke roman over liefde en dood, 
tijd en herinnering en over de levenslust 
en verbeeldingskracht van de kindertijd. 
De rivier staat symbool voor de tijd: ook
wat geweest is, keert niet terug. ‘Rivieren
keren nooit terug’ is een poëtisch en 
melancholisch geschreven roman met 
bespiegelingen over het leven en een 
rakende en ontroerende en opvallende 
reflectie op het verleden. We komen 
veel te weten over Frankrijk en Ella haar 
geschiedenis, maar die is niet per se
nodig om over te mijmeren bij filosofische
en psychologische momenten, maar voor-
al over haar schrijfstijl, die verre van bab-
belend zou zijn, zoals ik eerder las. Joke 

Hermsen schrijft in een aansprekende 
stijl waarin natuurschoon, gedachten, 
herinneringen, indrukken en gevoelens 
elkaar afwisselen, waardoor je zelf ook 
eens op een andere en meer filosofische 
manier naar je eigen herinneringen gaat 
kijken.

Ik las al een aantal boeken van Joke Herm-
sen, en ze raken me iedere keer weer, 
zoals haar aansprekende boek ‘Stil de 
tijd’. Hermsen is één van die auteurs die 
(nog) niet de plek hebben gekregen die
ze verdienen. Vanuit verschillende invals-
hoeken belicht ze in dit boek een aantal 
prominente menselijke vragen: Wie, wat 
en waar is de tijd? Wie zijn wij als men-
sen? Hoe zijn wij in staat tot de verbeel-
ding en het creatieve? Hoe zijn wij in 
staat tot verandering? Hoe kunnen we 
vredig samenleven als mensen? Wie is 
de ander? en: Wat is de dood?
Joke Hermsen (1961) is filosofe en roman-
schrijfster. Zie ook mijn bespreking in 
deze rubriek van haar boek Melancholie.
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De ziel kent geen leeftijd
Over ouder worden, melancholie,  
spiritue le groei, seks en nalatenschap
Auteur: Thomas Moore
Uitgever: Ankh-Hermes, 2018

‘De eerste tekenen van ouder worden
kunnen behoorlijk verontrustend zijn. Je 
leefde je leven en dacht eigenlijk nooit 

na over je leeftijd. Tot je een ongewone 
stijfheid opmerkt, een pijntje na het 
sporten. Je komt niet zo makkelijk meer 
omhoog als je op je hurken zit.’
Dit is een citaat uit het boek ‘De ziel 
kent geen leeftijd’ van Thomas Moore, 
die afwisselend monnik, musicus, hoog-
leraar en psychotherapeut was en bekend
werd door zijn eerder verschenen boek 
‘Zorg voor de ziel’. 
In dit boek beschrijft zeventiger Thomas 
Moore de verfrissende en optimistische 
weg van het ouder worden. We hoeven
hier niet bang voor te zijn, maar we mogen
deze weg juist omarmen en verwelkomen.
In een tijd waarin het belangrijker dan 
ooit lijkt om jong te blijven (zowel qua 
uiterlijk als qua gedragingen) kunnen  
we vervreemd raken van onszelf. Waar 
staan we in het leven? Hoe willen we ons 
leven invulling en vervulling geven? Juist 
als je ouder wordt, hebben we steeds 
beter antwoorden op deze vragen. Maar 
soms lijkt het wel alsof we daaraan niet 
mogen toegeven, we moeten koste wat
kost ‘hip & happening’ blijven. Dan liggen
gen oppervlakkigheid en vervlakking op 
de loer, terwijl ouder worden juist een 
proces is waarbij we onderscheidender, 
complexer, vervulder, liefdevoller en 
meer verbonden worden.

Thema’s die Thomas Moore in ‘De ziel 
kent geen leeftijd’ aansnijdt zijn onder 
andere: liefde, melancholie, mentor-
schap, seksualiteit, nieuwe leefvormen 
en een ‘erfenis’ nalaten. Een positief 
boek in een tijd waarin ouder worden 
vaker als een straf wordt gepresenteerd 
dan als iets waardevols. Volgens Moore 
zouden we niet bang hoeven te zijn voor 
het ouder worden, maar zouden we de
komst van die levensfase eerder moeten
verwelkomen. De Amerikaanse schrijver 
bepleit dat met argumenten en ervarin-
gen. Wie zijn leeftijd niet ontkent, leeft
bewuster & geniet intenser van het leven.

