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Verbondenheid
Als er één kenmerk is van de Koorie, (dat zijn de aboriginals 
van Australië, de Torres Straat-bevolking en de (nu uitgestorven) 
oorspronkelijke bewoners van Tasmanië) dan is het wel hun 
gevoel van verbondenheid met het land, met de zon, en met 
elkaar. Voor hen geen evolutie à la Darwin: hun voorouders 
komen uit de aarde, de lucht, de zon. In Dreamtime leven dezen 
voort, leiden zij hun volk én de levens en is het land en de 
samenleving zoals het was. Hun wijsbegeerte kent een stoffelijke 
wereld, een menselijke wereld en een heilige wereld, alle met 
hun eigen wetten. Voor hen geen verschillende volkeren, maar 
mensen van het land, mensen van de rivier (zoetwatermensen), 
woestijnmensen en  mensen van de zee (mensen van het zoute 
water) afhankelijk van waar ze woonden. Over heel het continent, 
waarmee Tasmanië vroeger via een landbrug verbonden was, 
wisten zij zich, over een periode van 40.000 jaar, te zijn als 
takken van één boom.

Deze afbeelding is van een Aranta-kunstenaar uit de omgeving 
van Ulurú bij Alice Springs in Northern Territory, Australië



Grenzeloos verbonden

Wij zouden de grote sprong kunnen wagen. We zouden kunnen springen naar 
leven in eenheidsbewustzijn. Leven in de bewuste eenheid van alle mensen, 
van alle leven op aarde. Die dan opnieuw de heilige aarde wordt. 
De wereld lijkt de andere kant op te gaan. Als kleine jongetjes met een knip-
mes en een in de aangestampte zwarte aarde getrokken kaart van twee landen 
wordt er in Europa opnieuw actief aan landveroveren gedaan en met grenzen 
geschoven.
Logon wil actief schrijven en publiceren voorbij de grenzen. Daarbij blijkt 
nogal wat energie nodig te zijn die opgaat aan plannen, thema’s afspreken, 
wijzigingen afstemmen, systemen opzetten.
Terwijl we weten uit ervaring van het zo vreugdevolle ontdekken dat ook als 
er niet méér is afgesproken dan een tijdstip van lezen er een aantal teksten 
zullen ontstaan die met elkaar een inhoudelijk geheel vormen. Die samen klin-
ken als ze in welke Europese taal dan ook worden gelezen. Omdat het schrij-
ven gebeurt door mensen die in een bijzondere groepseenheid scheppen.
De werkelijkheid reflecteert: de eenheid is nog ten dele, maar er is reeds ver-
binding. Er kan nog een sprong worden gedacht en gedaan naar scheppend 
eenheidsbewustzijn. Of, zoals bij vertalen, een open gaan voor wat voorbij de 
grens is, voor het andere.

Eric Op ‘t Eynde
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Houd vol, ik zal  een uitweg vinden



5

IIn een afgelegen woud, beschut door 
reusachtige bomen, woonden vele 
dieren, vrij van gevaar, in grote vrijheid. 
Toen echter een nieuwe koning aan de 
macht kwam in het land, was die vre-
dige situatie voorbij. Deze koning hield 
boven alles van jagen. Zodra de zon 
opkwam, besteeg hij zijn paard en ging 
in een onstuimige jacht door velden en 
weiden, door wouden en valleien. En hij 
stopte pas wanneer de zon was onder-
gegaan. Dan reden de wagens achter 
hem terug naar het paleis, beladen met 
herten, zwijnen, fazanten, apen, luipaar-
den, tijgers, beren en leeuwen. En de 
koning was voldaan. 

Zijn onderdanen zagen de vertrapte 
akkers van de koninklijke jacht, de 
ravage die de jacht had aangericht en zij 
bedachten een eenvoudig plan. Diep in 
het oerwoud bouwden zij een omhei-
ning en dreven twee roedels herten 
daarbinnen. ‘Laat hem daar maar jagen 
tot zijn hart tevreden is.’ De opgeslo-
ten dieren renden bezeten in een cirkel 
rond, op zoek naar de uitweg. Maar 
die was er niet. Een van de roedels was 
die van het Bengaalse hert. Zonlicht 
speelde over zijn wijdvertakte gewei 
en hij sprak: ‘Boven ons is de blauwe 
hemel, aan onze voeten groeit het gras. 
Houd vol. Ik zal een uitweg vinden.’

Verbondenheid schept vrijheid

Verhalen kunnen gelaagd gelezen worden. Herken je in het 
‘edel hert’ de boeddhanatuur, de innerlijke lichtkern in je hart 
waarin de geest van eenheid spreekt? In de dromen van 
de koning het verlangen van de ziel, in de koning en zijn rijk 
jezelf en het wordt jouw verhaal. Wat jagen wij allemaal na 
in ons leven?

Geest en ziel/

w	TEKST: A. HETTEMA

w	LAND: NEDERLAND 

w	BEELD: H. MEIJBOOM

w	RUBRIEK: GEEST EN ZIEL

Houd vol, ik zal  een uitweg vinden
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hij, ‘het lot is op jou gevallen, daar kan 
ik niets aan veranderen.’ In wanhoop 
rende zij naar het Bengaalse hert. Hij 
begreep haar zorg om het kalf en gaf 
haar de vrijheid terug. Hij besefte dat 
hij geen ander hert kon sturen en be-
sloot zelf haar plaats in te nemen.
De koning kwam met wapperende 
mantel aanrijden en zag het Bengaalse 
hert fier staan. De hertenkoning en 
mensenkoning keken elkaar lange tijd 
aan. ‘Edel hert, ik ken jou. Ik heb jou 
door de wouden van mijn dromen zien 
zweven, iedere nacht weer. Ik stel jou 
vrij van mijn jacht!’
‘Grote koning,’ antwoordde het Ben-
gaalse hert, ‘welke heerser kan vrij zijn 
als het volk lijdt?’ En hij vertelde het 
verhaal van de zwangere hinde. Er rolde 
een steen van het hart van de mensen-
koning. ‘Nobel hert, je hebt gelijk. Jouw 
offer vandaag leert mij een les. In ruil 
daarvoor zal ik je een geschenk geven: 
de vrijheid voor jouw hele kudde.’
‘Grote koning, dat is inderdaad een 
nobel geschenk. Maar ik kan niet weg-
gaan. Het zou betekenen dat de herten 
van de andere kudde dubbel moeten 
lijden. Geef ook hun de vrijheid!’ De 
mensenkoning was verbluft. ‘Wat!’ riep 
hij uit. ‘Zou je dan jouw eigen vrijheid 
en die van jouw kudde willen riskeren 
voor anderen?’ ‘Denk u hun lijden in, 
koning, laat ook hen vrijuit gaan.’ De 
koning weifelde, dacht na en glimlachte. 
‘Nog nooit heb ik zo’n edelmoedigheid 
aangetroffen, en je wens zal vervuld 
worden. Kun je nu in vrede gaan?’

Al gauw kwam de koning en spande 
zijn boog. De dieren raakten door het 
dolle heen. Wild rennend verwondden 
zij elkaar met hun hoorns en hoeven 
terwijl zij trachtten te ontkomen aan 
de dodelijke pijlenregen. De Bengaalse 
hertenkoning sprak met de leider van 
de andere kudde, bedroefd zijn ge-
wei schuddend: ‘Broeder, ik heb alles 
gedaan om een uitweg te vinden, maar 
alles is afgesloten. Het lijden van onze 
onderdanen is ondraaglijk. Laten we 
een loterij houden. Elke dag moeten alle 
herten een strootje trekken. Het hert 
waarop het lot is gevallen moet zich 
offeren als prooi. Het is een verschrik-
kelijke oplossing maar zo voorkomen 
we tenminste dat vele herten onnodig 
gewond raken.’ De leider van de andere 
kudde stemde toe. En zo ging het. 
De koning wist eerst niet wat hij zag. 
Daar stond een trillend hert voor hem, 
maar met opgeheven kop. En hij be-
greep het. ‘Zij hebben ervoor gekozen 
één hert te laten sterven in plaats van 
allemaal onder onze jacht te lijden. De 
hertenkoningen zijn wijs.’ Er daalde 
een zwaarte op het hart van de koning. 
Hij gaf opdracht alleen dat ene hert af 
te schieten en reed zelf zwijgend terug 
naar het paleis. Die nacht lag de koning 
te draaien in zijn bed. Er snelde een 
stralend hert door zijn dromen.
Op een dag viel het lot op een zwangere 
hinde. Ze ging naar haar koning en 
vroeg: ‘Ik zal heus mijn lot ondergaan 
wanneer mijn kalf geboren is maar 
spaar me tot die tijd.’ ‘Wet is wet,’ sprak 

De eigenwillige jacht te staken en de 
universele geest van leven, van liefde 
en wijsheid, van verbinding en samen-
hang in het hart dieper te laten indalen
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en concentratie de boeddhanatuur 
uit de omheining, uit de vaste kaders 
van ons denken en onze gewoonten 
te bevrijden. Op het moment dat de 
adeldom van de geest in ons hart wak-
ker wordt, en zich heel subtiel kenbaar 
maakt, kunnen we gaan luisteren. Het 
innerlijk gesprek met de universele al-
omvattende geest laat dan zien wat ons 
belemmert en moedigt aan los te laten 
wat onze blik vasthoudt en bindt aan 
de aarde. Om achter te laten wat ons 
gevangen houdt in de materiële wereld. 
Het gesprek verheft ons en toont de 
waarde van het leegmaken van ons ego, 
van verwachtingen, van bindingen in 
eigenbelang. De eigenwillige jacht te 
staken en de universele geest van leven, 
van liefde en wijsheid, van verbinding 
en samenhang in het hart dieper te 
laten indalen. Steeds een volgende stap 
te doen. Uiteindelijk ‘vanzelf ’ te zijn, de 
transparante lichtheid van vrijheid te 
ervaren en anderen vrijheid te geven. 
Zoals Lao Zi zegt: ‘Hij die het animale 
ik aan het spirituele onderwerpt, kan 
zijn wil op Tao gericht houden. Hij zal 
niet verdeeld zijn. Hij zal met liefde het 
rijk regeren en geheel woe wei kunnen 
zijn.’ Een koning die waardig zijn kroon 
draagt. Een mens die de kroon op de 
schepping is. 

‘Nee, o nee, koning, dat kan ik niet, 
mag ik verder spreken?’ ‘Spreek verder, 
nobel hert.’ 
‘Ik denk aan alle viervoetige schepsels, 
machtige koning, heb medelijden met 
hen. Er kan geen vrede zijn tenzij ook 
zij vrij zijn.’ Langzaam drong de waar-
heid van de woorden van het Bengaalse 
hert tot de koning door. Het was waar, 
besefte hij. Er is geen werkelijke vrede 
tenzij zij geldt voor allen. ‘Je hebt gelijk, 
edel hert, in mijn rijk zal niet meer ge-
jaagd worden op de viervoetige schep-
sels. Ben je nu dan gerust?’
‘Nee, koning, nog vind ik geen rust. 
Laat ook de weerloze vogels vrijuit gaan 
en de zwijgende vissen. Hoe kan ik vrij 
zijn en vrede hebben terwijl zij in angst 
en gevaar leven?’ 
‘O, jij, edelmoedig wezen,’ zei de men-
senkoning, ‘nooit ben ik aangespoord 
op deze manier te denken, maar nu zeg 
ik dat alle vrij zullen zijn. Alle wezens 
zullen in mijn rijk beschouwd worden 
als geliefde onderdanen.’ En zich nog-
maals tot het Bengaalse hert wendend: 
‘Heb je nu vrede?’ ‘Ja,’ zei het Bengaalse 
hert en het sprong trappelend van 
vreugde als een kalf in de lucht. Het 
was een sprong van pure vreugde! Het 
zaad van mededogen en verbondenheid 
hadden een vruchtbare bodem gevon-
den in een mensenhart. 

De gebondenheid van de koning aan 
zijn driften en begeerten worden omge-
zet naar het inzicht in verbondenheid te 
leven met al wat is. Het vergt aandacht 
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Wij zijn intersubjectieve  wezens*

w	TEKST: RONALD ENGERT

w	LAND: DUITSLAND

w	BEELD: ART & LANGUAGE, MICHAEL BALDWIN; MEL RAMSDEN

w	RUBRIEK: TIJDGEEST

De betekenis 
van verbondenheid

Art & Language; Michael Baldwin; Mel Ramsden. Index: The Studio at 3 Wesley Place, in the Dark (IV), 

and Il luminated by an Explosion nearby (VI) (Tate Gallery, Londen)
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A De zogenaamde Einstein-Podolsky-
Rosen-paradox beschrijft dit fenomeen. 
Laten we aannemen dat een elemen-
tair deeltje vervalt tot twee fotonen. 
Deze ‘tweelingfotonen’ vertonen dan 
het fenomeen van verstrengeling, dat 
wil zeggen, ze blijven zelfs over zeer 
lange afstanden met elkaar verbonden 
en als de toestand van het ene foton 
wordt veranderd door een actie van 
een waarnemer, heeft dit onmiddellijk 
invloed op de toestand van het andere 
foton. Als de verandering door een 
boodschapper zou worden doorgege-
ven, zou deze boodschapper sneller 
reizen dan de snelheid van het licht. 
Een snelheid groter dan de lichtsnelheid 
is echter onmogelijk volgens de wetten 
van de klassieke natuurkunde. Einstein 
noemde dit fenomeen van verstrenge-
ling daarom ‘spookachtige actie op 
afstand’. Dit type verbinding kan niet 
worden beschreven met een speciale 
relativiteitstheorie. Daarom gebruikt de 
kwantumfysica termen als ‘niet-lokaal’ 
en ‘niet-causaal’ om deze effecten te 
beschrijven. Dit betekent dat er geen 
kracht tussen twee deeltjes werkt, maar 
dat ze in resonantie gaan. Er is geen 
materiële, ruimte-tijdinvloed, en toch 
treedt er een effect op.
Vitiello wijst er ook op dat er geen 
geïsoleerde entiteiten in de kwan-
tumwereld zijn, omdat ze een isolatie 
suggereren die niet op dit niveau van 
de werkelijkheid kan worden waargeno-
men. In de kwantumfysica zijn er alleen 

Als we ons gezond verstand gebruiken, 
stellen we ons de verbinding tussen 
twee mensen voor als een soort me-
chanisch effect. Er is een zender en 
een ontvanger, en een transmissiemid-
del, meestal de taal of tekens in welke 
vorm dan ook. De moderne taaltheorie 
gaat ervan uit dat we communiceren in 
gebarensystemen. Volgens de westerse 
ontologie (‘zijnsleer’), bijvoorbeeld die 
van Heidegger, stelt men zich onafhan-
kelijke entiteiten voor die vanuit hun 
afzondering hun boodschappen aan de 
ander proberen over te brengen.
Bij deze concepten is het echter niet 
verwonderlijk dat de bijbehorende 
filosofieën vaak concluderen dat dit 
communicatieproblemen oplevert. 
Met de moderne filosofische systemen 
bevinden we ons vaak in een wereld van 
toeval en vervreemding – een wereld 
waarin het individu geïsoleerd is en 
verwijzingen naar betekenis oplossen. Is 
er nog een andere mogelijkheid?

Aanwijzingen uit de kwantumwereld
Het fenomeen van kwantumverstrenge-
ling wijst op een ander werkingsprin-
cipe, waarbij geen kracht tussen twee 
actoren (personen of fotonen) werkt, 
maar een ‘fasecorrelatie’ plaatsvindt, 
een ‘coherentie’. De Italiaanse kwan-
tumfysicus Giuseppe Vitiello, die zich 
ook bezighoudt met bewustzijnsvragen, 
spreekt hier van een soort stemmings-
uitwisseling, zoals tussen twee musici 
die in een orkest spelen.1

Wanneer we onszelf de vraag van verbonden-
heid stellen, moeten we ons ook afvragen hoe 
deze verbondenheid werkt. Hoe komt die tot 
stand en hoe ziet die eruit? 

Tijdgeest/
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als taal worden beschouwd. Taal is geen 
middel, maar een directheid, een soort 
magie, een aspect van ons eigen spiri-
tuele wezen. De kennis van de Ander3 
en de verbondenheid met hem of haar 
is onmiddelijk, niet-lokaal, niet-causaal, 
niet mechanisch te beschrijven. We 
laten ons direct zien in taal, en zonder 
taal zouden we niet bestaan.
Het bestaan van taal strekt zich echter 
niet alleen uit tot alle gebieden van de 
menselijke mentale expressie, waar taal 
in zekere zin altijd onderdeel van is, 
maar strekt zich uit tot alles. Er is geen 
gebeurtenis of ding, noch bezield noch 
levenloos, dat niet op de een of andere 
manier deelneemt aan taal, omdat het 
voor iedereen essentieel is om de in-
houd ervan te communiceren. (Benja-
min, p.140 e.v.)
Dit is een uitgebreide opvatting van 
taal, maar stelt ons in staat om de 
essentie van de mens duidelijker te 
begrijpen dan de conventionele vorm. 
Het belangrijkste gevolg hiervan is dat 
de mens geen geïsoleerd wezen is dat 
‘alleen’ zou kunnen bestaan. Taal tussen 
mensen is niet slechts een willekeurig 
middel om informatie over te brengen. 
Integendeel, we zijn taal en beteke-
nis. Benjamin zegt ‘dat dit geestelijke 
wezen zichzelf communiceert in taal en 
niet door taal’ (p. 142). We worden pas 
individuen als we communiceren en in 
verbinding treden met de ander.
 
Wij zijn taal
Samengevat: we zijn geen geïsoleerde 
systemen en worden eigenlijk pas een 
compleet wezen als we onszelf laten 
zien en door de ander worden waarge-
nomen. Ieder mens is een bewustzijn 
dat zichzelf kent. We zijn tegelijkertijd 
subject en object van kennis. Wij zijn 
‘ikken’. Ik herken mezelf, ik voel mezelf. 
Dit is dubbel reflexief. Maar deze 
zelfkennis is pas compleet als ik mezelf 

open systemen. Het is logischer om vel-
den aan te nemen die de entiteiten, hun 
omgeving en de wederzijdse uitwisse-
ling van energie in hun verschillende 
vormen omvatten. In de kwantumfysica 
is dus sprake van open systemen die 
niet-lokaal en niet-causaal verbonden 
zijn zonder een bemiddelende kracht.
 
Onmiddellijke resonantie
Deze overweging kan worden toege-
past op filosofische vragen: wat is een 
levend wezen? Hoe vindt communicatie 
en verbinding tussen levende wezens 
plaats? Kunnen volgens dit paradigma 
twee mensen zonder uitwisseling van 
boodschapperstoffen (hormonen), 
niet-lokaal en niet-causaal, met elkaar 
verbonden zijn, zoals in het geval van 
tweelingfotonen? 
En wat zou dat betekenen?
De filosoof Walter Benjamin ontwik-
kelde een communicatietheorie die 
zich onderscheidt van het gebruikelijke 
idee van taal en die op dezelfde manier 
werkt als de kwantumtheorie. Zijn essay 
over taal stelt: ‘De directheid van alle 
mentale communicatie is het basispro-
bleem van de taaltheorie, en als men 
deze directheid magisch wil noemen, 
dan is het oerprobleem van taal haar 
magie.’ (Cursivering van Benjamin)2

Benjamin legt in zijn essay uit dat het 
idee van taal als middel fout is. Er zijn 
geen twee geïsoleerde entiteiten die taal 
als communicatiemiddel gebruiken. 
Volgens Benjamin is echte communi-
catie en verbondenheid onmiddellijk, 
magisch als het ware. Dit kan worden 
opgevat als een niet-materieel, niet-
lokaal effect dat buiten ruimte en tijd 
werkt, vergelijkbaar met de verstrenge-
ling van fotonen.
Dit betekent dat we niet alleen taal 
gebruiken, maar dat we taal ‘zijn’, als 
taal wordt begrepen in bredere zin, 
waarin vorm, kleur en beweging ook 
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eenkomst tussen binnen en buiten is 
dus essentieel, en dat betekent dat de 
buitenkant en de ander ook bepalend 
zijn voor het zelf. Idealiter verbindt de 
buitenkant ons met de ander, het is 
communicatie en waargenomen worden 

ermee laat zien, namelijk wanneer mijn 
binnenkant overeenkomt met mijn 
buitenkant: ik laat mezelf zien. Zodra ik 
aan de buitenkant iets anders laat zien 
dan ik van binnen ben, verloochen ik 
mezelf en besta ik niet echt. De over-
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Volgens Benjamin is echte communicatie en ver-
bondenheid onmiddellijk, magisch als het ware

Art & Language: Picasso’s Guernica in the style of Jackson Pollock / Sprovieri (Tate Gallery, Londen)
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Het Ware Zelf
Alleen uit dit proces van jezelf laten 
zien in de verbondenheid met de ander 
ontstaat individualiteit, zelfkennis als 
authentiek wezen. Deze individualiteit 
is dynamisch en niet statisch. Deze 
verandert, afhankelijk van de andere 
persoon en het culturele kader waarin 
we ons bewegen. We zijn dus altijd 
verschillend in verschillende relaties. 
Ik ben anders in relatie tot mijn ouders 
dan in relatie tot mijn partner, vrienden, 
kinderen, collega’s of vreemden.
Als we dan verschillend zijn in deze 
relatieve verbindingen, rijst de vraag 
wie we werkelijk zijn. Wat is de ware 
en vaste kern van onszelf? Zijn we een 
gemiddelde van al deze relaties? Of is er 
misschien een essentiële kern die onaf-
hankelijk van anderen bestaat? Maar als 
we open systemen zijn en pas heel wor-
den als buiten en binnen samenvallen 
en dit valt buiten onze communicatie 
met anderen, dan hebben we deze com-
municatie en onderlinge verbondenheid 
nodig. Welke relatie, welke verstrenge-
ling, zou dan onze ware identiteit ont-
hullen? Dit brengt ons bij het idee van 
God. Naast deze relatieve identiteiten 
is er een ware, absolute identiteit van 
elk individu. Die wordt geopenbaard 
in zijn relatie met God. Verbondenheid 
met God is daarom het uiteindelijke 
doel van elk wezen, waarin het zichzelf 
herkent.
 
Eenheid en verscheidenheid
Maar er zijn andere belangrijke filosofi-
sche implicaties die uit deze verbanden 
naar voren komen. Als we wezens zijn 
met een binnen- en een buitenkant 
die elkaar herkennen in verbonden-
heid, betekent dit dat deze indivi-
duen verschillend moeten zijn om een 
uitdrukking en een innerlijk te hebben. 
Als we niet anders waren, zou er geen 
verbondenheid zijn en zouden we geen 

in de ander, in de jij. Het tegengif voor 
losgekoppeldheid is daarom eerlijkheid. 
We laten onszelf eerlijk zien. Dit zorgt 
voor aanraking en verbondenheid.
Dat is wat het betekent om te zeggen: 
wij zijn taal. Taal is geen middel waar-
mee geïsoleerde entiteiten boodschap-
perstoffen uitwisselen, maar het is een 
resonantie, een trillingsverschijnsel.
Als de snaren gestemd zijn, zijn ze 
harmonieus. Voor ons mensen gebeurt 
dit in wezen door de stem, dat wil zeg-
gen door taal, maar ook door gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen, kleur en vorm. 
Zo opgevat wordt taal een essentieel 
onderdeel van onszelf.
Het meest ware is, zoals Benjamin op-
merkt, het meest uitgesprokene. We zien 
hier een bijzondere vorm van mystiek. 
Er is iets onuitgesprokens in de diepste 
kern van ons wezen. Dit wil tot uitdruk-
king komen en vindt zijn perfectie in 
de uitdrukking van het binnenste. De 
diepste waarheid is hier niet iets waar 
geen woorden voor zijn. ‘Hoe dieper, 
dat wil zeggen hoe meer de geest be-
staat en werkelijkheid is, hoe expressie-
ver en uitgesprokener’ (p. 146), zodat 
‘het meest uitgesprokene tegelijkertijd 
het zuivere geestelijke is’ (id.). Dit leidt 
tot het concept van openbaring, dat zo 
centraal staat in religies en waarin Ben-
jamin een ‘voldoende voorwaarde en 
markering ziet van de goddelijkheid van 
het geestelijke wezen dat zich daarin 
uitdrukt [het Woord, R.E.] (id.), want 
zo’n Woord is onschendbaar.’

Taal is geen middel, maar 
een directheid, een soort 
magie, een aspect van ons 
eigen spirituele wezen
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de filosofie, die heel vaak is vergeten 
in onze door technologie gedreven 
maatschappij, die meestal gericht is 
op winst en machtsbelangen. Normaal 
gesproken zijn wetenschap en technolo-
gie uitsluitend gericht op het afdwingen 
van het drukprincipe, dat mechanische 
effecten mogelijk maakt. Dit mechanis-
tische idee werd ook overgenomen in 
de filosofie.
Het effect van coherentie-producerende 
aantrekkingskracht zou daarentegen 
kunnen bijdragen aan een nieuw begrip 
van de werkelijkheid dat veel dichter 
bij het leven staat en de behoeften van 
levende wezens veel nauwkeuriger kan 
beschrijven. Aantrekking is een onmid-
dellijk effect omdat het in het wezen 
zelf zit. Het vestigt zich vanzelf als je 
het toelaat.
Met deze visie zou het mogelijk zijn 
om een volledig nieuw paradigma te 
vestigen, zowel in de geestesweten-
schappen als in de natuurwetenschap-
pen. Volgens deze visie zijn wij mensen 
open systemen die de ander nodig 
hebben om onszelf te worden. We 
gebruiken geen materiële krachten om 
anderen te beïnvloeden, maar trillen in 
dezelfde fase om samenhang tot stand 
te brengen. De belangrijkste drijfveer is 
aantrekkingskracht, niet druk. Dit zou 
een dominantievrij paradigma zijn dat 
individuen eert in hun soevereiniteit en 
het intersubjectieve proces respecteert 
als onmisbaar voor de constitutie van 
de werkelijkheid. Communicatie en ver-
bondenheid zijn gebaseerd op onmid-
dellijke, quasi-magische fasegelijkheid. 
Het proces van aantrekking is een be-
wuste, tedere benadering van de ander 
in een stemming van genegenheid en 
liefde tot het samen resoneren. 

taal en geen vorm nodig hebben. Het 
hele fenomeen van het leven is dus het 
gevolg van de diversiteit van individuele 
wezens en dingen. Deze diversiteit is 
niet reduceerbaar. De ultieme waarheid 
is niet: willekeurige eenheid, maar een 
eenheid in verscheidenheid. We blijven 
individuele wezens in onze gemeen-
schap met God en andere wezens.
Gezien deze voorwaarden wordt het 
duidelijk dat culturele samenhang 
tussen mensen of groepen niet tot 
stand komt door middel van handelen 
naar anderen, maar door resonantie 
te ontwikkelen. Cultuur ontstaat door 
het delen van een gemeenschappe-
lijke gedachte die een gemeenschap 
van mensen samenbindt. Het belang 
van het ontwikkelen van een gedeelde 
culturele omgeving is dat elke actor zijn 
eigen vibratie heeft, zijn eigen fasefre-
quentie, maar in deze open systemen is 
er altijd een verschil tussen de actoren. 
Geestelijk zijn we allemaal eeuwige 
personen en God is de allerhoogste 
eeuwige persoon.
Interessant is dat vanuit een kwantum-
theoretisch oogpunt volledige fase-
gelijkheid of volledige coherentie als 
de laagste energietoestand de laagste 
graad van orde is en geen verandering 
of beweging veroorzaakt. Daarom is 
niet alleen orde een belangrijk onder-
deel van levendigheid, maar ook chaos. 
Strikt genomen is het leven een feno-
meen van asymmetrie. Verbondenheid 
is dus een wisselwerking van verbinding 
en afscheiding, van eenheid en ver-
scheidenheid. Pas dan ontstaat het spel, 
dat beweging, vreugde en aantrekkings-
kracht genereert.
 
Aantrekkingskracht
In de kwantumfysica komt coherentie 
voort uit aantrekkingskracht. In feite 
is de categorie aantrekkingskracht ook 
een zeer vruchtbare categorie voor 

1 . Vitiello, Giuseppe: My Double 

Unveiled – Het dissipatieve kwan-

tummodel van de hersenen .  John 

Benjamins Publ. Co., Amsterdam 

2001

2. Benjamin, Walter: Über die Spra-

che des Menschen und Sprache 

überhaupt [1916], in: ibid., Gesam-

melte Schriften, Band II , S. 140–157, 

Frankfurt M. 1972–1989

3. De ‘ander‘ wordt hier opzettelijk 

met een hoofdletter geschreven, in 

tegenstell ing tot de grammaticale 

regel, om de onderwerpstatus van 

het andere onderwerp te benadruk-

ken.

*Intersubjectiviteit is volgens de 

fi losoof Martin Stokhof in: Taal en 

betekenis (2000) het verschijnsel 

dat als B begrijpt wat A zegt en C 

begrijpt wat A zegt, dan begrijpen 

B en C ‘hetzelfde’. Volgens andere 

fi losofen is dit maar ten dele waar.
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Veertig dagen  vasten 
‘Toen werd Jezus door de 
geest weggeleid naar de 
woestijn om verzocht te 
worden door de duivel. 
En nadat hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, 
kreeg hij ten slotte honger. 
En de verzoeker kwam bij 
hem en zei: Als u Gods zoon 
bent, zeg dan dat deze ste-
nen broden worden. 
Maar hij antwoordde en 
zei: er staat geschreven: 
de mens zal niet van brood 
alleen leven, maar van elk 
woord dat uit de mond van 
God komt.’

w	TEKST: JANUSZ BRZDĘK

w	LAND: POLEN

w	BEELD: KAZUO NAKAMURA, FIRST FROST, 1941

w	RUBRIEK: GEEST EN ZIEL

Geest en ziel/
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H zoeking, stenen en het woord van God.
Om te beginnen merken we op dat 
het getal 4 in 40 vier soorten indruk-
ken kan symboliseren die ons wezen 
bereiken via de vier lichamen (stof-, 
ether-, astraal en mentaal), waarbij de 0 
– als gewoonlijk in de Bijbel – een soort 
overgang van dit proces naar een hoger 
niveau kan betekenen. Dat kan worden 
begrepen als het opnemen van deze in-
drukken met een veel rijker bewustzijn, 
en zodoende bijna volledig onafhanke-
lijk van onze automatische persoonlijk 
reacties op waargenomen prikkels. Zulk 
een bewustzijn is als een bovenper-
soonlijke staat van zijn, die kan worden 
bereikt door het loslaten van boosheid, 
irritatie, lijden, angst, somberheid, 
jaloezie, haat of competitiedrang, maar 
óók de verhevenste en meest sublieme 
gevoelens en ideeën die heel wat lastiger 
zijn om af te staan, omdat ze ons ver-
heugende verwachtingen brengen. We 
zouden niet bang moeten zijn dat we 
deze emoties zullen missen, omdat ze 
zullen worden vervangen door hogere 
en subtielere toestanden, waar we on-
bewust jarenlang naar hebben verlangd, 
daartoe aangezet door een sterke inner-
lijke drang naar waarheid.
Die nieuwe staat van zijn als hierbo-
ven beschreven, correspondeert tot 
op zekere hoogte met het boeddhisti-
sche Nirvana en als het in voldoende 
mate geworteld is in de mens, dan kan 
de invloed van een andere werkelijk-
heid (soms gnosis genoemd) worden 
waargenomen. Door de persoonlijkheid 

Het citaat uit de Bijbel hierboven is 
zeer bekend en heeft velen op verschil-
lende manieren geïnspireerd. Aan het 
eind van de twintigste eeuw dachten 
sommigen van hen zelfs dat veertig 
dagen streng vasten (zonder voedsel en 
water) iemand onsterfelijk kon maken. 
Het schijnt dat niemand het voor elkaar 
heeft gekregen om een dergelijk vasten 
meer dan tien dagen vol te houden. 
Vanuit biologisch standpunt bekeken 
lijkt het onmogelijk, hoewel er mensen 
zijn die beweren te leven van prana of 
licht alleen.
Kan de geciteerde tekst van belang zijn 
voor mensen die naar het werkelijke 
doel van hun leven zoeken? Of moeten 
we de stelling dat een veertig dagen 
volgehouden strikt vasten onsterfelijk-
heid kan brengen als complete nonsens 
opzij schuiven? 
Uiteraard moeten we er rekening mee 
houden dat alle Bijbelteksten verande-
ringen hebben ondergaan in de loop 
der tijd, en daarmee veranderde ook de 
betekenis van het geciteerde fragment. 
Het heeft bovendien in de andere 
evangeliën een andere vorm. Het heeft 
niet veel zin om te onderzoeken wat 
het originele karakter van de tekst was 
en ook niet wat de auteur ervan be-
doeld kan hebben, want het is niet eens 
bekend of er ooit een originele tekst 
van heeft bestaan en of er een auteur 
was. Maar we kunnen ervan uitgaan 
dat de basisconcepten grotendeels zijn 
bewaard. Die zijn, zo te zien: Jezus, 
veertig dagen en nachten, vasten, ver-
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misbruik makend van onze krachten als 
zonen van God, door het scheppen van 
mentale en astrale wezens.
Maar Jezus – dat is het deel van ons dat 
werkelijk waarheid is – kan niet overge-
haald worden, omdat hij aan de stenen 
van deze andere werkelijkheid de ware 
voeding ontleent, dat zijn de woorden die 
uit de mond van God komen. 
Dankzij dit proces gaat het innerlijke 
werk in ons door, wat na verloop van 
tijd – met de juiste ondersteuning – 
steeds bewuster kan worden.
Door de juiste activiteiten, rituelen en 
teksten te kiezen, trachten spirituele 
scholen geïnteresseerden te helpen om 
de verleiding te weerstaan, door de 
juiste gerichtheid. Natuurlijk gaat dat 
de ene keer beter dan de andere. Maar 
het resultaat van voortgezet streven zal 
in het algemeen leiden tot vooruitgang. 
Als die tot een zeker punt is gekomen, 
wordt het contact met het andere le-
vensveld sterk genoeg, zodat de kandi-
daat in staat is om deze ware voeding 
op te nemen, die de ziel voedt en haar 
uiteindelijk onsterfelijk zal maken. 

wordt deze invloed aanvankelijk gevoeld 
als saai, omdat hij geen aantrekkelijke 
elementen bevat voor ons gewone 
zelf. Dat is het moment waarop Jezus 
uiteindelijk hongerde, want de gewone 
indrukken waren voor hem inmiddels 
onbeduidend geworden. 
Gnostieke spirituele scholen trachten 
mensen een dergelijke toestand te laten 
beleven. Voor dit doel worden pas-
sende omstandigheden gecreëerd om 
de invloed van het gewone leven te 
verzwakken, om de mogelijkheid tot 
contact met een andere werkelijkheid te 
versterken.
Dit is geen gemakkelijke toestand, want 
ons lichaam is gewend aan de gebruike-
lijke prikkels en de nieuwe werkelijkheid 
is voor ons bijna niet waar te nemen, 
en lijkt daardoor kleurloos en steriel, en 
kan worden vergeleken met kale, ruwe 
stenen. Daardoor komt er onmiddel-
lijk een verzoeking in ons op om deze 
stenen in brood te veranderen, dat is, 
geef ze kleur en maak ze aantrekkelijker 
met behulp van creatieve persoonlijk-
heidskrachten, zoals we voortdurend 
doen in het dagelijks leven, daarbij 

Dat is het moment waarop Jezus uiteindelijk 
hongerde, want de gewone indrukken waren 
voor hem inmiddels onbeduidend geworden
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De 
navelstreng 
doorgesneden

 Overdenkingen 
 van verbinding 

w	TEKST: ERIC OP ‘T EYNDE

w	LAND: BELGIË

w	BEELD: MARK WARD. LOST IN SPACE

w	RUBRIEK: FILOSOFIE
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U de nieuwe ruimte waarin hij nu leeft te 
overleven. Hij wordt aangelegd en krijgt 
borstvoeding, zowel stoffelijke moe-
dermelk als leven schenkende vader-
moeder-ethers. In de baarmoeder was 
hij als een orgaan van de moeder, of 
misschien omgekeerd. Volkomen één. 
Levend uit één bloed. Die veilige ruim-
te, zijn oorsprong, heeft hij nu verlaten. 
Hij is aangeland in een grote ruimte 
waarin hij zelf ademen kan. Heel gelei-
delijk zal zijn bloed evolueren en eigen 
bloed worden. Drager en uitdrukking 
van zijn ziel in wording. Waarin van wat 
voorafging een imprint aanwezig is die 
hij ervaart als een diep en voortdurend 
verlangen naar de oorsprong. Een ver-
langen naar een eenheid die hechter is 
dan elke verbinding die hij in zijn leven 
zal aangaan.
Er is dus in die prille ziel een drang 
naar blijven leven en een verlangen 

Uren zijn voorbijgegaan, soms tergend 
traag in momenten van pijn, soms on-
gemerkt snel en vol gebeurtenissen. Nu 
ligt de baby op de buik van zijn moeder. 
De vader krijgt een schaar aangeboden 
en instructies: daar moet je knippen. De 
navelstreng blijkt een vreemde zachte 
weerbarstigheid tegen doorgesneden 
worden. Een interactie die voor altijd 
als een herinnering in je vingers achter-
blijft. De vroedvrouw doet daarna de 
afwerking aan moederskant. De vader 
houdt liefdevol de baby op zijn borst. 
Buiten schroeit de zon.

Twee heel korte verhaaltjes van een 
verbinding die verbroken wordt. Er dan 
niet meer is. Niet meer verbonden. De 
baby is niet langer verbonden met de 
moeder. De astronaut niet meer met 
het moederschip. Dat laatste is fataal. 
Ook de baby is nog niet in staat om in 

Door de radio klinken afwisselend statische ruis en 
korte boodschappen. Een opgeblazen, witte ruimte-
man maakt met trage bewegingen een wandeling over 
de buitenwand van het ruimteschip. De zichthorizont 
is gevuld met een grote blauwe planeet, vol lichtende 
werveling. Net als de ruimtereiziger zich iets verder 
van het schip verwijdert, slaan er plots als een ster-
renregen enkele kleine meteorieten door de ruimte. 
Geluidloos. De dikke witte slang, gevlochten uit enkele 
verbindingen tussen man en schip, is doorgesneden. 
De astronaut glijdt traag wentelend weg, de donkere 
ruimte in. De radioverbinding blijft nog een tijdlang 
boodschappen aanleveren. Hij antwoordt niet langer. 
Hij wordt nu zelf een hemellichaam, een brok ijs dat 
voortdrijft op de golven van zwaartekracht. Tot één 
aantrekkende kracht het winnen zal en hij steeds snel-
ler valt naar de bron van die kracht.