Tenslotte een citaat dat me diep trof... 
‘Als je je ziel niet voedt dan word je niet
ouder en rijper. Dan voel je je waarschijn-
lijk een radertje binnen het mechanisme 
van de maatschappij. Mogelijk leid je 
een actief leven, maar door je handelen 
ontwikkel je geen diep gewaarzijn van 
en diepe verbinding met de wereld om je 
heen. Echt ouder worden betekent dat je
betrokken bent, en door deze diepgewor-
telde, betrokken deelname krijgt je leven 
een doel en zin: twee geschenken van de 
ziel. Nu is ouder worden een vreugde-
volle ervaring, omdat je in openheid wilt 
leren en ervaren terwijl je de zaden van 
jezelf voelt ontkiemen en opbloeien en 
omdat je leven zich verder ontwikkelt.’
Zie ook het mooie boek van Miny Potze: 
‘In het licht van de schaduw: aandacht 
voor spirituele aspecten van het ouder 
worden.’ (Van Warven, 2017.)

bevolking in de armen van demagogen 
drijven.’

‘Melancholie van de onrust’ is weer zo’n 
boek van Joke Hermsen dat de lezer niet 
loslaat en waarover je blijft nadenken, 
zoals over dit citaat: ‘We moeten begrij-
pen dat af en toe rust nemen, nietsdoen,
dagdromen en ons overgeven aan ataraxia
en zelfs verveling, voorwaarden voor die 
vervulde ogenblikken zijn. Als we naar 
muziek luisteren, een gedicht lezen of in 
een mijmering of dagdroom vervallen,
licht er een nieuw veld van mogelijkheden
op, waar de ‘onbegrensdheid van het 
utopisch vergezicht en de diepte van de 
ervaren nabijheid’ voor even samenko-
men. Het zijn momenten van inspiratie 
bij uitstek, die zo wezenlijk zijn voor de 
mens.’ [Ataraxia = volstrekte gemoedsrust.]

Schrijfster Joke Hermsen debuteerde in 
1998 bij de Arbeiderspers met de roman
‘Het damesoffer’, enkele jaren later gevolgd
door de historische roman ‘Tweeduister’, 
over de Bloomsbury schrijvers T.S. Elliot 
en Virginia Woolf. 
In februari 2008 verscheen haar roman 
‘De liefde dus’, over de 18de-eeuwse 
schrijfster en filosofe Belle van Zuylen. 
Deze werd bekroond met de Halewijn 
literatuurprijs 2008 en genomineerd 
voor de Libris literatuurprijs 2009. 
In november 2009 verscheen bij de Arbei-
derspers haar boek over de tijd: ‘Stil de
tijd: pleidooi voor een langzame toekomst.’
Met onder meer essays over Henri Berg-
son, Ernst Bloch, Hannah Arendt, Mark 
Rothko, Simeon Ten Holt, Virginia Woolf 
en Marcel Proust.

Wandelen in verwondering
Auteur: Hans Moolenburgh sr.
Uitgever: Lemniscaat, 2017

Dit is weer zo’n juweeltje van arts/schrij-
ver Hans Moolenburgh en vooral door 
een zin als deze: ‘De wielewaal laat mijn 
ziel niet op Aarde blijven, maar omhoog-
wieken naar het land achter deze wereld.
Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo zou
zijn als er niet verwachtingsvolle stiltes 
waren, waarbij je ademloos luistert naar 
wat je hoopt dat er gaat komen.’
De zangvogels vertellen ons juist door 
die stiltes iets wat wij in onze wereld bij-

na geheel vergeten zijn: de Wereld van 
het Zwijgen. Wij stadsbewoners kunnen 
de stilte alleen nog maar zien in een 
roerloze kale boom op een vriesdag. 
Verder nergens, want de stilte is van ons 
weggevlucht en opgevuld door voortdu-
rend achtergrondlawaai. Een onvoorstel-
stelbaar groot gemis, want hoe belang-
rijk is stilte voor ons welzijn?!