Filosofie/



23

Een verlangen naar een 
eenheid die hechter is dan 
elke verbinding die hij in 
zijn leven zal aangaan

Ultrasound scan (echo) van navelstreng © Dr. Leung Tse Ngong Danny, Hong Kong
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elkaar gevlochten als een navelstreng) 
zijn de drijfveren van zowat alles in 
ons mensenleven, in onze individuele 
en collectieve realisaties, onze cultuur, 
onze beschavingen. Het verlangen 
naar verbinding en het aangaan van 
verbindingen, het hechten, leidt tot een 
realiteit die in een wat langer abstract 
sprookje verteld kan worden.

naar verbinding, als het best haalbare 
surrogaat voor de herinnerde toestand 
van bestaan-in-eenheid. Anders, als we 
uitgaan van een ziel die meerdere incar-
naties omspant: de ziel wekt in de ver-
schijningsvorm, in haar instrument, een 
verlangen naar de beleefde eenheid met 
de oorsprong. Het lichaam, het instru-
ment, heeft zijn eigen drang tot blijven 
leven. Die beide bewegingen samen (in 

We vinden verbinding 
waar we eenheid zoeken
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van de bol: een oneindige verzameling 
punten, elk precies even ver verwijderd 
van het middelpunt. 
Ontmoeten, is aanraken in één enkel 
oppervlaktepunt. Meer is gelijktijdig 
niet mogelijk. Elke nieuwe ontmoeting 
van mensen is als het tikken van twee 
bollen, in telkens een ander punt. Iets, 
een neerslag van dat contact, blijft op 
elk van beide boloppervlakken achter, 
spant een draad tussen beide bollen. 
Een trieste ontmoeting, een liefdevolle 
streling, hartstochtelijk beminnen, 
doodslag. Nooit komen wij dichter tot 
elkaar dan dat ene of enkele in de tijd 
na elkaar liggende raakpunten. Maar 
telkens trekken wij een draad tussen jij, 
en jij en ik en hij en zij. En dat gaat al 
eeuwen door. Wij knopen samen het 
kralennet van onze gevangenis, elke 
ontmoeting een nieuwe draad. 
Wij zijn alleen, jij en ik, gescheiden, in 
de onmogelijkheid elkaar te kennen, 
volkomen te ontmoeten. Wij leven in 
een wereld waar van alles te weinig lijkt 
te zijn: wij moeten vechten voor ons 
deel en voor nog iets daar bovenop. Om 
sterker te staan, maken wij verenigin-
gen. Wij proberen enigen met elkaar 
te verbinden om een gemeenschap-
pelijk doel na te jagen. Wij komen dan 
regelmatig samen, wij houden contact. 
Wij versterken doelbewust de draden 
die ons aan elkaar binden tot stevige 
kabels. Die vind je ook in nog een ander 
aanzicht van mensen in verbinding.
Wij leven in een communicatietijd-
perk. Een groot deel van ons techno-
logische vernuft is erop gericht onze 
mogelijkheid tot ontmoeten ruimte-
onafhankelijk te maken: een wereldwijd 
telefoonnet, lokale en internationale 
informaticanetwerken: de netten die 
onze gebondenheid uitdrukken, worden 

Abstract sprookje:
Een bol is een ruimtefiguur. Een bol 
wordt begrensd, eindigt in een opper-
vlak van ontelbaar vele punten. Al deze 
punten hebben één eigenschap gemeen: 
zij liggen alle precies even ver verwij-
derd van het middelpunt van de bol. 
Dit betekent: als u over het bolopper-
vlak beweegt, komt u geen stap dichter 
tot zijn middelpunt. Voor ‘bol’ wordt 
in de tekst verder ook het woord ‘kraal’ 
gebruikt. Een punt is een oneindig 
kleine bol: als je de straal van een bol, 
de afstand tussen elk punt van het op-
pervlak en het middelpunt, steeds maar 
kleiner laat worden, als je de bol laat 
krimpen, houd je ten langen leste een 
punt over. Het middelpunt is een punt 
en daardoor een potentiële bol. 
Een hologram is een heel-beeld, een 
driedimensionale foto. Door een spel 
met een bijzondere vorm van licht, in-
terferentie van monochroom licht, krijgt 
men een beeld, een patroon, waarvan 
elk punt het totale beeld in zich draagt. 
Dit is zo omdat dat lichtpunt ontstaat 
door de interactie van die ene lichtstraal 
tussen het origineel en de afbeelding, 
met het totale beeld. Bij een gewone 
foto stemt elk punt van de foto overeen 
met één punt op het origineel. Bij een 
hologram heeft elk punt van de foto iets 
van alle punten van het origineel.
Neem nu, stel je voor, een mens, jijzelf, 
met jouw stoffelijke lichaam, met je psy-
chologische ondergronden, je verstand, 
je voelen, totaal, compleet jij. Deze 
complete mens is als een bol, hard, niet 
vervormbaar. De bol is gegroeid als een 
parel: telkens zet een nieuwe laag zich 
af op het oude oppervlak, elk nieuw 
oppervlak iets verder verwijderd van 
het middelpunt. Wat je ‘ik’ noemt is de 
buitenkant, het huidige buitenoppervlak 
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over het oppervlak, het komt geen stap 
dichter tot de kern. 
Ons leven wordt geleefd langs al die, 
soms eeuwenoude, draden van het 
kralenspel. Eén keer is het boloppervlak 
van blinkend goud, een andere keer 
zwart als kool. Wat maakt het uit? Wij 
jagen voort langs de draden van het 
net, van ontmoeting tot ontmoeting, 
van leven tot leven. Na onze dood is er 
een bezinksel, een concentraat van ons 
leven, dat op de bol achterblijft en al die 
andere draden… Daarover komt weer 
een nieuw oppervlak.
Bindingen aan de buitenkant zijn 
verhaaldraden. Zij vertellen het verhaal 
waarin we in dit leven lessen mogen 
leren. Zij vertellen van al die hopeloze 
pogingen van mensen om de Ander te 
vinden – het middelpunt – door al die 
relaties met een ander heen, zelfs als 
die dé ander lijkt. We vinden verbinding 
waar we eenheid zoeken.
Onze buitenste buitenkant, ons lichaam, 
is een deel van de aarde. Wij zijn 
gegroeid in de schoot van een mensen-
vrouw, door samenvoeging, opbouw 
van aardse elementen uit haar bloed. 
Ons voedsel zijn de vruchten van de 
aarde. Een selderijknol groeit door uit 
de aarde die dat kleine zaadje om-
ringt, stof op te nemen. Hij is een stuk 
vormgegeven aarde. Deze knollen eten 

fysiek zichtbaar gerealiseerd in satel-
lieten, glasvezelkabels en koperdraad. 
Twee opvallende eigenschappen van 
deze communicatie zijn: 
-  Om technisch perfecte verbindingen 

te realiseren, wordt de door te geven 
informatie gedigitaliseerd. Dit is: ons 
contact wordt opgesplitst in een serie 
ja’s en nee’s gedurende bepaalde tijd-
jes. Onze beste verbinding is dus de 
ultieme dualiteit tussen 0 en 1 gewor-
den. Maximale gescheidenheid.

-  Tot de aarde beperkt, kunnen onze 
verbindingen min of meer de dimen-
sie ruimte overstijgen. Wat betreft de 
dimensie tijd is onze begrenzing de 
snelheid van het licht.

En elke ontmoeting trekt een nieuwe 
draad. 
De bol, ons beeld voor de mens, heeft 
een middelpunt, een potentiële bol, een 
bol in de kiem. Al deze bolmiddelpun-
ten zijn als punten van een hologram, 
van een heel-beeld. Zij maken deel uit 
van een hele werkelijkheid en elk mid-
delpunt draagt die totale werkelijkheid 
in zichzelf, ongescheiden, in een conti-
nue totale ontmoeting. Het middelpunt 
heeft in wezen met de buitenbol niets 
te maken. Elk punt van ‘ik’ is oppervlak 
en dus even ver van dat middelpunt 
verwijderd. Hoe mijn denken en voelen 
zich ook beweegt, het is een beweging 

Wij knopen samen het 
kralennet van onze gevan-
genis, elke ontmoeting 
een nieuwe draad
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den. Bewustwording. Wij leren van het 
leven te zien dat niet wij, maar het licht 
uit het midden de draden losmaakt, 
wegbrandt, oplost. Als wij daadwerkelijk 
bereid zijn tot oplossen. En met elke 
draad die er verdwijnt, verdwijnt een 
punt van het oppervlak van de bol. Er 
is een stukje minder ik, een gaatje in 
onze kleine wereld. Een straal licht, iets 
van de volledige wereld straalt door ons 
heen. Het licht valt op het netwerk. Het 
licht ontmaskert de wereld en verhaalt 
van de totaliteit die het in zich draagt. 
Het verenigt zich – vanuit ons opper-
vlaktestandpunt, in werkelijkheid is er 
eenheid – met doorbrekend licht uit 
andere mensen, andere kleine werelden. 
Het oppervlak van de bol wordt steeds 
meer transparant, kleurloos, zuiver. Ik 
besta steeds minder. Het voertuig, de 
drager, de bol wordt een lichtdrager, 
volkomen doorzichtig. Slechts met en-
kele draden nog aan het net gebonden, 
om te kunnen werken in deze wereld, 
om het licht van het midden in de we-
reld te laten schijnen. Zolang dit kan.
Een transparant mens is als een gaatje 
in de wereld. Op het stenen bolop-
pervlak van de grote wereld is dan een 
punt weg, totaal open. Uiteindelijk, als 
de laatste mens zijn kleine wereld heeft 
opgelost, zal ook de kristallisatie van de 
grote wereld zijn verdwenen. Dan is er 
een nieuwe wereld. Een heilige aarde. 
De Mens. 

wij en niet-bruikbare elementen geven 
wij aan de aarde terug. De materie 
van onze planeet circuleert door ons 
lichaam. Eten, ademen, voelen, denken. 
De mensheid als geheel, en heel die 
tijdruimtelijke wereld die wij bij leven 
en dood kennen, is de buitenkant van 
de aarde, een boloppervlak. Een stenen 
boloppervlak, gevangen in de traagheid 
van de tijd. 
Tot wij in onze gevangenis, in ons 
netwerk, het vechten tegen het net of 
het zoete broodjes bakken in de gevan-
genis, uitgeput opgeven. Tot wij slap 
in de draden hangen. Op dat moment 
van even stilte is er een mogelijkheid tot 
doorbraak, van licht vanuit het middel-
punt dat het oppervlak bereikt, door al 
die draden die diep in onze ondergrond 
aangrijpen. Zeer waarschijnlijk dat wij 
die eerste aanraking niet waarnemen en 
ons meteen weer in de worsteling stor-
ten. Maar het leven is geduldig en ein-
deloos genadevol. Het leidt ons in het 
kralenspel naar weer nieuwe ervaringen, 
naar nieuwe ogenblikken van stilte. 
Uiteindelijk nemen wij die lichtaanra-
king waar. Ons voor waar nemen wendt 
zich om van een naar ontmoetingen 
zoeken, naar stille introspectie. En wij 
zien: de draden van een immens net, 
ons gevangen zijn, draden die aangrij-
pen onder ons ik-oppervlak, in ons 
diepere zelf. Wij leven voort, met het 
steeds meer kennen, voelen, zien van de 
onvrijheid. Met af en toe een ervaren 
van licht vanbinnen. IJverig willen wij 
die draden in onszelf wegkappen, door-
snijden. Helaas, ons denkgereedschap 
springt stuk, onze liefdevolle gevoelens 
plakken in het web.
Het leven is geduldig en vol genade. 
Het hele bewegen van het kralenspel 
kan tot inzicht leiden, zal tot inzicht lei-
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Kennen en gekend  worden
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Kennen en gekend  worden
w	TEKST: KLAUS BIELAU

w	LAND: OOSTENRIJK

w	BEELD: NEWPORT ACADEMY

w	RUBRIEK: TIJDGEEST

De wereld behoort de dapperen toe
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3
Puberteit – De puberteit zou voor 
de opgroeiende jeugd de bevrijding 
moeten zijn van de dwang van gewoon-
tes, beeldvorming en de uitgestippelde 
routes van de ouders, eigenlijk van alle 
autoriteiten. Hebben we als volwas-
sene deze stap in feite zelf wel gezet, of 
hangen we nog als vroeger in het web 
van collectieve, gekoesterde onvrijhe-
den? Opgroeien en volgroeien liggen nu 
eenmaal dicht bij elkaar.

4
We kennen in andere talen de woorden 
courage (E), coraggio (It), courage (F); 
ze verwijzen alle naar het hart (Frans: 
le coeur). In het Nederlands zeggen we: 
iemand een hart (moed) onder de riem 
steken.
De wereld behoort de dapperen toe… 
op een gegeven moment houden we 
ermee op te pogen de wereld buiten 
ons te ontdekken en verbeteren; op een 
gegeven moment leren we door onze 
ervaringen dat er geen paradijs bestaat, 
nergens, wanneer we niet in onszelf naar 
het land van het werkelijke leven zoeken. 
En wanneer we ons innerlijk onderzoe-
ken, ontwaakt onze interesse voor filo-
sofie, spiritualiteit en overeenkomstige 
gebieden. Dan hebben we vaak de zo 
vreugdevolle ervaring dat eigenlijk alles 
in ons IS. Daarover spreken de meesters 
van het Oosten en het Westen en talloze 
werken op het gebied van kunst, litera-
tuur en ruimdenkende wetenschap gaan 
daarover. En om dichter bij het voor-
voelde te komen, moeten we moed op-
brengen om onze belangstelling tevens 
te richten op de ‘kelder’, de donkere 
kanten, de schaduwen. Nee, niet jij en 
ik, niet wij moeten onze duisternis ver-
lichten, dat is de oude valkuil. We dienen 
ervan ons bewust worden dat dit Licht 
zich in onszelf bevindt… en zo wordt 
het duidelijk: we hoeven alleen naar 
ruimte te maken voor het Licht, het te 
volgen. Het Licht is de kompasnaald… 
en nu komt het geheim uit de nevelen 

1
Laten we eens nader bezien wat de wereld is. Ten eerste 
is de wereld onze planeet Aarde… en de veroveraars, de 
conquistadores van de afgelopen eeuwen onderwierpen de 
wereld, of juister gezegd de vreemde landen en volkeren 
die hun niet toebehoorden. Ongetwijfeld moedige, soms 
barbaars dappere en gewetenloze waaghalzen die andere 
continenten onderwierpen in dienst van kerk en koning. 
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de inlei-
dende gedachte hierboven, maar – het is wel waar en met 
name wanneer we onder ‘de wereld’ de kleine wereld ver-
staan, de microkosmos. De mens is geroepen om weer een 
bewuster deel te worden en te zijn van het universum, een 
bewuste, zelfverantwoordelijke   medeschepper. En juist in 
de dagen die we nu beleven, wordt het voor talloze mensen 
duidelijk dat we niemand en niets vertrouwen kunnen van 
wat ons als waarheid of noodzaak voorgeschoteld wordt. 
Met andere woorden, de schitterende oude uitnodiging om 
alles te onderzoeken en het goede te behouden, wordt meer 
dan ooit een levensnoodzaak voor degene die voelt dat 
het om iets anders gaat. Dat andere, dat we bijna allemaal 
in een of andere vorm ervaren als een verlangen, als een 
voorgevoel van iets schoons, volkomens, iets eeuwigs; een 
verlangen naar een zieletehuis, naar Nirwana of het para-
dijs, zoals we het in het westen noemen… Het is belangrijk 
om dat andere in onszelf te herkennen.  
 
2
Voorgevoel – In ons leeft iets van een vermoeden van geluk 
en vrede. Alles wat je denkt, zegt, doet, ben je zelf en de 
vruchten daarvan vallen je in de schoot. Het heeft bijna 
geen zin om hierover na te denken, het is zo vanzelfspre-
kend – en toch kan niemand van ons bij voorbaat zeggen 
dat het altijd gemakkelijk zal zijn. Eigenlijk zijn we lange 
perioden heel onvrij, dat wil zeggen, we worden geleefd 
door ontelbare sensaties, oude beelden, maatschappelijke 
patronen, die allemaal voortkomen uit oud bijgeloof, een 
systeem van waarden, die ons weliswaar de adem benemen, 
maar ook snelle zekerheden bieden. 

De wereld behoort toe aan de dapperen – 
een oud gezegde dat ieder van ons wel-
licht kent en zo is het feitelijk ook, aan wie 
anders zou de wereld toebehoren dan aan 
de dapperen?

Tijdgeest/
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inziet; als hij of zij de essentie, het Licht 
–  de kracht tot Leven verkrijgt, dan 
kan zo iemand niet meer anders dan 
zich verbonden te weten met de gehele 
mensheid. Zij die de vernieuwing in 
zichzelf beleven, worden herkenbaar 
voor anderen. 

6
Niets is heilzamer, aanstekelijker, dan 
een mens die vrij is van alle zware, 
duistere conventies en vooroordelen 
van een ontspoorde wereld. Hij kan de 
fakkel doorgeven, anderen aansteken 
met de vreugde van innerlijk weten, met 
de vreugde van de vernieuwing.  
 ‘In jou is een stilte en een heiligdom 
waarnaar je altijd terug kunt keren.’ 
(Siddharta, H. Hesse). Dit heiligdom 
is het hart van de mens, daar en alleen 
dáár ontmoeten we de vrienden, onze 
broeders en zusters die net als wij op 
zoek zijn naar het Ene, Alomvattende. 
Vroeg of laat wordt de gehele mensheid 
geroepen tot die renaissance, teneinde 
de wedergeboorte door vuur te bele-
ven. En het zijn zij die herkend hebben 
en herkenbaar zijn geworden, die deze 
ontwikkeling dragen. 

van de onzekerheid tevoorschijn: vrij-
heid en innerlijk weten kunnen alleen 
in het nu aanwezig zijn, in het levende 
heden. En tegelijkertijd wordt een met 
intelligente moed geboren, geen over-
moed, geen kleinmoedigheid, eerder 
zachtmoedigheid en deemoed, die 
mogelijk worden door herkenning, door 
het begrijpen van samenhangen – is dat 
wellicht de houding ten aanzien van 
vrijheid? Vrijheid in de hoge geestelijke 
zin betekent vrede, diepe verbonden-
heid en geluk, stralend geluk dat alle 
tegenslagen van het uiterlijke leven doet 
vergeten en zelfs langzaam laat oplos-
sen.  Alleen de mens die verbonden is 
met zijn diepste zelf, leeft en voelt zich 
één met zijn medeschepselen… En om 
verbonden te zijn met z’n diepste zelf is 
moed nodig, moed om vrij te zijn van 
de oude conventies en patronen. 

5
Herkenbaar zijn – Als de processen 
van vernieuwing, van de renaissance 
van een mens, tot leven beginnen te 
komen – als hij of zij de zich opdrin-
gende samenhangen, de achtergronden 
van de wereld en haar geschiedenis 

Om 
verbonden 
te zijn met 
je diepste 
zelf is
moed 
nodig
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Spring that came to me. © Jihyeon Choi
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O Ons mondiale dorp, met zijn intense economische en toeristische onderlinge afhankelijkhe-
den, zijn verbruik van hulpbronnen en zijn snelle verstedelijking, is vatbaar voor epidemieën; 
epidemiologen weten dit al langer en we hebben het de afgelopen jaren ervaren. Tegelijkertijd 
bracht de coronacrisis veel problemen met zich mee die de mensheid individueel en col-
lectief – ja, als een ontluikend spiritueel-emotioneel organisme – moest en nog steeds moet 
aanpakken.
De eerste opgave was om in het reine te komen met de 2020 lockdowns en hun concrete 
impulsen tot zelfkennis te accepteren. Immers: wat heb ik echt nodig? Wat is normaal, wat is 
nodig in mijn leven? In hoeverre definieer ik mezelf door de afleidingen die plotseling niet 
meer mogelijk zijn? Hoe verbonden voel ik me met familie, vrienden, medemensen als ik 
ze bijna nooit meer persoonlijk ontmoet? Is het gebrek aan zin misschien in de stilte tot me 

Zelf en wereld: 
een gezamenlijk 
ontwaken

De spirituele weg die de mens volgt naar zijn ware zelf in de 
eigen microkosmos maakt geleidelijk alle levensvelden die de 
kosmos bezit opnieuw levend. De mens ontwaakt in hen. Deze 
opgang, deze weg naar perfectie, is ook een weg van individu 
naar eenheid. Het innerlijk ontwaken moet daarom ook plaats-
vinden in relatie tot de wereld. Het moet zelfs een ontwaken 
zijn ‘in de hele wereld’: causaal in de sferen van het eeuwige 
Zelf, waarin scheiding noch dood zijn, en als gevolg – of neven-
effect – ook in onze vergankelijke sfeer. Want het ware Zelf is 
universeel en één, en omvat alles wat is.

Tijdgeest/

w	TEKST: ANGELA PAAP

w	LAND: DUITSLAND

w	BEELD: JIHYEON CHOI

w	RUBRIEK: TIJDGEEST
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doorgedrongen, hebben het rennen in het hamsterwiel en de afleiding die ik nodig had 
om de dingen in evenwicht te houden essentiële levensvragen verdoezeld? Veel mensen 
hebben deze tijd ook positief ervaren, als een naar binnen keren, als een bewustwor-
ding van wat voor hen essentieel is, als een bevrijding van het overbodige.
De symptomatologie van de eerste virusvariant gaf ons een duidelijk beeld: bij ernstige 
ziekteverlopen verharden de longen en vormen zich littekens in de longen. De adem-
haling, die een uitwisseling met de wereld betekent, een opname van de ‘buitenwereld’ 
in het lichaam, werd ernstig verstoord. Het beeld van een geven en nemen van levens-
energieën, die door verharding tot stilstand kwamen, kan zeker gezien worden als een 
beschrijving van de toestand van de ziel. Want het milieu, zoals wij dat gewoonlijk 
noemen, is voor ons geen vanzelfsprekende mede-wereld, en a fortiori hebben wij de 
mensheid en de wereld nog niet begrepen of ervaren als een totaalorganisme en han-
delen wij daar dus meestal ook niet naar. De longziekte Covid 19 heeft ons laten zien 
dat onze relatie tot de wereld fundamenteel verstoord is.
Als we erkennen dat we een nieuwe verbinding, een eenheid met de wereld moeten 
vinden, die ons ondersteunt en in stand houdt, dan betekent dit niet dat we moeten te-
rugkeren naar de mystieke toestand waarin de mensheid zich bevond vóór het ontwa-
ken van het heldere verstand. Het betekent veeleer dat wij uit de geestelijke oorsprong 
van dat alles een nieuw bewustzijn kunnen scheppen en kunnen ontwaken in het Al. 
De gang van zaken suggereert ons dit zelfs.
Een stap in die richting is het uitgaan van eenheid. Wat wij zijn als mensheid en als 
individu werd uitgedrukt in alle aspecten van de coronacrisis samen. We kunnen er het 
hele panorama van menselijke zwakheden en egoïsme in zien. Meer bepaald zien we 
angsten (waaronder het verlangen naar absolute zekerheid)1, winstbejag, het onver-
mogen om fouten toe te geven of ervan te leren, handelen uit verkeerde motieven en 
de gevolgen van allerlei vormen van materialisme. Dit laatste heeft zich onder meer 
gemanifesteerd door de bevolking in de lockdown te degraderen tot louter bestaan 
en door bekende beïnvloedende factoren2 van lichamelijke en geestelijke gezondheid 
buiten beschouwing te laten bij het evalueren van de epidemie omdat deze niet direct 
meetbaar zijn. We dragen allemaal in meer of mindere mate de bovenstaande moti-
vaties en karakterfouten in ons; maar in de coronacrisis werden ze op grote schaal 
ingezet met de bijbehorende gevolgen voor anderen. Er zijn dus genoeg redenen voor 
kritiek, maar ook gelegenheden voor zelfkennis. In het algemeen neem ik hier de lijn 
van Charles Eisenstein over: ‘Er zijn geen boosaardige motieven nodig.’3

Onze concrete persoonlijke kennis is beperkt. Leugens en nepnieuws vertroebelen 
het zicht. Het aanvaarden van onze eigen onwetendheid in deze situatie en ons toch 
bewust verbinden met het geheel, waaraan we op geen enkele manier kunnen ont-
snappen, heeft twee effecten: wij kunnen onszelf herkennen in wat er gebeurt en onze 
waarachtigheid controleren, want ook wij genereren elke dag en elke seconde onze ei-
gen waarheid, zowel innerlijk als ten opzichte van anderen. Ook wij ordenen de feiten 
op een manier die voor onszelf comfortabel en gunstig is.
Daarom moeten wij onze algemene verbondenheid met de even ‘goede’ als ‘slechte’, 
maar vooral beperkte, algemene toestand en actie van de mensheid aanvaarden. In de 
aanvaarding van een ‘eenheid zonder uitzondering’ opent zich van binnenuit de weg 
naar realisatie. Het begint helaas niet met het zich realiseren van individuele feiten (die 
de eenheid onmiddellijk weer zouden verdelen). Het begint veeleer met de erkenning 
van de onvermijdelijkheid van een ontwikkeling waarin ieder mens en iedere instelling 
vastzit – als zij niet uit het oude korset durven breken. De ene slechte houding leidt 
tot de andere, de ene leugen tot de andere – totdat er geen uitweg meer is, omdat men 
zich niet meer kan bewegen of wordt ontmaskerd.
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Want ook wij genereren 
elke dag en elke seconde 
onze eigen waarheid

Thanks Painting. © Jihyeon Choi
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Verantwoordelijkheid nemen voor 
het geheel betekent zichzelf plaatsen 
in de stroom van de gebeurtenissen
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Rudolf Steiner plaatste het optreden van epidemieën en de materialistische mentaliteit 
in een rechtstreeks verband.4 Hij beschouwde leugenachtigheid als een soort ziekte en 
liegen als moord op het astrale vlak.5 De diepst ingrijpende leugen van de mens is de 
weigering om zijn eigen geestelijk wezen te erkennen en te aanvaarden. Deze leugen 
doordringt strikt genomen het leven van alle mensen. Het hierboven al genoemde 
nepnieuws (en de machts- en winstmotieven waaruit dat meestal voortkomt) zijn 
slechts het topje van de ijsberg van onze verschansing in de materie. De hoogste waar-
heid daarentegen is niet louter ‘kennis’, maar een één worden ermee, een staat van 
zijn. Leugens over concrete realiteiten tasten het wezen van de betrokken persoon of 
het betrokken ding aan, ze verzwakken zowel de zender als de ontvanger. De leugens 
die we onszelf voorhouden door onze levenshouding, onze afleidingen, ons schep-
pen van een bestaan dat verbroken is van het geestelijke, beschadigen en belemmeren 
telkens weer onze toegang tot wat ons diepste wezen is. Maar in deze kwestie was de 
coronacrisis ook een wake-up call. Wie zijn we als ons onze kleine vluchtroutes worden 
ontnomen, en waartoe kunnen we ontwaken?
Daarom kunnen de huidige crises worden gezien vanuit het standpunt dat zij het 
ons gemakkelijker maken ons los te maken van het materialistische stempel van onze 
levenshouding. Zij kunnen ons helpen om in het denken van onszelf weg te kijken en 
het geheel te zien; zij stellen ons voor om ook in het voelen de begrenzingen te laten 
wegvallen. Op eenzelfde manier vindt de strijd plaats in het etherische veld, waar de 
diepste levensangsten en de daarmee samenhangende zoektocht naar materiële zeker-
heid huizen. Hier leven ze in een gemeenschappelijk veld, in een substantiële ‘zee van 
onderlinge verbondenheid’. De ontwakende ziel, die de greep van gehechtheid en 
zuiver materieel zelfbehoud overwint, geeft hier impulsen die iedereen raken. Wanneer 
Krishnamurti zegt dat angsten ontstaan wanneer men een concreet gegeven vermijdt,6 
blijven er slechts twee alternatieven over: repressie, angst en nog eens repressie – of het 
heden aanvaarden en daarin ontwaken. Verantwoordelijkheid nemen voor het geheel 
betekent zichzelf plaatsen in de stroom van de gebeurtenissen. Dan groeit het besef 
dat elke gebeurtenis zowel een struikelblok kan worden als een stapsteen waarop we 
gaan kunnen op het pad naar bevrijding. Wij zijn het die kiezen, wij geven het ding 
zijn kleur, zijn karakter.
Als iemand zich precies tijdens een crisis in de stroom van gebeurtenissen plaatst, kan 
hij de aarde en de mensheid dienen. Maar dat kan hij alleen als hij hetzelfde durft te 
doen in zijn persoonlijke leven met al zijn blinde vlekken en conflicten. De opening 
naar het Zelf en het Al begint in innerlijke stilte. Een ondersteunende nieuwe ziels-
kracht kan binnenstromen, die de diepe zelfkennis mogelijk maakt die leidt tot de 
overgave van het Ik aan het Zelf. De processen van bewustwording waarin de bolwer-
ken van het ego worden opgeruimd, stellen het Zelf in staat de gehele persoonlijkheid 
te doordringen. Parallel daaraan groeit de kracht om je over te geven aan de wereld 
als geheel. Alleen zo heeft het voornemen om de wereld te dienen zin. Want het ego is 
daar uiteindelijk niet toe in staat; alleen de ontwakende zielemens kan dat. Omgekeerd 
maakt dienstbaarheid aan het grotere geheel de weg vrij voor overwinning in het eigen 
innerlijk.
Zelfs als we deze ontwikkeling slechts in zijn begin ervaren en de overgang van ego 
naar zelf nog niet volledig heeft plaatsgevonden, verwerven we een geweldige vrij-
heid. Zowel intern als extern worden we vooral vrij van alle angsten en excessen, 
ontwijking en agressie die anders het menselijk handelen in momenten van crisis 
kenmerken. We kunnen alles wat er gebeurt in de ogen kijken zonder het te hoeven 
vermijden; we kunnen de boodschappen van wat er gebeurt, lezen en daarbij onze 
zelfkennis verdiepen.  

1 . Volgens mijn observaties 

werden vele mensen, die alle 

fysieke veil igheidsmaatregelen 

angstvall ig opvolgden en ook 

velen die zich in de ontkenning 

begaven, bewogen door een-

zelfde overheersende nood aan 

zekerheid. Want ook de paral-

lelle wereld met zijn eenvoudige 

antwoorden gaf zekerheid, al 

was dat aan de hoge prijs van 

afzondering.

2. ‘De bacterie is niets, het 

milieu is alles.’ Louis Pasteur.

3. In: www.charleseisenstein.org/

essays/the-coronation

4. Gesamtausgabe 261

5. Gesamtausgabe 94, 95 en 

338

6. Krishnamurti’s Notebook , 

Londen 1976, in de aantekening 

van 14 september 1961

A shining time © Jihyeon Choi



Lang geleden, tijdens mijn gouden kinderjaren, ging ik vaak naar 
een park in de buurt van ons huis, waar een schommel was, een 
glijbaan en een klimrek. De schommel was altijd favoriet bij mij in 
de speeltuin. Hoe heerlijk was het om heen en weer te schom-
melen. . .  heen en weer. . .  heen en weer. . .

Levend verleden/

Daar, in het hart  van het madeliefje!
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w	TEKST: SCHRIJVERSGROEP

w	LAND: BRAZILIË

w	BEELD: AUSTRALIAN BOTANIC GARDEN

w	RUBRIEK: LEVEND VERLEDEN

Daar, in het hart  van het madeliefje!
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I ment. Soms leek het alsof ik zelf niets 
hoefde te doen: de schommelbeweging 
zou altijd plaatsvinden, ongeacht mijn 
wil. Het leven gebeurde gewoon, met 
vele verloren en gewonnen slagen: om 
leven en dood, om de liefde, om te 
overleven, alles te midden van zulke 
pijnlijke conflicten.
Dat constant heen en weer slingeren 
begon heel vermoeiend te worden. Het 
voortdurende geschommel van uiter-
lijke omstandigheden, de onophoude-
lijke innerlijke veranderingen, in een 
niet altijd bewust ritme, bezorgden me 
afschuw en angst. Die beweging moest 
stoppen!
Toen kwam alles tegelijk en er kwam 
chaos… betekenisloos… depressie. 
Tranen, lachjes, vreugde en wanhoop… 

Ik leerde al gauw hoe ik vaart moest 
krijgen. En daar ging ik: heen en weer… 
heen en weer, steeds sneller, steeds 
hoger. De schommel ging hoger en 
kwam terug, hoger en terug… Hoe fijn 
was het zitten op die schommel, die er 
altijd was!
Ik herinner me dat ik op een keer 
tijdens het schommelen, dacht: ‘Hoe 
zal mijn toekomst eruitzien?’ Ik ben die 
vraag nooit vergeten.
Wat ik toen niet wist, was dat mijn toe-
komst, terwijl ik heen en weer schom-
melde, er al was, op datzelfde moment. 
Ik wist niet dat het leven diezelfde 
beweging van de schommel vele keren 
zou herhalen, me van de ene kant naar 
de andere gooiend, zoals de slinger van 
een oude klok, altijd in het huidige mo-

© Miles Tan, Unplash
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bige stempels, beslist onontbeerlijk voor 
de voortplanting. Elk van deze kleine 
bloempjes kan vele zaadjes produceren, 
maar het madeliefje kan zichzelf niet 
uitzaaien. De zaadjes liggen in het hart 
van de bloem te wachten op de hulp 
van vogels en insecten. Daar, in de kern 
van die bloem, ligt de levensmogelijk-
heid. Zij zelf ligt stil!
En in een flits, begreep ik. Ik heb ook 
een kern die stilligt, waarin de gebeur-
tenissen van mijn leven niet worden 
gedefinieerd als goed of slecht… waar 
de ware levenspotentie ligt… waar het 
ware bewustzijn latent ligt te wachten. 
Het wacht op mijn ontwaken. 
Ik wist toen dat daar, in mijn kern, mijn 
eindstreep lag… daar, waar de verande-
ringen die de tijd met zich meebrengt 
geen invloed op mij hebben en waar 
de stormen die de schommel bewegen 
mij niet langer als speelgoed kunnen 
gebruiken. 
Daar ligt het ware bewustzijn, waar 
tijd niet bestaat en beweging eindelijk 
stopt… pijn en lijden eindelijk ophou-
den.
En in een opwaartse spiraal van zoe-
ken, gebouwd van moeite en gestruikel, 
maakt dit ware bewustzijn zich bekend 
en conflicten en disharmonieën worden 
tot niets meer dan verkeersborden langs 
de levensweg.
Daar… waar vrede en sereniteit de al-
leenheerschappij hebben.
Daar… in het hart van het madeliefje.

en dan weer een lach! Tegengestelde 
emoties… alles op één dag. Die bewe-
ging moest stoppen!
Maar hoe viel deze schommel te stop-
pen? Hoe kon ik die beweging stoppen, 
die me bespeelde alsof ik speelgoed was 
in iemands handen? Ik bestuurde de 
schommel niet meer: het was de bewe-
ging zelf die me van de ene kant naar 
de andere gooide, in de gebruikelijke 
conflicten en meningsverschillen.
Dus begon ik de zaken te observeren! 
Wat een kwelling was het te moeten 
zien hoe geluk en pijn elkaar dag na dag 
afwisselden. Het leven ging door. En 
daar ging ik, lopend en struikelend, al 
uitgeput, maar nu pogend te begrijpen 
hoe ik die schommel, die zo veel ver-
oorzaakte, tot stilstand kon brengen. 
Op een dag – zo’n prachtige dag! – 
vond ik een tuin, die uitzonderlijk mooi 
was, gezien de tijd van het jaar. Ik ging 
zitten en begon te observeren. Vlak voor 
me was een perk met madeliefjes, de 
bloemen die staan voor zuiverheid en 
liefde.
Iene, miene, mutte… doen degenen die 
madeliefjes nog niet goed bekeken heb-
ben. Het hart is als de zon, de blaad-
jes zo wit als sneeuw… zo’n delicate 
bloem, maar ze past zich aan bij alle 
mogelijke grondsoorten en is volledig 
afhankelijk van de zon voor haar ont-
wikkeling.
En ik keek! Ik observeerde het hartje, 
verrast, terugdenkend aan mijn bio-
logielessen op school. Het gele hart 
bestaat uit honderden buisvormige 
kleine bloempjes, stampers en tweelob-

Wat ik toen niet wist, was dat 
mijn toekomst, terwijl ik heen 
en weer schommelde, er al 
was, op datzelfde moment.
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Altijd verbonden
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DDe communicatiemiddelen van de eenentwintigste eeuw maken het 
in veel opzichten makkelijker om contact met elkaar te zoeken, maar 
maakt deze soort verbinding ons daadwerkelijk voortdurend gelukkig, 
zoals de reclame belooft? 
Verbinding is op verschillende niveaus mogelijk. Er is bijvoorbeeld de 
verbinding met de natuur, met onze naasten, familie en vrienden, een 
bepaalde kunstvorm, of de verbinding met onszelf. 
En dan is er een verbinding die de mens kan hebben met een liefde-
kracht die van een geheel andere orde is. Maar hoe kan het dat die 
verbinding het ene moment, bijvoorbeeld tijdens een wandeling door 
de natuur, heel sterk ervaarbaar is, en op een ander moment helemaal 
niet? 
Alles is in dat laatste geval als het ware op afstand. In de werkelijk-
heid, in de wereld van de eenheid, is de afstand er niet. De afstand lijkt 
werkelijk te zijn door het ik-bewustzijn, dat nu eenmaal in scheidin-
gen denkt vanuit zijn rol als beschermer van het zelf. Maar helaas, de 
beschermer blijkt niet in staat om dat, wat het als bedreiging voor het 
ik ziet, buiten te houden. En doordat het moeite, pijn en verdriet wil 
buitenhouden, voorkomt het daarmee ook dat het goede, het schone 
en het ware het leven binnenkomt. Het gesloten hart houdt álles tegen. 
In plaats van dat het gesloten hart veiligheid tot gevolg heeft, het doel 
van de beschermer, zorgt het juist voor meer angst voor datgene wat 
het ik-bewustzijn als ‘buiten onszelf ’ ziet.  
Als deze vorm van zelfbescherming geen soelaas biedt, wat zou dan 
een mogelijkheid kunnen zijn? Een aan afscheiding tegenovergestelde 
beweging is: overgave, met een open hart. Geen verzet meer tegen dat 
wat is, maar totale aanvaarding van dat wat is, inclusief het menselijk 
tekort, de verbrokenheid en kwetsbaarheid. Ook in het ervaren van 
afgescheidenheid, wacht de Eenheid geduldig op onze terugkeer. Wan-
neer je uit de waan van alledag kunt stappen, misschien wordt geraakt 
door een prachtig muziekstuk, of de ontwapenende glimlach van een 
kind, word je uit jezelf gehaald, en kan de verbondenheid met het gro-
tere geheel weer worden ervaren.  

In dit al-bewustzijn kan een nieúw 
leven ontstaan, waarin er een bewuste 
verbondenheid is met de gehele mens-
heid en met het Al. De ervaren verbro-
kenheid was niet voor niets; alleen door 
verbrokenheid te ervaren, kan worden 
geleerd wat ik-bewustzijn is, wat de 
werking ervan is, en waar ons hart wer-
kelijk naar verlangt.  
Door het verlangen naar Licht en 
Liefde kan de illusie van het denken, 
de duisternis, worden overwonnen, 
doordat het verlangen lichtkrachten 
aantrekt. Als deze krachten een toebe-
reid hart vinden, een open hart, kunnen 
zij woning in ons krijgen en werkzame 
krachten worden in het leven. Dat wat 
door ons wordt overgegeven, verdwijnt 
uiteindelijk en daarvoor komt rust in 
de plaats. Een rust die actief is en toch 
geen ambitie heeft, behalve de Liefde te 
dienen, wat vervulling in zichzelf is.  
Het ervaren van het menselijk tekort, 
de verbrokenheid, is iets dat ieder 
mens kent of heeft gekend en waar ook 
schoonheid in is te vinden voor het hart 
dat zich openstelt. De Liefde heeft ook 
óns nodig, zoekt ons en roept voortdu-
rend. Hoe vaak we ook misschien den-
ken misstappen te begaan; de Liefde 
vergeeft en heet altijd weer welkom. In 
die kracht is er heelheid en zijn we altijd 
verbonden. 

Enige tijd geleden was er een televisiereclame 
te zien voor een telefoonabonnement. In beeld 
zijn mensen die in een zonovergoten wereldstad 
op hun telefoon berichten sturen en videobel-
len. De bellende mensen zien er stralend geluk-
kig uit. Aan het eind werd de boodschap mee-
gegeven: we kunnen altijd verbonden zijn. En 
natuurlijk ook de bijbehorende boodschap: als je 
dit doet, ben je gelukkig en hoor je erbij. 

w	TEKST: CHRISTIAN BRUIN

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: ADOBE STOCK

w	RUBRIEK: TIJDGEEST
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OOm dit thema nader te onderzoeken, moe-
ten we even stilstaan bij enkele eenvoudige 
gegevenheden van het menselijk bestaan. 
Ten eerste: onze zintuigen hebben beperkin-
gen: licht kunnen wij zien en kleuren, maar 
niet alle kleuren en geen licht dat buiten het 
voor ons zichtbare spectrum valt. Wij kun-
nen lang niet alle frequenties horen die zich 
door het medium lucht of water voortplan-
ten, en zo voort.
Ten tweede: geen van onze waarnemingen is 
direct, ons brein moet voortdurend informa-
tie die onze zintuigen opvangen, interprete-
ren. Het doet dit vooral op basis van eerdere 
ervaringen maar maakt ook voortdurend 
nieuwe neuronale connecties aan, om het 
waargenomene beter te kunnen verwerken.
Ten derde: alle zintuigelijke waarnemingen 
moeten reeds fysieke realiteit geworden 
zijn, voordat wij deze waar kunnen nemen! 