Al zijn leven lang is de natuur voor Hans 
Moolenburgh een bron van inspiratie, 
wijsheid en verwondering. In dit boek
schrijft hij over zijn wandelingen en over-
peinzingen - deelt hij de kennis met ons 
die hij in zijn lange leven (en bijna zestig 
jaar praktijk als arts) heeft opgedaan en 
ze zijn een lust voor het lezend oog.
In het voorjaar werd hij in het ziekenhuis 
opgenomen, waar bleek dat hij een zware
longontsteking en een zeer ernstig hart-
falen had, beide potentieel dodelijk, 
zeker bij een leeftijd van 91 jaar. Kort
daarvoor had hij een nachtmerrie gehad,
waarin een engel hem met drie vingers 
naar links wees, naar het ziekenhuis
Spaarne-Zuid. Opmerkelijk voor een man
die twee boeken schreef over engelen!

Wandelen in verwondering bevat zijn 
gepubliceerde verhalen; stuk voor stuk 
heerlijke juweeltjes, die ook ontroeren.
Als filosofie gelijkstaat aan: het je ver-
wonderen over het leven en de natuur, 
dan is dit meer filosofie dan menig 
[officieel] filosofieboek. Moolenburgh 
neemt je mee in zijn bespiegelingen. 
Ieder stuk biedt inzichten, vergezichten, 
handreikingen voor een gezonder leven 
- lichamelijk én geestelijk. En waar je 
voelt dat ieder wezen, iedere plant die 
hij tegenkomt, zijn vriend is, merk je dat 
je al lezend zelf een nieuwe, bijzondere 
vriend krijgt: Hans Moolenburgh.
Laten we hopen dat deze vriend nog 
lang onder ons is. 
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Mindfulness en mantra
Een natuurlijke weg naar compassie en 
vrijheid
Auteur: Maartje van Hooft
Uitgever: Van Warven, 2018

‘Als je het boeddhisme krachtig wil samen-
vatten, dan kun je in twee woorden zeg-
gen: ‘geen ziel’, of ‘geen zelf’. Anatta is 
het Pali-begrip dat dit aanduidt: anatta 
betekent ‘geen atta’ (‘geen atman’ in het 
Sanskriet), oftewel ‘geen eeuwig zelf,’ 
schrijft Maartje van Hooft in het eerste 
hoofdstuk van dit boek, waarvoor je wel 
even moet gaan zitten.
De logische vervolgvraag zou moeten 
zijn: als er geen eeuwig zelf is, wat is er 
dan wel? Dit is volgens Van Hooft het
punt waarop het boeddhisme een invals-
hoek heeft die fundamenteel verschilt 
van de levensbeschouwingen die wij 
kennen als religies. 
Boeddhisme houdt zich namelijk niet 
primair bezig met wat IS. De centrale 
vraag in het boeddhisme is niet wat er 
is, maar: wat we ervaren. Hoe dit proces 
van ervaren ons vormt, en hoe we 
omgaan me wat we ervaren. De kern van 
het boeddhisme, vervolgt ze, is dat alles 
in ons ervaringsveld aan verandering
onderhevig is, en dat er geen onverander-
lijke essentie aan het proces van ervaren
ten grondslag ligt. Er is geen ziel die van-
uit een absolute, statische positie mee-
kijkt hoe we er een rommeltje van maken
en vastzitten in verwarring en fragmen-
tatie, of juist niet. In momenten van 
verwarring zullen ons bewustzijn en ons 
onderscheidingsvermogen ook verward 
zijn. In momenten van kalmte zal ons 
bewustzijn minder vernauwd en minder 
geconditioneerd zijn. 