Onzichtbare  bruggen 
In veel mythische verhalen speelt 
een duidelijke fascinatie voor het 
onzichtbare. En ook nu zijn er veel 
dingen die voor ons onzichtbaar of 
moeilijk te doorgronden zijn. In dit 
artikel wordt een poging onderno-
men om het onzichtbare te door-
gronden. 

Overdenking/

w	TEKST: MEIK MEURER

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: ANDRÉ LHOTE (1885-1962). LANDSCAPE WITH A BRIDGE, 1938

w	RUBRIEK: OVERDENKING
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ontdekkingen in kaart en weten deze 
te benutten om zo veel mogelijk in-
vloed op onze omgeving uit te oefenen.  
Meester over onze omgeving zijn, plan-
nen en controle hebben, de grenzen van 
het maakbare opzoeken – ook vandaar 
onze fascinatie voor het ‘onzichtbare’?
Toch, als we zelf permanent onzicht-
baar waren, zouden eenzaamheid en 
isolement ons treffen. Als je onzichtbaar 
bent, houd je op te bestaan voor andere 
mensen. Geen verbondenheid en liefde 
kunnen uitwisselen en geen ‘je gezien 
voelen’ meer. Bij de koortsachtige 
gedachte van: ha, wat spannend om niet 
zichtbaar te zijn… zijn we andere con-
sequenties even vergeten. Zichtbaar zijn 
en anderen zien is onontbeerlijk voor 
mensen. Op basis van het menselijk 
gemoed moeten we voor elkander zicht-
baar en voelbaar bestaan. Dit is nodig 
om ons te kunnen spiegelen, nodig voor 
sociale ontwikkeling en om uiteindelijke 
grotere kringen te kunnen trekken in 
ons leven en ‘volwassen’ te worden. 
Er is ook wrijving tussen mensen en 
we kunnen nooit precies weten hoe 
anderen op ons zullen reageren. Voor 
ons ‘onzichtbaar’ zijn dus eveneens: de 
gesteldheid van medemensen, wat er 
straks gaat gebeuren en de toekomst 
in zijn geheel. Dagelijks moeten we 
daarom bruggen bouwen, met elkaar 
spreken, elkaar goed aankijken en 
blijven uitwisselen om elkaar zo goed 
mogelijk te kunnen begrijpen. 
Uiteindelijk komen we zodoende ook 
uit bij zinvragen. De vraag naar een 
oorzaak van alle verschijnselen, de vraag 

De oorzaken waaruit verschijnselen 
voortkomen, zijn voor ons niet alleen 
onzichtbaar maar ook vaak mysterieus. 
Dit laatste punt is van diepere betekenis 
en verdient bijzondere aandacht.
De natuurwetenschap heeft veel werk 
verzet om verborgen aspecten te be-
schrijven, bijvoorbeeld de eerste wet 
van Newton die we kennen uit les-
sen over fysica: de wet van traagheid. 
Ieder object lijkt zich te verzetten tegen 
verandering van zijn snelheid of staat 
van rust. Er zijn nog meer krachten, van 
zwaartekracht naar wrijving naar mag-
netische krachten enzovoort. De kennis 
van onzichtbare krachten is een voort-
durende uitdaging voor ons mensen als 
bewuste wezens: wij kunnen niet anders 
dan ervaren dat er voor ons niet direct 
waarneembare krachten zijn, die wij in 
acht moeten nemen. 
De mens reageert hierop echter op 
een zeer interessante manier. We willen 
invloed hebben op onze omgeving, ja, 
deze helemaal aanpassen. Mensen ver-
zinnen en maken dingen die eerst hele-
maal niet bestonden in de natuur. Het is 
de meest kenmerkende activiteit van de 
mens in vergelijking met een dier: hoe 
ver de mens doorgaat in het aanpassen 
en vormen van zijn omgeving. Door 
veel onderzoek en experimenten te ver-
richten, zijn er dan ook velerlei ontdek-
kingen gedaan. Welke materialen zijn 
waterdicht en welke niet, welke sterk en 
hoe moeten deze gecombineerd worden 
om een stabiel huis of boot of vliegtuig 
te bouwen? Wij ontdekken wat werkt en 
wat niet en waarom. Wij brengen onze 

Landschap met een brug. Potloodtekening, 

l inksonder gesigneerd en gedateerd 1938.
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van een eerste oorzaak of de oorsprong 
aller dingen. Vaak begint dit met het 
ervaren van de grenzen van het maak-
bare. We blijven steken, we komen niet 
verder, we zijn radeloos. Is wat we dach-
ten te moeten bereiken het daadwerke-
lijk waard om almaar door te gaan? Wat 
voor een zin heeft mijn bestaan…?

Wetenschap of religie?
Wetenschappers hebben hun onder-
zoek van materie verfijnd om meer 
onzichtbare natuurwetten te vinden en 
te beschrijven. Dan komt de vraag naar 
wat je ermee kunt beginnen. Religieuze 
mensen zeggen dat in het onzichtbare 
een geestkracht leeft, een eerste kracht, 
een alomvattend wezen waaruit alles 
zichtbare te verklaren is. Het grootste 
verschil met de wetenschappelijke visie 
is dat religies ervan uitgaan dat de bron 
van alles een diep bewustzijn heeft en 
zeer machtig is. Deze ‘Logos’ of ‘God’ 
schept dan vanuit een hoger bewustzijn 
alle wetmatigheden.
Beide, wetenschap en religie, geven 
advies omtrent het thema levenshou-
ding of juist handelen. Natuurreligieuze 
beschouwingen worden bijvoorbeeld 
gebaseerd op heilige boeken en dan ver-
fijnd door filosofische en morele ideeën 
die uitmonden in leefregels. Leefregels 
zijn ook in de wetenschap niet onbe-
kend. Wetenschappers zeggen: ‘Als je 
het zo doet zal het werken en zullen 
er weinig ongewenste bijwerkingen 
ontstaan.’ Religieuze mensen wederom, 
zeggen: ‘Als je zo leeft, zal je leven in 
harmonie zijn, ben je een goed mens.’
Wetenschap houdt zich onder meer 
bezig met de vraag hoe een mens zo 
lang en gezond mogelijk kan leven. 
Religie houdt zich bezig met de vraag 
wat je moet doen om eventueel eeuwig 
te leven na je dood. Beide hebben niet 
altijd gelijk en berokkenen dan leed in 
plaats van genezing of geluk. Beide leren 
voortdurend bij of kennen conflicten 
met anderen en hebben dan veelal het 
gevoel tegenover elkaar te staan. De © Tal Waldman
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de ontstane complexiteit te vereenvou-
digen, worden inzichten vaak benut om 
dan nog complexere systemen te ma-
ken. Deze keer hopelijk zonder bijwer-
kingen? Intelligente technologie zal wel 
de redding zijn? Uiteindelijk zijn wij zo 
ver verwijderd geraakt van een natuur-
lijke omgeving dat we voor een onein-
dige uitdaging staan als we ontdekken 
eigenlijk een natuurlijk evenwicht te 
moeten herstellen. 
Denkt u alleen aan de kwaliteit van ons 
voedsel en ons drinkwater. Zelfs bio-
logisch voedsel blijkt bij lange na niet 
dezelfde voedingswaarde te hebben als 
veertig of vijftig jaar geleden. 
In plaats van daadwerkelijke vereen-
voudiging zien we groepen van mensen 
vereenvoudigde, gemakkelijk te for-
muleren standpunten innemen. Als we 
bij voorbeeld allemaal geen vlees meer 
gaan eten... Of als we geld beter verde-
len en allen meer respect voor elkaar 
hebben en beter samenwerken… En ja, 
waarom niet, denken we! Maar wat er 
daadwerkelijk als eerste gebeurt, is het 
volgende: bij alle modellen kunt u we-
derom partijen en groepen van mensen 
vinden die tegenover elkaar staan. Opti-
misten versus pessimisten, realisten te-
genover creatieve mensen. Groepen die 
dwang door middel van wetten willen 
en groepen die denken dat dwang nooit 
blijvend kan werken, en nog veel meer 
verschillende zienswijzen. Meestal ko-
men we niet eens zo ver om ook maar 
een aspect van een probleem bewijsbaar 
te verbeteren. Daarom kunnen we ons 
voorstellen dat nieuwe crisismomenten 

vraag of in het onzichtbare een bezieling 
of iets geestelijks te vinden is, valt blijk-
baar niet te bewijzen. Religieuze mensen 
maken, zoals gezegd, vaak aanspraak op 
heilige boeken en teksten en verder op 
eerstehands ervaringen of een gevoel 
van geloof dat in jezelf gevonden wordt. 
Wetenschappers maken vaak aanspraak 
op kloppende berekeningen en indirecte 
waarneming, zij het door verfijnde ap-
paraten te gebruiken. Is het probleem 
uiteindelijk niet altijd dat al het ervarene 
of gevoelde objectiveren voor anderen 
nooit volledig mogelijk is?
De mens met al zijn streven veroorzaakt 
ook veel problemen en niet-voorziene 
consequenties. Wat wij als civilisatie 
beschouwen, is een erg complexe con-
structie! Als we niet al het door mensen 
gemaakte in stand houden, kampen we 
al vrij snel met tekorten. Er hoeft niet 
veel mis te gaan om een gebrek aan 
drinkwater, voedsel en voorraden of 
gereedschappen te veroorzaken. Veelal 
komt het tot problemen die we nauwe-
lijks op kunnen lossen. Hierdoor heb-
ben veel culturen en samenlevingen te 
maken gehad met perioden van crisis. 
Systemen die mensen verzinnen, berei-
ken altijd op een gegeven moment hun 
grenzen. Onze reacties op tekorten zijn 
ook niet onschuldig te noemen. Bij het 
minste of geringste ontstaan er conflic-
ten en denken we dat er een schuldige 
moet zijn. 

Een onmogelijk evenwicht
Zodra er problemen ontstaan, willen we 
dingen verbeteren. Maar in plaats van 

Er ontstaat een vernieuwde wil 
om te verbinden en te delen en 
niet alles als tegenstellingen te zien
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onzichtbare en oorspronkelijke bron 
terugvinden. Want waar zal die anders 
zijn, ergens buiten ons? Wij weten allen 
allang dat wij van binnen geïnspireerd 
worden om naar iets te zoeken, omdat 
er van binnen iets roept of ons aandrijft 
en van binnen vragen omhoogkomen.
Dit eerste beginpunt ligt in ons hart 
verborgen, alleen: het is niet opdringe-
rig. Anders dan bij onszelf is het een 
kracht die niet zijn eigen middelpunt 
zoekt maar zich weggeeft, zacht en 
sterk tegelijk en onuitputtelijk omdat dit 
oorspronkelijk beginsel in ons hart deel 
is van en deelheeft aan de eeuwigheid, aan 
de oorsprong van alles. Het is een geest-
vonkwerking die dieper inzicht, het ver-
mogen tot ware liefde en verbindende 
gedachten helpt voort te brengen. Wat 
ons te doen staat, is ruimte geven aan 
deze verandering. Leren de ziel in ons 
weer toe te laten. Vanuit het hart kan 
oorspronkelijk licht doordringen in de 
vrijgemaakte bewustzijnsruimte.
Dit onzichtbare beginsel te vinden en 
toe te laten is verlichting. Onnodige last 
mogen wij loslaten, werkelijk waar-
devolle inzichten en verantwoording 
wordt ons deel. Hiervan verwijderd te 
zijn geraakt, is de eerste oorzaak van 
Het Onzichtbare. De herontdekking 
van onze zielekern en de verbintenis 
herstellen is tegelijkertijd het doel van 
ons aangeboren streven het mysterieuze 
‘onzichtbare’ te doorgronden.
We kijken voortaan naar de onzichtbare 
brug vanuit de bezieling in ons hart 
naar een nieuw waarnemen, denken en 
handelen. Dagelijks gaan we zo goed 
mogelijk over deze brug heen en weer. 
Van de herontdekte innerlijke bron 
naar voortschrijdend inzicht en een 
veranderde levenshouding, een dage-
lijks handelen in overeenstemming met 
deze bron. De ervaringen die we dan 
opdoen, zullen mogelijk wat anders 
aanvoelen omdat we magnetisch anders 
in het leven staan. 

aan het horizon gaan verschijnen. Zo 
worden de discussies heviger en draaien 
de argumenten in een rap tempo rond. 
Het gevoel kan ontstaan dat het gekte is 
of waanzin en eventueel zelfs hopeloos.

Verlichting
Sommigen beseffen hoeveel van wat wij 
menen te weten gewoon niet klopt. Dat 
er bij nader inzien veelal gaten zitten in 
onze waarnemingen en interpretaties. 
Kent u de uitspraak dat ‘verlichting’ 
begint bij het besef dat waarschijnlijk 
negentig procent van wat wij denken of 
wat wij op anderen projecteren, onzin 
is? Dat besef kun je ‘verlichting’ noe-
men omdat zulk een inzicht iemand 
in staat stelt om los te laten. Hierdoor 
komt ruimte vrij in ons gemoed en 
bewustzijn. Loslaten van gericht zijn 
op door onze ego’s vertekende stand-
punten, zodat in ons hart een openheid 
ontstaat en rust terug kan keren. 
Als wij onszelf beter begrijpen, begrij-
pen wij mogelijk ook anderen beter. 
Dan voelen wij weer op een manier 
die medegevoel gemakkelijker moge-
lijk maakt. Er ontstaat in ons ook een 
vernieuwde wil om te verbinden en te 
delen en niet af te bakenen en alles als 
tegenstellingen te zien. Dan kan het zijn 
dat wij daarover spijt hebben, en ook 
dat we soms stil moeten lachen om hoe 
beperkt we eerst naar het leven keken 
en naar andere mensen. 

Onze ware kern
Ergens bij dat beginpunt kan het ook 
gebeuren dat wij binnen in ons de ene 

© Tal Waldman
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L lachten me uit, omdat ik heel hard kin-
derliedjes zong of schreeuwde. U kwam 
toen langs en nam me bij de arm, weet 
u nog? U ging met me naar een bankje 
en sprak met mij alsof u een vriend was. 
Sindsdien hoor ik bij u.’ 
Vol verbazing hoorde ik haar aan en 
bekeek haar nog eens goed. Er stond 
me wel vaag iets van bij dat ik een keer 
met een schreeuwende vrouw op een 
bankje was gaan zitten, maar dit was 
toch wel uiterst merkwaardig. Wat had 
de vrouw met mij te maken? Ik zei: ‘Ja, 
alles goed en wel, maar zoiets is toch 
niet zo belangrijk dat je jaren achter 
iemand aan gaat lopen? Ik kan het niet 
geloven, anders had ik het heus wel 
eerder gemerkt.’ 
‘Neem me niet kwalijk meneer, maar er 
is ook wel iets anders aan u vandaag. 
U ziet er heel ontvangend uit.’ 
‘Hè, ontvangend? Wat bedoelt u me-
vrouw, wat is dat nou voor een woord?’
‘Ja, u was altijd wel heel erg naar buiten 
gaand, maar niet naar binnen. Of, hoe 
moet ik het zeggen: u keek wel om naar 
anderen, zoals naar mij, maar u keek 
niet om naar uzelf.’
Dit klonk mij nogal wazig in de oren, 
maar ik meende toch dat er wat in kon 
zitten. Het was hoe dan ook een vreem-
de dag vandaag. Al toen ik opstond, 
was er iets ánders geweest, wat ik niet 
kon duiden. Ik zou eigenlijk wel met 
deze vrouw op een bankje willen gaan 
zitten, en waarom ook niet. Ik stelde het 
voor en ze stemde in. Er was een klein 
plantsoen vlakbij waar we stonden en 
daar streken we neer.
‘Er zijn er trouwens nog veel meer, 
hoor,’ begon de vrouw, die Roos bleek 
te heten. 

Laatst, toen ik me op een vreemde 
manier open voelde, overkwam mij iets 
heel raars. En omdat het grote gevolgen 
had en heeft en volgens mij altijd zal 
hebben, deel ik het graag met u.
Ik liep door een verlichte winkelstraat. 
Het was helemaal niet druk en ik had 
niets bijzonders omhanden. Toen ik een 
poosje gelopen had, kreeg ik het gevoel 
dat iemand mij bekeek. Ik bleef even 
staan en keek om me heen, maar zag 
niets bijzonders. Toch bleef dat gevoel 
en het werd zelfs sterker. Daarom bleef 
ik wat verderop weer staan en keek weer 
om me heen – speurend, deze keer. Ik 
keek in winkels en naar de ramen van 
de huizen erboven; ik keek weer om en 
zag niemand naar me kijken, maar wel 
viel me op dat daar nog steeds dezelfde 
vrouw achter me liep die ik de vorige 
keer had gezien. Ze droeg een hoedje. 
Ik besloot op te letten of ze me volgde. 
Ik vond het zelf wel wat overdreven: 
alsof ik in een spionagefilm meespeelde, 
maar ik kon het ook niet laten.
Ik sloeg een hoek om en bleef even ver-
der in een portiek wachten. En ja, daar 
kwam diezelfde vrouw de hoek om, 
waarna ze vlak voor me stond. Ik sprak 
haar aan: ‘Eh, mevrouw, misschien 
vindt u het gek dat ik u zo aanspreek, 
maar het valt me op dat u al enige tijd 
achter mij aan loopt, terwijl het heel stil 
is op straat. Snapt u, daarom zag ik het. 
Ook had ik het gevoel dat u nadrukke-
lijk naar me keek, klopt dat?’
Ze keek een beetje bedremmeld, maar 
antwoordde toch: ‘Ja meneer, dat kan 
ik niet ontkennen. Ik loop al heel lang 
achter u aan, al jaren. Ziet u, ik ben een 
tijd in de war geweest en toen leefde ik 
op straat. De mensen ontweken me of 
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maar er stond geen gids bij. Ik kon niet 
geloven dat die hele meute daar voor 
mij stond. Eén vrouw die jaren achter 
je aan loopt is al gek genoeg en het 
zou kunnen dat ze er gewoon vreemde 
gedachtegangen op na hield. Maar 
dit… Ongelovig keek ik van haar naar 
de groep en keerde die toen resoluut de 
rug toe.
‘Ik geloof je niet, Roos, dat is toch bela-
chelijk. Waarom zouden al die mensen 
achter mij aanlopen?’

‘Wát? Wat zegt u? Nog meer wát?’ 
bracht ik uit. Van vreemdheid struikelde 
ik over de woorden.
‘Nog veel meer mensen die achter u 
aan lopen, die bij u horen,’ zei ze met 
vaste stem, alsof ze me duidelijk wilde 
maken dat het een feit was. ‘Kijk maar, 
daar staan ze.’
Ik keek in de gewezen richting en zag 
een hele groep mensen staan, die onze 
richting uit keken. Het leek op zo’n 
groepje dat een stadswandeling deed, 

w	TEKST: ANNEKE MUNNIK

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: SHU QING

w	RUBRIEK: VERHAAL

Francis Barlow, Swans
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niet? Maar ze stonden er ook wel heel 
onnatuurlijk bij, in grote drommen op 
straat, allemaal mijn kant uit kijkend. 
Opeens zag ik ze niet meer. De straat 
was zo goed als leeg. De bank was ook 
leeg. 
‘Roos!’ riep ik. Maar Roos was nergens 
te bekennen. 
Dit was zo’n vreemde gewaarwording… 
Roos, de mensen, en wat Roos allemaal 
gezegd had… Ik keek op mijn horloge 
want het leek uren geduurd te hebben, 
maar er waren slechts een paar minuten 
voorbij. Ik was volkomen overrompeld. 
Was het een dagdroom, of misschien 
een soort visioen? Of een hallucinatie? 
Of is dat allemaal hetzelfde? Ik, die zo 
nuchter ben, die altijd alle vage verhalen 
wegwuif als onzin. Ik wist niet wat ik 
ermee aan moest. Het was te belangrijk 
om te vergeten, en te ongeloofwaardig 
om als feit te beschouwen. Voor onzin 
was het te indrukwekkend en voor een 
droom te echt. Blijft het visioen over… 
Ik denk wel dat het me iets te zeggen 
heeft, sterker nog, ik zal er waarschijn-
lijk bij iedere ontmoeting, hoe onbedui-
dend die ook lijkt, aan moeten denken. 
Ik sta op en kijk nadrukkelijk om me 
heen. Alles ziet er heel gewoon uit, en 
toch is alles anders. 