Deze inleiding zet de toon van haar boek,
dat gaat over bewustzijn, over het lichaam,
over emoties, compassie en liefde. 
Maartje van Hooft beschrijft stap-voor-
stap hoe je technieken en visies kunt 
gebruiken zoals die haar zijn aangereikt
door het Shingon-boeddhisme. Shingon-
boeddhisme is een Japanse mantraschool
die wel eens een snelweg naar Ontwaken
wordt genoemd.
Deze mantraschool spreekt over de San-
mittsu, de drie Geheimen. Het geheim 
van het lichaam, het geheim van spraak 
of klankvorming, en het geheim van de 

geest. Deze ‘geheimen’ gaan over hoe je 
het lichaam, hoe je klank en spraak, en 
hoe je de geest kunt gebruiken om door
te dringen in de ervaring van de Boeddha,
de ervaring van vrijheid.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die 
een oprechte interesse heeft om zelf te 
ervaren en te onderzoeken hoe onze 
ervaring zich vormt, zich vastzet, of zich 
juist weer opent naar een nieuwe vrij-
heid en integratie; het is bedoeld voor 
iedereen die de wens heeft met meer 
liefde en wijsheid in het leven te staan. 
Deze Shingon-training is een systeem 
dat jezelf naar jezelf terugspiegelt. Wat 
je er zelf in stopt, dat komt naar je terug. 
Hoe meer je jezelf geeft, jezelf overgeeft 
in de meditatie, des te meer dat je je 
(geïntegreerde en tot rust gebrachte) 
zelf terugvindt.
Al met al een boeiend boek waarvoor 
wel de nodige concentratie nodig is, 
zoals ook de verschillende meditaties 
en oefeningen dat vereisen.

De schrijfster Maartje van Hooft woonde
als 23-jarige al in een Japans yogacen-
trum, de Okido Yoga Dojo in Laren. Van 
1996 tot 1999 woonde en werkte ze in 
een Japans yogacentrum in Milaan, waar 
zij haar Japanse leraar Shodo Habukawa
ontmoette. Na deze ontmoeting in 1997
heeft ze in Japan, in Kōyasan, de Shingon-
boeddhistische tempeltraining gevolgd 
en afgerond, en is in 2002 ingewijd tot 
ajari. Ze gaat nog steeds jaarlijks naar 
Japan, naar haar leraar.

Overleven
Levenslessen met de dood voor ogen
Auteur: Kerry Egan
Uitgever: Kok, 2018

Kerry Egan, een geestelijk verzorger in 
een hospice, vertelt in dit aangrijpende 
boek over wat zij noemt ‘het spirituele
werk van sterven’. In plaats van te praten
luistert ze naar verhalen van hoop en 
spijt, schaamte en trots, dromen en ver-
raad, over lang bewaarde geheimen.

Maar bovenal over liefde. Liefde voor 
partners, kinderen en vrienden. Dit is 
niet een boek over sterven – het is een
boek over leven! Elk van Egans patiënten

leerde haar een levensinzicht dat aan 
het eind van doorslaggevend belang 
bleek. Om wat vaker te dansen, bijvoor-
beeld, maar ook minder te werken en 
vergeving te vragen nu het nog kan.

Iedereen die zwaar verlies of trauma 
heeft ondervonden, schrijft ze, weet dat 
je door die ervaring gevormd wordt. Als
er één waarheid is die als een rode draad
door de verhalen van haar patiënten 
loopt is het deze. Aan het eind van hun 
leven definiëren ze zichzelf door de ver-
halen te delen die ze uitkozen, en die
gingen over de zware tijden die ze hadden
meegemaakt. Maar toen zij de manier 
observeerde waarop hun verhalen zich 
ontwikkelden, hoe patiënten reflecteer-
den, evalueerden en nieuwe verbanden 
legden tussen deze verliezen en andere 
gebeurtenissen in hun leven, werd haar 
iets duidelijk... Als het waar is dat deze 
verschrikkingen ons definiëren, is het
minstens zo waar dat iedereen exact kan
kiezen hoe. Het is aan ons om te beslis-
sen hoe deze definiëring vorm krijgt. Het 
is aan ons te beslissen wat dit betekent.  

En ze stelt vervolgens enkele wezenlijke 
vragen, zoals: staat je leven in het teken 
van spijt of van hoop? Moet het of het 
één of het ander zijn? Is je lichaam het 
onderdak van trauma, of is het een bron 
van vreugde? En kan dat allebei tegelijk? 
Kun je zacht zijn voor jezelf en anderen
te midden van je pijn, boosheid en angst?
Is er echtheid in alle façades en gezich-
ten die we creëren of in de mysteries die 
we op ons pad ontmoeten? Kan het leven 
tegelijk prachtig en verpletterend zijn? 
Goed om eens stil te staan bij deze 
vragen!