Foto pagina 50: 

Shu Qing/vogelfotograaf van het jaar

Een koppel vliegende wilde zwanen zweven in 

naadloze harmonie boven het water in de stad 

Sanmenxia in de provincie Henan, China.

De foto is getiteld: Feërieke landing 

op aarde (Fairy landing on Earth) 

Foto: Shu Qing/Bird Photographer of the Year

‘Omdat ze bij je horen, omdat je ooit 
met ze te maken hebt gehad. Het zijn er 
trouwens nog veel meer, kijk maar.’ 
Ik keek niet. Echt, wat een onzin. Die 
vrouw was blijkbaar nog steeds vreemd. 
Hele kuddes mensen die achter me aan 
lopen, ja hoor!
Ze pakte mijn arm en keek me van 
dichtbij heel vriendelijk aan. ‘Ik kan me 
voorstellen dat je denkt dat er iets mis is 
met mij, maar het zit heel anders. Eerst 
was er eigenlijk iets mis met jou, dat wil 
zeggen: je zag niet veel en je begreep 
niets van het leven. Je leefde maar door, 
op de automaat, en kwam alleen af 
en toe uit je schulp als er iets bijzon-
ders gebeurde, zoals toen met mij. En 
intussen heb je met heel veel mensen 
te maken gehad. Sommigen horen nu 
bij je omdat je iets vriendelijks deed, 
maar er zijn ook heel wat mensen die je 
gekwetst hebt of erger, en die horen óók 
bij je.’
Ik wendde mijn blik af. ‘Ja ja, en die 
hebben allemaal niets anders te doen 
dan de hele dag achter me aan lopen 
zeker. Hebben ze geen banen en zo, en 
gezinnen? En jij, heb jij niets beters te 
doen?’
Nu keek ze blij: ‘Ja, ik heb echt een leu-
ke baan. Het gaat nu heel goed met me. 
Ik heb een man en drie kinderen, dus 
ik heb wel wat omhanden. Het is ook 
niet zo dat wij (ze wees met een brede 
armzwaai zo ongeveer alle inwoners van 
de stad aan) allemaal echt achter je aan 
lopen. Het zijn niet de lichamen, die je 
daar ziet: het zijn de zielen.’
Nu keek ik toch maar eens goed om 
me heen. Zielen? Massa’s mensen zag 
ik nu, honderden, nee duizenden. En 
daarachter weer hele rijen. Dat kon toch 



Samen werken
Samen leven
Samen huilen
Samen lachen
Samen naar zee
 
We doen alles samen
samen leven, door het leven
op weg naar…
 
Het leven is als een zon
Elke dag opnieuw stralen en genieten van de dagen
Open, hartelijk vragen stellen aan nieuwe zielen die onwetend
zijn over de toekomst —
terwijl het nu in de tijd voor ons staat
 
Samen, maar toch ook alleen, gaan wij
terug naar de bron
die alles mogelijk maakt
 
…de Liefde

Samen
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Word weer aardescheppers
Een herinnering

Een ziekte bekroop mij 
waarvan de oorsprong nooit is vastgesteld
al werd het steeds moeilijker
de schijn op te houden van normaliteit,
een goede gezondheid of vreugde in het bestaan –
Gaandeweg wilde ik enkel nog zijn bij mensen zoals ik;
Ik heb mijn best gedaan ze te vinden
wat niet makkelijk was
aangezien ze allemaal vermomd of ondergedoken waren.
Maar uiteindelijk vond ik wel wat metgezellen
en in die periode liep ik soms
met deze of gene langs de rivieroever,
opnieuw sprekend met een openhartigheid die ik bijna was vergeten -
En toch waren we meestal stil, we verkozen
de rivier boven alles wat we konden zeggen –
Op beide oevers waaide het hoge moerasgras
rustig, ononderbroken, in de herfstwind.
En het leek wel of ik me deze plek herinnerde
uit mijn kindertijd, hoewel
er geen rivier was in mijn jeugd,
alleen huizen en gazons. Dus misschien
ging ik terug naar die tijd
voor mijn kindertijd, naar de vergetelheid, misschien
was het die rivier die ik mij herinnerde.

Louise Glück 

Uit: Winterrecepten van het collectief , vertaling Radna Fabias (Amsterdam: Arbeiderspers 2022)

Louise Glück (New York 1943) is een Amerikaanse dichteres die in 2020 is onderscheiden 

met de Nobelprijs voor Literatuur, vanwege ‘haar onmiskenbare poëtische stem die met 

sobere schoonheid de individuele existentie universeel maakt.’ Haar werk is besproken in 

LOGON jaargang 2 (2021) aflevering 2, pagina 16 vlgg. onder de titel: ‘Een overweldigende helderheid’.



57

WAT DOEN 
WE DE AARDE 

AAN !?

K limaat, we hoorden de woorden maar de  
woorden deden geen pijn,’ zo zingt de 
Friese zangeres Nynke Laverman toekom-

stige generaties toe in het lied ‘Your Ancestor’. 

En deemoedig vervolgt zij: 
‘Hier spreekt je voorouder
je welbekende voorzaten.
Vergeef ons smeek ik je
dat we voor jullie een hel op aarde maakten.
Je zegt dat groei de heilige graal was.
Ja, zo was het en het liep fout.
Het kon zo niet doorgaan dat snap ik nu.
Maar in ons hectische bestaan
kon je niet helder zien…’1

Het is onbetwistbaar dat de mensheid 
onze planeet en daarmee zichzelf ramp-
spoedig in de problemen heeft gebracht. 
Ons bestaan lijkt steeds meer te worden 
beïnvloed door vragen als: ‘Wat doen 
we de aarde aan?’ of: ‘Hoe kan ik met 
mijn handelen of juist door mij dingen te ontzeggen 
of zelf offers te brengen de pijn van deze aarde mini-
maliseren?’ Wie zich sterk met de natuur en de aarde 
verbonden voelt, gaat vanzelf ook haar pijn en vreugde 
ervaren. Zulke aardegerelateerde emoties zullen waar-
schijnlijk alleen maar toenemen naarmate de mens zich 
meer bekommert om de ecocide die alom plaatsvindt.
Voor dergelijke aardzieleroerselen heeft de Australische 
filosoof Glenn Albrecht (1953) nieuwe termen bedacht. 
In westerse talen ontbraken tot dusverre woorden die 
aangeven dat er onmiskenbaar een verbinding is tussen 
de toestand van de aarde en onze eigen mentale en 
emotionele situatie. Centraal in de nieuwe woorden-
schat staat het woord solastalgia, het verschijnsel ‘dat je 
heimwee voelt terwijl je nog thuis bent’, dat je verward 
raakt doordat het fundament waarop je leeft langzamer-
hand vernietigd wordt, dat je thuis je thuis niet meer 
is omdat het ingrijpend is aangetast, zelfs vernietigd: 
solastalgia (solari = troosten; nostalgia = verlangen naar 

vroeger tijden). In de Nederlandse taal doen hiervoor al 
termen als troostwee en troostalgie de ronde. 
Albrecht bedacht zijn vocabulaire om uiting te kunnen 
geven aan aspecten van het symbioceen (symbiose = sa-
menleven kainos = nieuw), een nieuw tijdperk waarin 
de mens in volstrekte harmonie leeft met de natuur 
en in dienstbaarheid aan de wereld. Het symbioceen 
komt het anthropoceen aflossen, waarin de mens alles 
bepalend en heersend was over de natuur. Van een 
aardeverwoester (earth destroyer) wordt de mens daarin 
een aardeschepper (earth creator), bij voorbeeld door 
het voortbrengen van voedselbossen.   
Earth creator en earth destroyer, het zijn termen die 
me aanspreken. Maar ze zijn ook confronterend. Wan-
neer en hoe vaak ben ik in mijn kleine en in mijn grote 

handelen een verwoester? Hoe vaak en 
wanneer een aardeschepper? En hoe is 
de verhouding tussen die twee? Hoeveel 
alibi’s heb ik wel niet om een verwoes-
ter te zijn? Hoe bedremmeld zal ik me 
voelen als ik deze aarde voornamelijk 
als een verwoester nalaat aan onze kin-

deren en kleinkinderen, van wie we de aarde immers te 
leen hebben?  
Een rozenkruiser heeft bij dit alles behoefte aan een 
stap verder, aan een extra dimensie. Die streeft – en 
we nemen er het Bijbelse Openbaringenboek even bij 
– naar een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, is al-
lereerst een earth creator in zichzelf. Die is zich bewust 
van de stralingskracht die vanuit een hogere dimensie 
altijd maar weer contact zoekt met de mens. Daarvoor 
zijn een speciale instelling en levenshouding nodig, 
een afstemming van hart en hoofd, een zuivering in 
volkomen toewijding, kortom: een transparantie voor 
de geest. Dan ontwaakt de zuivere intuïtie (de nieuwe 
aarde) en raakt de natuurlijke intuïtie op het tweede 
plan. Ons inzicht wordt verhelderd. Dan ook wordt de 
pijn van onze ‘solastalgia’ doorbroken en transparant. 
Dan geeft zij ruimte aan onze prilste herinnering, aan 
onze oorsprong die tevens onze bestemming is. 
Ja, dan gaan we de wereld werkelijk zien zoals die is.

w	TEKST: DICK VAN NIEKERK
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Ken ik God?
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Ken ik God?

Elk mens een stukje GOD
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I

beschrijven.  De ene persoon zegt dat 
de olifant een slurfachtig dier is en de 
ander vertelt dat het juist een heel stevig 
dier is omdat diegene de poten van de 
olifant heeft gevoeld. 
De ene beschrijving van God staat 
dichter bij mij dan de andere. Als ik 
lees over ‘God is Liefde’, dan doet die 
omschrijving mij heel wat, in tegenstel-
ling tot het zien van een afbeelding van 
God als een man met een witte baard. 
Waarschijnlijk kan geen mens precies 
weten hoe God is, omdat we dat niet 
kunnen omvatten met ons menselijke 
bewustzijn.
Als je uitgaat van God die Liefde is, 
dan denk ik dat ik God wel ken. Die 
Liefde schrijf ik niet voor niets met een 
hoofdletter. Want ‘gewone’ liefde, die 
ken ik. De Liefde die ik bij God voel, is 
anders. Groter, en ook niet zo verdeeld. 
Niet ‘als jij mij niet meer lief vindt, dan 
vind ik jou ook niet meer lief ’ maar 
onvoorwaardelijk. 
De Liefde van God is er, ook als ik er 
niet aan denk. Ook als ik rare dingen 
doe, want God kan denk ik niet anders 
dan liefde hebben voor wat hij heeft 
voortgebracht. En steeds als ik die zin 
hoor: God is Liefde, dan beweegt er 
iets in mij. Iets dat zegt: ja zo is het; het 
moet wel zo zijn; ik weet dat het zo is.
Ik hoorde een keer de uitleg dat de 
mensheid (dus alle mensen die er ooit 
waren en zullen zijn) eigenlijk één orga-
nisme is, en dat iedereen dus bij elkaar 
hoort. Elk mens is een compleet mens 
en heeft alle eigenschappen die een 
mens een mens maken.
Stel dat dat bij God ook zo is? Elk mens 
kent een stukje God en dat stukje bevat 
alles wat God God maakt. En dus kent 
ieder mens God helemaal, doordat hij 
dat ene stukje God kent.
Ik ken alleen maar mijn stukje van God. 
Daarmee ken ik genoeg. 
Dat is dan het antwoord op de vraag: ik 
ken een deeltje, en daardoor alles. 

Ik liep daarna over het strand, keek naar de zee en naar de 
meeuwen. Alle andere folders was ik allang vergeten, maar 
deze bleef maar in mijn hoofd hangen. Wat een vraag was 
het! 
Andere mensen kun je kennen, dacht ik. Nooit helemaal, 
maar toch wel voor een heel groot deel, omdat je zelf ook 
een mens bent. Je kunt hun ideeën delen, hun doelen, hun 
gewoonten, en dan weet je hoe ze in elkaar zitten. Dus dat 
ik mensen ken, en zij mij: ja, zeker wel. 
Dat God mij kent, dat kan bijna niet anders. Als je ervan 
uitgaat dat de mensheid en daarmee elke mens door God 
geschapen is, dan ben ik ook door God geschapen. Ik 
neem aan dat God kent wat hij geschapen heeft.
Of ik God ken, is een ander vraagstuk. Laat ik beginnen 
met: kun je, als mens, God kennen? En wat is kennen in dit 
geval? Is kennen weten hoe iets in elkaar zit? Of is het meer 
kennen als in weten dat iemand bestaat en wat diegene van 
plan is?
Als we eerst kennen opvatten als weten hoe iets in elkaar 
zit, dan denk ik dat het antwoord op de vraag ‘nee’ is. Ik 
weet niet hoe God in elkaar zit. Ik weet wat ik lees, wat 
in alle geschriften staat, maar daarmee ken ik God niet. 
Het is niet dat we elkaar de hand hebben geschud, of dat 
ik precies kan opschrijven hoe God eruitziet. Ik weet wat 
een aantal mensen hebben opgeschreven, over hoe zij God 
zien. Maar dat is niet mijn eigen ervaring. 
Het is als in het verhaal van waarin blinden een olifant 

Op een zonnige dag liep ik op de boulevard in 
Scheveningen. Meeuwen vlogen rond en ik zag 
een tafeltje met daarop folders over alles dat 
daar te doen was die week. 
Vooral toeristische activiteiten waren het. ‘Ga 
op zoek naar schelpen met de strandwachten’ 
stond op de ene folder. De andere ging over 
een boottocht. Daartussenin stond een folder 
met een heel andere boodschap: God kent jou, 
maar ken jij God ook? 

Tijdgeest/
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DE NIEUWE WERELDGODS-
DIENST (II). 
Waak op, mijn ziel! Goud sijpelt 
langs de kimmen en doet uw wiek van 
diamanten glimmen de breede lichtstroom 
voert u op ter waarheid! 

Prosper van Langendonk. 

Waarom! Waartoe! 
Alle zoekers die bevrediging vragen van 
hoofd en hart, vinden in het esoterisch 
christendom de rust, die zij zoozeer 
behoeven. Geslagen en vertrapt door de 
wereld, ontvangen zij hier nieuw voed-
sel om hun idealen te belevendigen. Het 
E. C. geeft niet slechts een leer, zij wijst 
ook een weg. Het Pad van inwijding 
in deze verheven mysteriën kan wor-

den voleindigd tot het einde toe. Alle 
hinderpalen, alle moeilijkheden, alle 
martelende vragen? Er is een oplossing 
en antwoord voor! De tegenstellingen 
in de huidige maatschappelijke constel-
latie, zoowel geestelijk als stoffelijk? Ze 
deren niet meer! 
Zij, die eenmaal het Pad van Inwij-
ding betreden, worden gesteund door 
sterke armen, opwaarts gevoerd naar 
ongekende hoogten, klaargemaakt voor 
ongeloofelijke mogelijkheden, toegerust 
met sterke krachten. 
Waarom? Waartoe? Ziedaar de vragen, 
die de niet-occultist stelt. Is de verschij-
nende Christelijke Godsdienst, zooals 
die door de Kerken geleerd wordt, niet 
voldoende geschikt, de zoekende ziel 

Fragmenten
Een boeket 
aan impressies, 
gedachten en 
gedichten uit de 
archieven van 
het moderne 
Rozenkruis

w	TEKST: REDACTIE

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: ARCHIEVEN 

  LECTORIUM 

  ROSICRUCIANUM

w	RUBRIEK: LEVEND VERLEDEN

Op 24 augustus 1924, nu bijna honderd jaar geleden, sloten Jan en Wim 
Leene zich aan bij de beweging van Max Heindel, die de naam Rosicru-
cian Fellowship droeg. Deze datum beschouwen wij als de datum waarop 
de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis haar werk begon. In de 
bescheiden rubriek ‘Fragmenten’ die we in dit nummer starten als een 
vooruitblik op 2024, het honderdjarig jubileum van die dag, publiceren 
we enkele fragmenten uit de literaire geschiedenis van onze beweging, of, 
zoals het toen heette: Het Rozekruisers Genootschap.  
Vanaf december 1927 werd het tijdschrift Het Rozekruis uitgegeven, een 
maandblad gewijd aan esoterisch christendom. De spelling geven we in 
zijn originele vorm weer, die door de tijd heen meerdere keren wijzigde. 
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Metterdaad het Evangelie te brengen en 
de zieken te genezen. 
Metterdaad! Een schat van kennis te 
vergaren, door persoonlijk onderzoek 
volgens aanwijzingen en methoden, 
aanvankelijk slechts gegeven aan enke-
len, nu door de werkzaamheid van de 
Meesters van het Rozekruis, bereikbaar 
voor een ieder, die ernstig wil. 
Ziedaar eenige perspectieven op den 
nieuwen Wereldgodsdienst, die eenmaal 
het heerlijk bezit zal zijn van het groot-
ste deel der menschheid. 
Na deze twee inleidende artikelen 
zullen wij in de komende maanden 
op ieder der leeringen van de Roze-
kruisersorde meer speciaal den nadruk 
trachten te leggen. 

Fragment uit Het Rozekruis; maandblad gewijd aan 

esoterisch Christendom, jrg 1, 1927, no. 1 

 

DE EERSTE DISCIPELEN. 
Onder den Oosterschen hemel met zijn 
stralende pracht, vertoonden zich op 
het vlakke veld een groep mannen en 
vrouwen. 
Het waren allen geestelijke zoekers, 
allen afgestemd op dat ééne, dat schier 
onuitsprekelijke verlangen om te leven 
in harmonie met den Logos. 
Zij werden geleid door een groot lee-
raar, die hen voorbereidde op dat wat 
komen moest. 
Er was in de atmosfeer iets van gespan-
nen, intens verwachten en een harts-
tochtelijk lied weerklonk over het ruime 
veld. 
Al het opgezamelde verlangen van 
eeuwen barstte uit in een samenvoeging 
van klanken. Het was een smeekgebed, 
zoo vol van overgave, zoo in-rein, dat 
allen gevoelden dat het antwoord moest 
komen. Het lied was geen sferenzang, 
neen, het was diep-menschelijk. Er 
klonken tonen in, die wezen op den 
zucht naar verandering, een sidderende 
onvastheid, negatief. 

datgene te geven wat ze behoeft? Neen, 
geachte lezer, voor den occulten onder-
zoeker is de verschijnende Christelijke 
Godsdienst in al zijn geledingen slechts 
de gestamelde A uit een alphabet van 
een legio aantal letters en de leerling 
weet, dat om de sleutel tot dit alphabet 
te vinden, één ding noodig is, nl. Dienst. 
Maak Dienst tot den grondtoon van uw 
leven en ge staat aan de poort van het 
occulte Christendom. 
Waartoe? Het waartoe ligt opgesloten in 
dat ééne woord: Dienst. Het is de heer-
lijke taak van den occultist, na zichzelf 
voldoende te hebben voorbereid en te 
zijn gevorderd, een opdracht te mogen 
uitvoeren, teneinde onze medeschep-
selen te helpen voortschrijden op het 
moeilijke pad der evolutie, medehelpen 
het Goddelijk Plan te voleinden, ieder 
naar kennis en krachten.

OVERPEINZING.  
Die nooit des Meesters oogen, 
Vol glans van eeuwig Licht, 
Van innig mededoogen, 
Zag teer op zich gericht, 
 
Die nimmer ’s Meesters handen, 
Vol deemoed hield omvat, 
Nooit schaamte voelde branden 
Waar hii Diens Woord vergat, 
 
Die nooit aan ’s Meesters voeten 
Geknield, zijn schuld beleed, 
En rouwend, wilde boeten 
Voor wat hij hier misdeed, 
 
Die nooit aan ’s Meesters harte 
Zich weenend heeft gevlijd, 
Hem wijst slechts leed en smarte 
‘Den weg ter zaligheid!’ 

2 jan ‘32’ 

Het Rozekruis, 5e jaargang nr 1, 1932 
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volgen, sprak: ‘Wat zoekt gij?’ 
De toeschouwers bij dat machtige 
tafereel, gevoelen de spanning van dat 
moment, van die crisis. 
Is het nieuwsgierigheid dat tenslotte 
de menigte drijft, is het massasuggestie 
veroorzaakt door opgezweepte extase? 
Of is het waarheid, waarachtig willen? 
Doch na een korte beschroomde aarze-
ling, klinkt het uit al die kelen, vastbe-
sloten: ‘Meester, waar woont Gij?’ 
En Hij hen voorgaande zeide: ‘Komt en 
ziet.’ 
De wandelende menigte verdwijnt uit 
het gezicht en een onzichtbare stem 
spreekt tot de in ademlooze spanning 
toekijkende groep: ‘Ziet het is de 10e 
ure.’ 
En als met een ruk, reiken de hoofden 
naar boven. 
Een gouden zonnebol komende van 
boven, daalt in de aarde op de plaats 
waar zooeven de menigte uit het gezicht 
verdween. 
De onvastheid van de negatieve Maan-
impuls is geweken. Het indalende licht 
heeft hen gegrepen en de eerste groe-
pen zetten den voet op het nieuwe Pad 
en wij zullen hen volgen, zoolang het 
luisterend oor den stap dier legerscha-
ren verneemt. 

(Fragment uit ‘Prelude’ in: Het Rozekruis, 

2e jaargang nr 8 1931) 

En de groep vormde zich tot een halven 
circel, de mannen aan de eene, de vrou-
wen aan de andere zijde en het werd 
duidelijk dat hier werd gesymboliseerd 
het Maanteeken, en de twee afzonder-
lijke groepen duiden op de negatieve 
zijde van de Maanimpuls. 
En terwijl het klankvolume aanzwelt tot 
een machtige symphonie, en den onttrek 
vervult met haar welluidendheid, ge-
schiedt dat groote inspireerende wonder. 
Als door de lucht tot hen gedragen ver-
toont zich een symbool. Een ram met 
groote gouden horens die schitteren en 
flonkeren in het alomtegenwoordige 
licht. 
En onder dat beeld schrijdt van den 
horizont tot hen een majestueus wezen. 
En terwijl de mannen en vrouwen als 
in aanbidding neerzinken, verstomt het 
gezang en wordt vervangen door een 
doodsche, intense stilte. 
En de Leeraar staande te midden van 
den halven cirkel, strekt den arm, wijst 
op den Naderende en spreekt: 
‘Ziet het Lam Gods, dat de zonde der 
wereld wegneemt.’ 
De mannen en vrouwen rijzen op en 
als in extase strekken zij de handen tot 
Hem, die komt, verbroken wordt het 
negatieve Maansymbool, en zij volgen 
hem, terwijl rondom hen een machtige 
jubelzang opstijgt naar omhoog. 
Maar Hij zich omkeerende, hen ziende 

Wim en Jan Leene (Jan van 

Rijckenborgh), Parijs 1936





65

DDeze vragen zijn natuurlijk niet nieuw. 
Vanaf het allervroegste begin heeft de 
mens zich met de problematiek van het 
goddelijke beziggehouden en is hij op 
zoek gegaan naar de antwoorden op 
dit soort vragen. De gnosis, die ons de 
goddelijke, universele wijsheid schenkt, 
heeft door alle tijden heen een en 
hetzelfde antwoord weten te geven op 
genoemde probleemstellingen. 
Als eerste een voorbeeld uit de Chi-
nese gnosis. Het godsbegrip wordt in 
de geschriften van de Daodejing van 
Lao Zi ‘Dao’ genoemd. Lao Zi stelt 
dat, alhoewel Dao de oergrond van alle 
dingen is, het Dao door geen sterveling 
in zijn volkomenheid omschreven kan 
worden, want, zo zegt hij:
‘Kon Dao gezegd worden, het zou het 
eeuwige Dao niet zijn. Kon de naam 
genoemd worden, het zou de eeuwige 
naam niet zijn.

Als niet-zijn kan het worden aangeduid 
als de grond der al-openbaring. Als zijn 
is het de Moeder aller dingen.’

Deze paradoxale woorden sluiten volle-
dig aan bij de middeleeuwse mystici die 
door middel van louter ontkenningen 
getuigden van hetgeen zij van het god-
delijke ervoeren, een  wetenschap die 
ook wel de ‘negatieve theologie’ wordt 
genoemd.
Ook de joodse theosofie toont ons, als 
algemeen kenmerk van de gnosis, dat 
het goddelijke afgescheiden is van de 
zintuiglijke wereld. De joodse gnosis 
geeft, evenals de ideeënwereld van Lao 
Zi en Dionysius de Areopagiet, dus ook 
blijk van een dualiteit: het goddelijke is 
ook hier tegenover de stoffelijke wereld 
geplaatst en kan in de fysieke wereld 
op geen enkele wijze worden ervaren. 
Daarom wordt in de joodse mystiek het 

God als getal
God als getal. Wellicht voor u een merkwaardig uitgangspunt, want 
is God wel te vergelijken met een getalswaarde? En als we toch 
deze vergelijking willen maken, doemt meteen de vraag op: met 
welk getal God dan wel aan te geven is.
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hij in getallen om kon zetten en die hem 
de mysteries van het leven op die wijze 
openbaarden. De wijze uit het verre 
verleden zag, zoals wij nu in de natuur, 
in de getalsmatige structuren de hand 
van God.  
Daarom was voor Pythagoras, de 
Griekse wiskundige uit de zesde eeuw 
voor Christus, de mathematiek de gees-
telijke grondslag van het wereld-al. Voor 
hem was alles wat in de ruimte existeert 
op getalsverhoudingen terug te voe-
ren. Ook Pythagoras ging uit van twee 
werelden: de geestelijke en de stoffelijke 
natuur, waarbij de geest over die van 
de stof heerst. Voor hem was materie 
slechts bevroren, gekristalliseerde geest, 
die door een verandering in het mense-
lijke bewustzijn langzaamaan opgelost, 
bevrijd moet worden.
Voor de pythagoreeërs was het getal 
10 belangrijk. Zij berekenden dit getal 
op de volgende wijze: 1+2+3+4=10 
en plaatsten, om het geheel te visuali-
seren, deze getallen als puntjes in een 
driehoek. De ene punt boven in de 
spits van de driehoek, daaronder twee 
punten, weer daaronder drie punten en 
ten slotte aan de basis van de driehoek, 
de laatste vier punten.

Met de getallen 1 tot 4 konden zij het 
wereld-al in zijn geheel doorgronden. 
De gehele ontwikkeling van de schep-
ping verloopt volgens deze visie vanuit 
de 1, over de 2, en de 3 naar de 4, die in 
zijn geheel de volheid van de 10 vor-
men. Deze scheppingsvolheid hebben 
we al aangestipt met de tien sefiroth 
van de levensboom, die de creatie van 
het wereld-al verbeeldt. De tien sefirot 
staan in verband met de tien schep-
pingswoorden uit Genesis, die beginnen 
met: ‘En God zeide…’ 
De wereld zoals we die kennen, is een 
wereld van gespletenheid, een wereld 
die louter uit tegenstellingen bestaat. 
Dit is op zich al een heel belangrijk feit. 
We kunnen ons in de fysieke wereld 
niets voorstellen dat niet in zijn tegen-

goddelijke omschreven als het onken-
bare Ain Sof, wat letterlijk ’zonder 
einde’ betekent. Deze geestelijke niet-
bestaandheid van het Ain Sof vormt de 
bron waaruit alle leven is ontstaan. In 
de joodse mystiek wordt dit leven sche-
matisch aangegeven met de tien sefirot 
van de levensboom, die een blauwdruk 
vormen van de schepping. Met andere 
woorden gezegd, kunnen we het god-
delijke Ain Sof opvatten als het getal 
0, een Niets waaruit alles is ontstaan. 
Goethe sprak ook in zijn boek Faust: ‘In 
uw Niets hoop ik het al te vinden.’ 
Indachtig het voorgaande kunnen we 
tot de conclusie komen dat ieder begrip 
om het goddelijke te omschrijven tekort 
moet schieten. Om ons toch een voor-
stelling van het ‘goddelijke niets’, het 
Dao of het Ain Sof te kunnen maken, 
moeten we een toevlucht zoeken in de 
beeldentaal. Deze beeldentaal dient dan 
voor iedereen een gelijke betekenis te 
hebben. In de wereld van de symboliek 
nemen de getallen een unieke plaats 
in, vandaar dat we kiezen voor deze 
beeldentaal. 
Wanneer we uitgaan van een bepaald 
getal, moeten we ons wel realiseren dat 
de getallen niet door alle tijden heen op 
gelijke wijze werden ervaren. Dit klinkt 
misschien vreemd, omdat u wellicht 
denkt dat de som van één plus één voor 
iedereen en in iedere tijd een gelijk re-
sultaat op zal leveren. Natuurlijk, dat is 
ook zo. Maar op deze wijze hanteren we 
echter slechts de kwantitatieve opvat-
ting van een getal. We kunnen echter 
naast de kwantitatieve waarde, het getal 
ook als een kwaliteit ervaren. 
In onze tijd is de kwalitatieve opvat-
ting van een getal naar de achtergrond 
verdreven. Dat is niet altijd zo geweest. 
In vroegere culturen werd door de 
zieners in de oudheid door middel van 
openbaringen ervaren wat de huidige 
wetenschappers met formules beves-
tigen. Waar de tegenwoordige mens 
louter dingen ziet, zag de wiskundige 
filosoof uit de oudheid processen, die 
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De gnostici ervaren deze éénvlakker, 
deze monade, als de stille kracht op de 
achtergrond, die roerloos aanwezig is en 
waaruit alles is ontstaan. Vandaar dat de 
oude zieners de monade, de eenheid, de 
één, niet als een getal zagen, maar als de 
voortbrenger van de getallen, waaruit 
als zaden, alles ontsproten is. 
De eerste manifestatie uit de godde-
lijke wereld, die we nu met het getal 
1 kunnen verbinden, is een activiteit, 
een emanatie, een uitstraling van het 
Ain Sof. Zij is als een bundel licht, een 
goddelijke roep vanuit een andere, stille 
wereld die ons uitnodigt Hem te vin-
den. Deze emanatie uit het onkenbare 
Niets is de eerste letter van het He-
breeuwse alphabeth, de aleph, en zij is 
als een druppel, een zaadje dat zich op 
aarde een deelgenoot wil vinden. Deze 
goddelijke druppel wil in zijn monadi-
sche, eenduidige vorm gekend en zuiver 
weerspiegeld worden. Liefde is im-
mers schepping en schepping is Liefde. 
God doet in zijn liefde een poging hier 
erkend en gekend te worden. Hij roept 
ons vanuit het goddelijke Niets, en op 
datzelfde moment verwekt de Liefde 
zijn aardse tegenhanger: de twee staan 
tegenover elkaar.
De hemelse druppel kan slechts door 
toedoen van de mens op aarde gespie-
geld worden: hij dient het reflecterende 
glas van zijn ziel zo transparant te 
maken dat het goddelijke in zijn zuiver-
ste vorm op aarde door hem heen als 
goddelijke eenheid weerspiegeld wordt. 
Wanneer zijn ziel niet gebonden is aan 
de aardse bewogenheden, is de spie-
gel van zijn ziel vrij van iedere smet 
en wordt het goddelijke licht in zijn 
glanzende helderheid weerkaatst. Dit 
wordt prachtig verbeeld door de eerste 
Hebreeuwse letter aleph, met als getals-
waarde 1: 
 
Helaas: in de meeste gevallen vindt deze 
goddelijke druppel uit het onkenbare 
Ain Sof op aarde een participant die 
slechts een zwakke afschaduwing kan 

deel kan verkeren. Deze tegenstelling, 
die eigenlijk het getal twee al in zich 
verborgen houdt, wordt in de joodse 
Pentateuch, die de eerste vijf boeken 
van het Oude Testament omvat, op 
prachtige wijze uitgebeeld. De eerste 
letter van Genesis begint in de He-
breeuwse tekst namelijk met de beth, 
de tweede letter van het alfabet met als 
getalswaarde twee. Dus de schepping 
begint niet met de één, maar meteen 
met de kwalitatieve getalswaarde van de 
twee! Eigenlijk kunnen we met dit beeld 
voor ogen opmaken dat de kwalitatieve 
waarde van het getal 1 niet in onze stof-
felijke wereld voorhanden is. Wij leven 
in het ondermaanse in een wereld waar 
de 2 of het veelvoud van die 2 heerst! 
Vandaar dat voor de pythagoreeërs het 
getal 4 voldoende was om de wereld 
van de stoffelijke natuur aan te geven: 
4 is namelijk twee in kwadraatvorm, de 
uiterste begrenzing van deze natuur! In 
tegenstelling tot de 2 of de 4, staat de 1 
en deze éénheid is niet van deze natuur, 
maar behoort kennelijk tot een andere 
orde. Bovendien heeft bijvoorbeeld de 
laatste letter van het Hebreeuwse alfa-
bet een getalswaarde van 400 (de nullen 
zijn ondergeschikt) en alles wat boven 
de 400 ligt, hoort niet bij de fysieke 
natuur! Voor de 500 zijn geen letters of 
tekens; dan staan we weer in de wereld 
van de stilte. De reis van de mens in de 
stof is dan voorbij.
Nu kunnen we ons deze eenheid het 
best als de monade voorstellen, de 
bolvorm, die in tegenstelling tot andere 
vormen slechts uit één vlak bestaat. 

Voor hem was alles wat 
in de ruimte existeert op 
getalsverhoudingen terug 
te voeren
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daar een duidelijk voorbeeld van. Hierin 
wordt verhaald hoe Osiris, als repre-
sentant van het ware zelf van de mens 
dat uit de goddelijke wereld stamt, zich 
uitsluitend richt op het geestelijke. Hij 
heeft echter een broer, Seth, de duistere 
tegenhanger die zich niet op de geest 
maar op de materie richt. Seth, ook wel 
Typhon genoemd, vertegenwoordigt de 
neiging van de mens zich op de vervul-
ling van zijn begeerten te storten. Beide 
broers zouden een evenwichtig kop-
pel hebben kunnen vormen als Osiris 
de leiding over zijn broeder Seth zou 

hebben gehad. Het geestelijke zou dan 
hebben geheerst over de zintuiglijke we-
reld, die hem zou hebben gehoorzaamd. 
Maar het verhaal verloopt anders. De 
Egyptische mythe verhaalt dat Seth 
zijn broeder vermoordt en in stukken 
verdeelt en over de wereld verspreidt. 
Dit beeld loopt parallel aan de mach-
tige, goddelijke druppel, de monade die 
in de stoffelijke wereld in een gebroken 
vorm wordt geprojecteerd en als het 
ware uiteenvalt in ontelbare deeltjes.
De bol of de monade hebben we nu le-
ren kennen als de goddelijke al-eenheid, 

vormen van de verheven goddelijke 
eenheid. Het glas van de ziel is nog te 
dof door een aardse gerichtheid en het 
licht kan niet tot in het diepste diep tot 
de ziel doordringen. Dan verwordt het 
licht uit de bovennatuurlijk eenheid in 
de fysieke wereld tot een veelheid van 
vormen, tot een dualistische wereld, 
waarin de tegenstellingen heersen. De 
monadische druppel vindt zijn weer-
spiegeling dan slechts in een gebroken 
toestand (zie onderste druppel). Het tot 
staan brengen van deze gebroken toe-
stand kan alleen plaatsvinden wanneer 

het gehele menselijke stelsel tot rust 
gebracht wordt. 
Lao Zi zegt in dit verband:
‘Wie kan de onzuiverheden van zijn 
hart verreinen tot rust? 
Wie kan langzamerhand geboren 
worden in Dao door een langdurig 
betrachte stilte?’

De versplintering van de godde-
lijke eenheid, door de beroering in de 
menselijke ziel, is een gegeven dat in 
vele mythen tot uitdrukking komt. De 
Egyptische mythe van Osiris en Isis is 
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verwijderd moet zijn. Echter: niets is 
minder waar! Het is nader dan handen 
en voeten, alleen het is nog latent in 
ons! Het moet nog geactiveerd worden. 
Het raadsel van deze schijnbare para-
dox kunnen we slechts oplossen door 
ons zieleglas zó helder te maken dat het 
in staat is het goddelijke in zijn ware 
essentie te ontvangen en weerspiegelen. 
Hoe maken we onze ziel ontvankelijk 
voor deze goddelijke inspiratie die uit 
de andere natuur afkomstig is? Om dit 
te bereiken verwijst Lao Zi naar het 
woe-weiprincipe dat het ‘niet-doen’ 

betekent, het onthecht zijn aan deze 
wereld. Dat is de sleutel die alle gnos-
tieke magiërs hanteren en die ons uit de 
wereld van ‘het doen’, het zijn, naar de 
wereld van het niet-doen, het niet-zijn 
leidt. Wanneer een mens in staat blijkt 
deze sleutel te gebruiken, dan wordt 
door middel van zo’n daad de gehele 
menselijke natuur omgewerkt en in een 
andere dimensie getild. Dan worden de 
gnostiek-magische woorden van Lao Zi 
bevestigd, die ons vanuit een ver verle-
den op inspirerende wijze toespreekt:
‘Hemel en aarde zouden zich verenigen 
en een zoete dauw doen neerdalen, en 
het volk zou, zonder bevelen, vanzelf tot 
harmonie komen.
Van het moment dat Dao verdeeld was, 
kreeg het een naam.
Die naam eenmaal bepaald zijnde, moet 
men zich weten in te houden.
Dao is verspreid in het heelal. Alles 
keert tot Dao terug, als bergstromen tot 
de rivieren en de zeeën.’ 

die zich boven de versnippering van de 
dualistische natuur verheft. Het is niet 
bij toeval dat in de Hebreeuwse taal de 
begrippen ‘God’, ‘Liefde’ en ‘eenheid’ 
een en dezelfde getalswaarde hebben. 
Deze begrippen horen onomstotelijk 
bij elkaar, want: God is Liefde is Een. 
Eigenlijk kunnen we daar nog een 
vierde begrip aan toevoegen: waarheid. 
In onze wereld is de betekenis voor het 
begrip ‘waarheid’ voor iedereen ver-
schillend. Wanneer we echter uitgaan 
van een werkhypothese en de monade 
als symbool voor het Dao nemen, kun-

nen we door middel van een simpel 
voorbeeld concluderen dat de godde-
lijke eenheid door iedereen op gelijke 
wijze ervaren wordt. Om dit te bewijzen 
moeten wij een beroep doen op uw 
verbeeldingsvermogen. Stel u voor: wij 
zitten met z’n allen in een immens grote 
bol, de monade. Iedereen zal, waar hij 
of zij ook staat, een en dezelfde waar-
neming van die bol hebben! Ook als 
wij ons buiten die immens, grote bol 
plaatsen: ieder zal dezelfde observatie 
hebben! Daarom is de monade, de één-
vlakker van de bolvorm, het getal 1, bij 
uitstek het symbool van de Godheid die 
zich uitdrukt in onze wereld, als eerste 
emanatie. 
Deze éénvlakker, het getal 1, staat 
lijnrecht tegenover het getal 4 van de 
stoffelijke natuur. Ook voor de pythago-
reeërs vormde de 1 de grens naar de 
transcendentale wereld die niet in de 
stoffelijke wereld van de vier te ervaren 
is. Alhoewel deze twee verschillende na-
turen niet met elkaar te vermengen zijn, 
wordt al snel de vergissing gemaakt dat 
het goddelijke heel ver van ons mensen 