Met het dit ontroerende boek geeft Ker-
ry Egan haar mooie en inspirerende erva-
ringen, verpakt in mooie verhalen, aan 
ons door. Haar verhalen van de contac-
ten met mensen bevatten veel levens-
ervaringen, soms mooie, hoopgevende 
en liefdevolle momenten vol geloof 
maar vaker verhalen over spijt, schuld, 
schaamte. Het leven is vaak anders dan 
het lijkt en gemakkelijke oplossingen en 
snelle oordelen doen de complexiteit 
van het leven geweld aan. Mooi!
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Jaap Hiddinga: De laatste stap naar bewustzijn: Inzichten in de 
oorzaak en de betekenis van de creatie; Bres/Edicola, 2018*
Waarom bestaan het leven, de schepping en de menselijke 
levensvorm? Er zijn veel gedachten over de schepping en de 
creatie van het leven door een Goddelijke intelligentie, maar 
wat is de werkelijkheid? Dit boek gaat diep in op recent her-
ontdekte geschriften uit het oude India, de allerlaatste ont-
wikkelingen in de kwantumnatuurkunde, aangevuld met in-
zichten vanuit de geestelijke wereld, die de laatste stap naar 
het volledige bewustzijn in de ziel laten zien. In het volgende 
nummer kom ik uitvoerig terug op dit boek.

Ole Martin Høystad: De ziel: Een cultuurgeschiedenis; 
 Athenaeum, 2018*
Ole Martin Høystad, emeritus hoogleraar Culturele studies 
aan Telemark University College in Noorwegen, wil het meest 
ongrijpbare begrip in de westerse cultuur doorgronden: wat 
is de ziel? Hoe kan ze onsterfelijk zijn? En als ze dat niet is, 
hebben we haar dan nog wel nodig? ‘De meeste mensen gelo-
ven dat ze er één hebben, maar bijna niemand kan uitleggen 
wat het is.’ In acht hoofdstukken vertelt Høystad het verhaal 
van de ziel: van de oudheid, de middeleeuwen en de renais-
sance, via de zeventiende en achttiende eeuw, de romantiek 
en de negentiende eeuw tot aan de moderne tijd.

Walter Isaacson: Leonardo da Vinci: De biografie; Spectrum, 
2017*
Op basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s aantekenboe-
ken en nieuwe ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt
Isaacson een indrukwekkend verhaal over hoe Da Vinci’s kunst
verweven is met de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s 
genialiteit gebaseerd was op vaardigheden die we in de hand 
hebben, zoals zijn onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige 
observatie en verbeeldingskracht die grenst aan het fantas-
tische.

Mischa Spel & Floris Don: De Johannes Passion: Waarom 
Bachs kleine passie minstens zo mooi is als de Mattheüs; 
Meulenhoff, 2018*
Nu de Mattheüs van Bach tot in de haarvaten van ons muzi-
kale landschap is doorgedrongen lijkt de tijd rijp om de 
Johannes meer in het spotlicht te plaatsen. De Johannes 
schreef Bach vóór de Mattheüs en kan omschreven worden 
als bondiger en feller (zet luisteren naar het ‘Herr unser 
Herrscher’ op je bucketlist!). Mischa Spel en Floris Don (NRC) 
geven context bij deze passie. Dit boek is gericht op de 
gewone liefhebber die zich meer wil verdiepen.

Don Miguel Ruiz: Wijsheid van de Tolteken: Meesterschap in 
liefde; Ankh-Hermes, 2018
In dit boek schrijft Don Miguel Ruiz over de angsten die liefde 
ondermijnen en lijden brengen in onze relaties. Door middel 
van verhalen laat Ruiz ons zien hoe wij onze emotionele won-
den kunnen genezen, onze vrijheid en geluk kunnen hervin-
den en de geest van speelsheid in onze relaties kunnen 
herstellen.
Don Miguel Ruiz is een Mexicaanse sjamaan (nagual in de 
traditie van de zgn. Adelaarsridders), die in Californië woont. 
Onder meer door allegorische of mythische verhalen verdui-
delijkt hij processen tussen mensen, die via een drievoudig
meesterschap (dat van meesterschap in bewustzijn, in trans-
formatie en in liefde) boven hun negatieve denken, emotio-
nele gif en lijden uit kunnen stijgen.

Henk Heideveld: Het laatste nieuws over God komt uit 
Zwolle; Aspekt, 2018
Een humoristisch evangelieverhaal dat zich afspeelt in onze 
tijd. Een joodse ondernemer uit Zwolle neemt een sabbatical 
en verkondigt een jaartje wat hem in een mystiek moment 
werd geopenbaard: de reden van het doen van de naasten-
liefde waartoe alle monotheïstische Schriften uit naam van 
God oproepen. 
De Zwolse postmoderne devoot en beeldend mysticus Henk
Heideveld (1950) schreef 40 jaren aan een geestelijk dagboek,
dat hij tot een hoogst actueel geschrift heeft omgewerkt. Het 
is opmerkelijk hoe deze katholieke schrijver aan onderwerpen
raakt als theologie en filosofie, jodendom en christendom, 
vrijheid en islam, Europese cultuur en Holocaust, ernst en 
humor.

Klaas Driebergen: Bommel en de Bijbel: Bijbel en christen-
dom in de verhalen van Marten Toonder; Aspekt, 2018*
In 2012 werd gevierd dat het honderd jaar geleden is dat de 
schrijver en striptekenaar Marten Toonder werd geboren. 
In zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes portret-
teerde hij met een grote knipoog de Nederlandse samenle-
ving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook 
bezig heeft gehouden met het calvinisme, dat immers als 
een belangrijk bestanddeel van de Nederlandse volksaard 
wordt gezien. Op een fraaie manier verbeeldde hij dit bij-
voorbeeld in de Zwarte Zwadderneel. Deze boeteprediker 
tegen hovaardij en winderigheid bedient zich van een prach-
tige variant op de ‘tale Kanaäns’. Want Toonder was ook een 
liefhebber van archaïsch woordgebruik, dat hij in het bijzon-
der aantrof in de taal van de oude Statenbijbel.
Neerlandicus en Bommelkenner Klaas Driebergen (1979) gaat 
in zijn boek ‘Bommel en Bijbel’ uitgebreid op dit alles in. Een 
aantal verhalen waarin de Bijbel en het christendom een 
belangrijke rol spelen, worden diepgaand door hem geanaly-
seerd. Dit is een boek dat dieper ingaat op de inhoud en de 
achterliggende ideeën van de Bommelverhalen.
Nadat Klaas Driebergen zijn studie Nederlands bekroond had
met een scriptie over heer Bommel en de Bijbel, ging hij verder
waar hij gebleven was en liet de materie uitdijen tot de onder-
havige lijvige studie. Driebergen, die is opgegroeid met de 
Bommelstrips èn met de Bijbel, schetst in het eerste deel 
onder meer Toonders levensbeschouwing en graaft daarbij 
dieper dan Wim Hazeu in diens biografie.

Mascha Gessen: De toekomst is geschiedenis: De terugkeer 
van het totalitaire Rusland; De Bezige Bij, 2018*
Masha Gessen, bekroond journaliste, geeft een fenomenaal 
inzicht in de gebeurtenissen en krachten die haar geboorte-
land Rusland de afgelopen decennia hebben ontwricht. In 
‘De toekomst is geschiedenis’ volgt ze de levens van mensen 
die geboren werden in de nadagen van het Sovjetrijk en op-
groeiden met ongekende verwachtingen. Haar hoofdpersonen
(kinderen en kleinkinderen van de bouwmeesters van het
nieuwe Rusland) koesteren elk hun eigen aspiratie, als onder-
nemer, activist, denker of schrijver. 
Gessen brengt in kaart hoe hun levens beïnvloed worden 
door de intriges van een verpletterend regime dat weigert 
zichzelf te begrijpen. Een regime waarin de oude Sovjetorde 
ongehinderd kan terugkeren in de vorm van de maffiastaat 
die Rusland nu is. ‘De toekomst is geschiedenis’ is een sterk 
en urgent verhaal, een waarschuwing voor nu en alle tijden. 

Boekaankondigingen
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Aat van Gils: De eeuwige ordening: Mythologie en religie in 
het oude Noord-Europa; Aspekt, 2018
Aan de godenhemel van de Edda moet men niet de religie 
van het oude Noord-Europa zoeken. Daarom is de stof na 
een hoofdstuk over de prehistorie in twee hoofdmoten ver-
deeld: de mythologie zoals die vooral in de Edda naar voren 
komt, en het religieuze leven en beleven zoals dit uit onder 
andere de saga’s (familiegeschiedenissen van de immigran-
ten op IJsland) valt af te leiden. De gescheiden behandeling 
van mythen en religie geeft een overzichtelijk beeld van de 
oude, overwegend Noord-Germaanse cultuur en de grond-
lijnen van het geloof in de eindtijd van het heidendom.
Van Gils beschouwt de Scandinavische mythen niet als op 
zichzelf staande verhalen, maar plaatst ze zo veel mogelijk in 
een groter geheel: de Indo-Germaanse of Indo-Europese 
mythologie. Zowel godennamen als vele mythische overle-
ringen vertonen opvallende overeenkomsten met die uit de 
Oud-Indische, Perzische, Griekse, Romeinse en Keltische my-
thologie. Door de mythen uit de Oudheid te vergelijken met
de Germaanse laat de auteur een aantal structuren en motie-
ven zien die ten grondslag liggen aan de (Noord-)Europese 
visie op hemel en Aarde.

Frits Bosch: Wereld op een keerpunt; Aspekt, 2018
Al sinds de mensheid bestaat is de vraag waarheen het gaat 
met ‘deze wereld’. In een actuele analyse gaat Frits Bosch op 
zoek naar de diepere oorzaken van de problemen. Hij doet 
dat aan de hand van actuele thema’s, zoals globalisering, 
informatietechnologie, innovatie, Europese integratie, op-
komst Azië, samenleving, populisme, elite, jeugd, cultuur, 
immigratie, aanslagen, rechtsstaat, kernwaarden, educatie, 
milieuvervuiling, opwarming van de Aarde. Hij komt met klare 
standpunten en beleidssuggesties die uitnodigen tot discus-
sie. Opvattingen over ethiek, beleid en ideologie worden niet 
geschuwd; het gaat om verdieping en duiding. 

Benjamin Carter Hett: De populist: Adolf Hitler, de ondergang
van de Weimarrepubliek en de opkomst van het Derde Rijk; 
Balans, 2018*
‘De populist’ laat zien hoe kwetsbaar een democratie is in 
handen van mensen die er niet respectvol mee omgaan.
Hoe was het mogelijk dat een democratie (de Weimarrepu-
bliek) zo volledig en zo snel uiteenviel als Duitsland in de 
jaren dertig? Hoe kon een democratisch gekozen regering 
Adolf Hitler toestaan de macht te grijpen?  
Het antwoord op deze vragen klinkt tegenwoordig even ver-
ontrustend als herkenbaar. Het boek maakt pijnlijk duidelijk 
hoe het nazi-electoraat in feite een coalitie was van protes-
tanten die om theologische en politieke redenen tegen deze
Weimarrepubliek waren. Ze koesterden doorgaans een pessi-
mistische opvatting over de menselijke natuur en meenden 
dat alleen een autoritaire staat èn leider krachtig genoeg zou 
zijn om de menselijke zondigheid te corrigeren. Zo’n staat 
was een instrument van God, en wie de staat ondermijnde 
ging dus tegen God in.
Dit is een boeiend deel van dit intrigerende boek, vooral door
de parallellen met onze tijd met de opkomst van het populis-
me. Zo gelooft de Amerikaanse politicoloog Yascha Mounk in 
zijn boek ‘The People vs. Democracy: Why our Freedom is in 
Danger and How to Save it’ dat de gestage opmars van het 
populisme de vrijheden in het Westen bedreigt. Hij wijst 
hierbij ook op het zogenaamde nepnieuws dat in Duitsland 
‘Lügenpresse’ wordt genoemd. En in de VS zijn vooral evan-
gelische stromingen ook niet vies van populisme.
Ik neem hiermee een voorschot op een (uitgebreider) artikel 
in het volgende nummer, maar kan dit verontrustende boek 
nu al van harte aanbevelen. ●