Waar de tegenwoordige mens louter 
dingen ziet, zag de wiskundige filosoof 
uit de oudheid processen
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Dat de collectie van de Bibliotheca Philo-
sophica Hermetica bijzonder is, weten de 
meeste lezers wel. Hóe bijzonder, is nu 
te lezen in de 38ste jaargang nr. 2 van 
De Boekenwereld, blad voor bijzondere 
collecties. Dit nummer heeft als thema 
hermetisme, en het grootste deel van de 
artikelen behandelt deelgebieden van de 
BPH, met een overvloed aan wetens-
waardige details die ook de lezer die 
bekend is met de BPH zullen verrassen.
Aanleiding voor het thema in dit nummer 
van De Boekenwereld is de opname van 
het ‘rijksdeel’ van de BPH, dat eerder in 
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
was ondergebracht, in het Allard Pier-
son in Amsterdam. In 2019 is het Allard 
Pierson Museum aan de Oude Turfmarkt 
verbouwd en samengegaan met het 
pand ernaast: bijzondere collecties van de 
Universiteit van Amsterdam, onder één 
naam: Allard Pierson (met museumwinkel 
en café). Alle stukken zijn op aanvraag in 
te zien in de Onderzoekzaal. Bezoekers 
worden uitgenodigd de collectie te ont-
dekken in deze Onderzoekzaal en vanaf 
eind 2022 ook in de beeldbank, als alles 
gedigitaliseerd zal zijn.
Het eerste artikel is van de hand van 
Lucinda Martin, directeur van de BPH 
en gaat over de collectie en de deelge-
bieden daarvan: magie, mystiek, chris-
telijke theosofie (Böhme!), rozenkruisers, 
vrijmetselaars en andere broederschap-
pen, joodse kabbala en christelijke cabala 
(alleen een andere hiervoor gebruikte 
schrijfwijze), heilige boeken (o.a. Bijbels). 
Ten slotte is een belangrijk verzamelge-

bied, wat niet iedereen weet, ‘Vrijheid van 
meningsuiting’, omdat ook het documen-
teren van het publieke debat over de 
ideeën van mystici en hervormers (ook 
vrouwen!) tot de doelstelling behoort. Nu 
er een leerstoel hermetica is aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, is de BPH dé 
plek (op de wereld mag je wel zeggen) 
waar het gedachtegoed gevonden kan 
worden van deze platoons-hermetische 
filosofie: alles is één.
Het volgende artikel, van Peter Forshaw, 
de huidige hoogleraar hermetica, behan-
delt het Amphitheatrum Sapientiae Aeter-
nae (1569-1609) van Heinrich Khunrath, 
die te boek staat als een van de grote 
hermetische filosofen. Een leidende figuur 
in de wetenschapsgeschiedenis van de 
westerse esoterie, Antoine Faivre, roemt 
het als een begin van de ‘theosofie van 
het beeld’, met allerlei emblematische al-
legorieën op hermetische, alchemistische, 
theosofische en mystieke grondslag. 
Peter Forshaw vertelt er boeiend over.
Dan is er aandacht voor de Getijden-
boeken in de BPH-collectie. Deze vallen 
onder het deelgebied Mystiek. Met 
prachtige afbeeldingen van deze vaak 
handgeschreven, unieke exemplaren en 
een beschrijving van hun doel en ont-
staansgeschiedenis. Er bestaat ook een 
geïllustreerde catalogus van: Sleutel tot 
licht. Getijdenboeken in de Bibliotheca Phi-
losophica Hermetica (Amsterdam 2009).
Ook over de incunabelen van de BPH 
een artikel met veel afbeeldingen. Incuna-
belen zijn boeken, gedrukt vóór 1 januari 
1501. De betekenis is zoiets als ‘nog in 

de luiers’. De komst van het gedrukte 
boek moet in de vijftiende eeuw een 
vergelijkbaar effect hebben gehad als 
in de twintigste de internetrevolutie. Er 
kwamen boekwinkels, schrijvers met 
een andere kijk op religie en de wereld 
kregen een openbare, toegankelijke plek, 
Het werd mogelijk de relaties tussen al 
die teksten te ontdekken en in kaart te 
brengen en te visualiseren als een wolk 
van onderling verbonden ideeën. Inder-
daad een informatierevolutie.
Een verhaal dat voor velen onbekend is, 
is de ontwikkeling van de boekdrukkunst 
in het vroege Amerika. De BPH is in het 
bezit van boekjes, gedrukt in German-
town. Judith Grootendorst heeft dit 
uitgezocht. Omstreeks 1683 reisden qua-
kers, mennonieten, piëtisten en Duitse 
baptisten naar Pennsylvania en stichtten 
Germantown. Zo arriveerde in 1724 de 
Duitser Christopher Saur, of Sauer of So-
wer, die een drukkerij begon, nadat hij de 
pers en alle benodigdheden had overge-
nomen van Jacob Gaus, een piëtist van 
de Ephrata-gemeente waar Sauer ook bij 
aangesloten was. Gaus had de gotische 
loden letters (Frakturbuchstaben), die 
de Duitsers in Amerika het liefste lazen, 
meegenomen uit Neurenberg. Toen 
Sauer in 1743 de eerste Duitstalige bijbel 
in Amerika (Sauersche of Germantown 
Bijbel) ging drukken, moest hij er let-
ters bijgieten. Het was een omvangrijk 
werk van 1250 pagina’s in een oplage 
van 1200! Hij kreeg hulp van de zeven-
dedagsadventisten in Ephrata, die ook 
een papiermolen hadden en voor het 

De Boekenwereld - de BPH 



71

bindwerk zorgden. Hij drukte nog vele 
religieuze geschriften tot hij overleed 
in 1758. Zijn zoon Christopher Sauer II 
(uitvinder van de vulpen, Füllfeder-
halter!) drukte in 1759 The way to the 
Sabbath of rest or The soul’s progress in 
the work of the new-birth (ook onder-
deel van het rijksdeel van de BPH). Het 
is een mystiek werk van de boehmist 
Thomas Bromley, een soort handleiding 
voor het proces van wedergeboorte, dat 
in Engeland al vele drukken beleefd had 
en in Amsterdam in 1682 in het Neder-
lands verschenen was. Hij was de rijkste 
man van Germantown en bisschop van 
de Schwarzenauer Broedergemeente. 
Ook de kleinzoon, Christopher Sauer III, 
zette het familiebedrijf voort, het grootste 
boekbedrijf van de Amerikaanse koloniën. 
Tot de onafhankelijkheidsstrijd... Na de 
slag bij Germantown in 1777 tussen het 
Continentale Leger van George Washing-
ton en de Britse troepen werd hij uit zijn 
huis gezet en de inboedel van de druk-
kerij verkocht. Zijn eveneens loyalistische 
zoons vluchtten naar New York. Het leek 
het einde van de Sauer-dynastie, maar 
het drukken werd elders voortgezet, zelfs 
ook nu nog door de vele nazaten van de 
Sauer-drukkersfamilies. De Sauers zijn 
van groot belang geweest voor de ge-
schiedenis van de drukkerij en uitgeverij 
in Amerika, is de conclusie van Judith 
Grootendorst.
Een boeiend verhaal, en zo kunnen we 
nog even doorgaan. Er is een artikel over 
de mystiek van Matthias Weyer (1520-
1560), een artikel over een ‘roofdruk’ van 

Michael Servet, de kerkhervormer die 
zich kritisch uitliet over de predestinatie-
leer en op de brandstapel eindigde. En 
over het fenomeen van roofdrukken. 
Wij vermelden niet alle bijdragen, maar 

ten slotte nog een artikel over De 
Spiegel van Wijsheid van Daniel Mögling 
(1559-1635) en de esoterisch-christelijke 
symboliek van zijn Pansophia Rhodos-
taurotica (rozenkruiserspansofie). De ro-
zenkruisersgeleerde Carlos Gilly noemde 
dit werk wel ‘het vierde Manifest’. Het 
staat vol met aanvullend commentaar op 
en ondersteuning van het pansofische 
wereldbeeld van de rozenkruisers en 
roept op tot verandering. Beroemd ge-
worden zijn symbolen zoals in hoofdstuk 
2 de domus spiritus sancti (een gebouw 
op wielen met erboven 1618, Collegium 

Fraternitatis en de hand Gods die uit de 
hemel reikt), dat bij het artikel is afge-
beeld, evenals ergon et parergon, en 
poculum pansophiae. 
Dit raadselachtige kleine werk van 
Mögling is een schat en een waar 
hoogtepunt van de zo fascinerende en 
cultureel belangrijke Bibliotheca Philo- 
sophica Hermetica. Een verzameling boe-
ken waarvan de geheimen nog steeds 
de nodige aandacht moeten krijgen, 
maar die de komende jaren volop het 
doel zullen zijn van uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek. Dat de ideeën en 
symbolen van Mögling nog maar lang 
mogen blijven verwarren, fascineren en 
initiëren, is de wens van de auteur van 
dit artikel, Corey Andrews.

DE BPH IS DÉ 
PLEK (UNIEK IN DE 
WERELD MAG JE 
WEL ZEGGEN)
WAAR HET 

GEDACHTEGOED 
GEVONDEN KAN
WORDEN VAN 
DE PLATOONS-
HERMETISCHE

FILOSOFIE: ALLES 
IS ÉÉN

w	TEKST: REDACTIE

w	LAND: NEDERLAND

w	RUBRIEK: BOEKEN

In zijn bloemlezing van spirituele teksten 

De Zilveren Arke (1723) zegt Michiel 

Vinke:

‘Matthys Wyers zegt: Die God wezen-

lijk geniet, weet wat langmoedigheid en 

barmhertigheid de Heere omtrent hem 

heeft aangewend, om hem te recht te 

brengen… Deze goedertierenheid Gods 

erkent hy; daarom gebruikt hy nooit 

omtrent ymand eenige hardigheid; en ver-

oordeelt geen Zondaar, hoedanig hy ook 

wezen mag: maar hy is genadig en barm-

hertig omtrent alle Menschen, niemands 

ondergang begerende, maar wenschende, 

dat de Heere hem tog wilde bekeren.’
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De poculum pansophiae (beker van universele wijs-

heid). Hier zie je het idee dat ook alomtegenwoor-

dig is in het neoplatonisme (Plotinus): het univer-

sum, uitstromende uit het Ene, omnia ab unum: uit 

de monade ontwikkelt zich de natuur, uit de natuur 

de vier elementen en uit de elementen komen het 

planten-, mineralen- en dierenrijk voort, dat alles 

verenigd in de microkosmos. (Boekenwereld toont 

een niet-ingekleurde versie van deze afbeelding)

2 gravures uit Speculum sophicum rhodostauroticum

De Domus-afbeelding, vol motieven en verwijzingen naar de invloed van de manifesten van 

de rozenkruisers. Het is een van de beroemdste symbolen, en er was enorme ophef over bij 

boekenbeurzen en uitgeverijen in Frankfurt en elders.
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Meer dan twintig jaar al reist Rob ter 
Steege om de paar maanden naar de 
Vallon de Saint Martin, de vallei van Sint 
Martinus, om er met belangstellenden 
wandelingen te maken en er ondertus-
sen verhalen over te vertellen die worden 
afgewisseld met fluitspel. We moeten de 
vallei situeren in het prachtige natuurge-
bied van Noordoost-Frankrijk, zuidelijk van 
Épinal, met in de verre omgeving Nancy 
als de bekendste stad. Hij ging er de 
eerste keer naartoe om deel te nemen 
aan een verhalenproject maar al gauw 
werd hij vooral geboeid door de vallei en 
haar omgeving die nog steeds een en al 
Keltische cultuur, meer speciaal de druïdi-
sche, ademen. De verhalen vonden zo’n 
weerklank bij zijn gehoor dat er onophou-
delijk aan hem gevraagd werd om zijn 
ervaringen op schrift te stellen.  Het is een 
aanstekelijk, met vaardige pen geschreven 
boekje geworden, met een schat aan 
informatie en gnostieke wijsheden.
De termen Kelten en Keltisch dienen we 
in de sfeer van dit boekje in de breed-
ste zin op te vatten. Een paar eeuwen 
voor Christus werd het grootste deel 
van Centraal-Europa volgens de auteur 
bewoond door Kelten, dat wil zeggen 
mensen met een taal en cultuur die men 
‘Keltisch’ is gaan noemen. Keltisch komt 
van Celtoï, wat ‘de gekleden’ betekent: ze 
liepen niet in dierenvellen maar in man-
tels van wol. Hun cultuurgebied besloeg 
aanvankelijk de bovenloop van de Rijn en 
de Donau en breidde zich pas later uit 
tot een flink deel van Europa en de Britse 
eilanden. Die Kelten oogden qua uiterlijk 

niet als een homogeen volk en waren 
voornamelijk met elkaar verbonden 
door een druïdische structuur. Daarom 
spreken we doorgaans niet van een volk 
maar van een Keltische cultuur.
De auteur vond in de druïdenvallei tal van 
plekken en voorwerpen die pasten in de 
Keltische symboliek en in de ‘vrije’ religie 
zoals die zich vanaf 500 v.Chr. tot het 
begin van de vijfde eeuw na Christus ont-
wikkeld heeft.  Toen was het Augustinus 
die met zijn leer van de predestinatie en 
de erfzonde de mogelijkheid uitsloot dat 
de mens in vrijheid en zonder kerkelijke 
bemiddeling tot vervolmaking kon komen. 
Maar daarover gaat dit boekje niet! De 
focus is geheel op het lichtend spoor dat 
er te trekken valt vanaf de Kelten, via hun 
druïden, via de door Zarathoestra geïnspi-
reerde Mithrasverering door een beperkte 
groep Romeinen, naar de spirituele schat-
ten die het Iers-Keltische christendom en 
de katharen ons gebracht hebben.  Dit 
alles vervat in 28 paragraafjes van twee 
à drie pagina’s die telkens weer een ver-
frissend nieuwe invalshoek hebben. Die 
opzet voorkomt ook de dorheid van een 
saaie geschiedenisles. Integendeel, iedere 
paragraaf behandelt wel aspecten die de 

lezer met het nu verbindt. Bij voorbeeld: 
de bomenmagie van de Kelten met de 
witte berk als pionier, als de boom van 
de barden, muzikanten en vertellers; de 
belangrijkste dagen in de Keltische zon-
nekalender en de stierensagen. Leest u 
het zelf maar na!
Het fraaie van dit boekje is dat de auteur 
in de ‘druïdenvallei’ steeds weer – met 
veel gevoel gefotografeerde – relicten 
vindt van dit lichtende pad die hij met 
die ontwikkelingsgang van de Kelten-tot-
heden weet te verbinden. En waar zulke 
overblijfselen in concreto ontbreken, weet 
Ter Steege als aanvulling regelmatig zijn 
persoonlijke ervaringswereld en gnostieke 
kennis bijna ongemerkt op een ‘licht’-
voetige manier in het spel te brengen. 
Bij voorbeeld bij de viering van het feest 
van het zomersolstitium, dat hij beeldend 
en sfeervol beschrijft vanuit zijn huis in 
Eindhoven. 
De schrijver is op zijn best als hij de 
hoogste priesterkaste van de Kelten, 
de druïden, tot leven brengt. Druïden 
weigerden hun teksten op te schrijven. 
Die waren geheim. Kennis moest levend 
zijn en kon voor het volk begrijpelijk 
worden gemaakt door het vertellen van 
verhalen en het zingen van liederen. De 
kennisoverdracht vond plaats door het 
voorzingen van de tekst door de leraar 
en daarna het herhalen van de leerling. 
Daardoor ontstond een ritmische struc-
tuur van vraag en antwoord zoals we 
die nog kennen uit Afrikaanse liederen en 
de Amerikaanse blues. Het beroemdste 
voorbeeld hiervan vormen de Finse wijs-

MEN MOET ZIJN 
UITERSTE BEST 

DOEN OM ZICH IN 
DE MYSTERIËN TE 
LATEN INWIJDEN

Rob ter Steege, Mysteriën rond de Druïdenvallei 
Een vergeten geschiedenis van de Kelten 
(Stichting Ecolonie 2022) 102 pagina’s € 19,50
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heidsteksten die door de eeuwen heen 
ook mondeling werden overgedragen en 
gezongen en die door de rondtrekkende 
arts Elias Lönnrot aan het eind van de 
negentiende eeuw zijn vastgelegd in het 
epos van de Kalevala. 
De druïdische verhalen zijn een soort 
gelijkenissen over de inhoud van de 
inwijdingsleer. Sommige bestaan nog 
steeds en ze geven ons een vermoe-
den van de brede kennis van de druïden. 
Eenzelfde opzet om de inwijdingsverha-
len te verpakken in heroïsche teksten 
vinden we in de middeleeuwen bij de 
rondtrekkende troubadours. Veel ken-
merken van het druïdische leven werken 

dan ook door tot in de middeleeuwen, 
zoals bij de katharen. Rob ter Steege 
stelde dan ook bij de presentatie van 
zijn boek zeer beslist: ‘De druïden waren 
de voorlopers van de katharen en de 
rozenkruisers!’
Dat en andere inzichten klinken steeds 
door in de aanpak van dit werk. Ze 
geven aan het geheel iets overstijgends, 
iets universeels. Het gaat dan niet meer 
om de concrete vallei maar om een 
instralingsgebied waar de grote myste-
riën op enigerlei wijze hun werk hebben 
gedaan. Dat maakt ook aannemelijk dat 
er bij voorbeeld ruime aandacht is voor 
de mysteriescholen van onder andere 

Pythagoras en voor de denkwereld van 
Plato en zijn beroemd geworden gelijkenis 
van de grot. Plato: ‘Men moet zijn uiterste 
best doen om zich in de geheimen te 
laten inwijden, zodat de ziel de toestand 
van volkomenheid weer bereikt waaruit zij 
gevallen is.’ Rob ter Steege: ‘Telkens als 
ik de mensen onder de wandelingen met 
dit soort wijsheden confronteer, zie ik hun 
wereldbeeld veranderen.’ 
Het heeft hem aangezet om te gaan 
werken aan een tweede boek waarin 
hij de onderwerpen en verhalen met 
wat meer diepgang wil behandelen. Hij 
zal ons geduld dus vast niet nog eens 
twintig jaar op de proef stellen!

DRUÏDISCHE 
VERHALEN 

ZIJN 
GELIJKE-

NISSEN OVER 
DE INHOUD 

VAN DE 
MYSTERIËN
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Op 4 november 2022 verdedigde onze 
vriendin Adeline Koppius in de aula van 
de Lutherse kerk haar proefschrift voor 
het College voor Promoties van de 
Universiteit van Amsterdam. De titel van 
haar thesis is ‘Martyrium en Persecutio’ 
(Martelaarschap en Vervolging) en het 
onderwerp, een volkomen nieuwe en 
baanbrekende visie op vervolging en 
martelaarschap in het vroege christen-
dom, doet nogal wat stof opwaaien, en 
het laatste woord zal er nog niet over 
gezegd zijn. In ware rozekruiszin gaat zij 
terug op de primaire bronnen die er be-
staan over martelaarschap en vervolging 
rond het midden van de derde eeuw (ca. 
250 na Christus). 
Het Grieks/Romeinse woord martyrium 
dat vertaald wordt als martelaarschap, 
betekent in feite getuigenis.  
In haar visie behelst het martelaarschap 
van deze eerste christenen niet dat de-
zen op last van de Romeinse autoriteiten 
gemarteld en zelfs gedood werden, 
maar dat zij binnen hun eigen gemeen-
schap een ‘ultiem getuigenis’ mochten 
afleggen in navolging van Christus 
(imitatio Christi). Dit werd gezien als de 
hoogst denkbare vorm van inwijding die 
kon worden ondergaan: de binnenkomst 
in de kosmische sfeer van Christus. Het 
kwam voor dat de martyr bij deze inwij-
ding het leven liet.  
Zij begint haar proefschrift op de eerste 
pagina met een nogal plastisch citaat 
van Plato, uit De Staat, uit ca. 380 vóór 
Chr. Hij laat daarin Socrates zeggen dat 
‘de rechtvaardige gegeseld, gefolterd en 

geketend zal worden. Men zal hem de 
ogen uitbranden en ten slotte, na het 
lijden van alle kwaad, zal hij gekruisigd 
worden.’ 
Je vindt hetzelfde beeld bij de epi-
curisten in het oude Rome, waarin 
zij dezelfde afschrikwekkende dingen 
‘ondergingen’ en ondertussen innerlijk 
onaangedaan bleven. Zo konden ze een 
ideale, onverstoorbare ‘wijze’ worden. 
Ze zijn de volledig ingewijden en te 
vergelijken met bijvoorbeeld de joodse 
tsaddik (rechtvaardige) en de Griekse en 
Romeinse ‘rechtvaardige’.
Vandaar dat de auteur, een classica, zich 
afvroeg of er een analogie was tussen 
deze passages en de termen uit de 
vroegchristelijke literatuur over het marte-
laarschap en de vervolgingen.  
Koppius wijst erop dat voor de vroege 
christenen niet het lichaam van be-
lang was, het was de ziel waarom het 
ging. En deze arme aardse ziel werd 
geteisterd door demonen, die werden 
weergegeven als wilde dieren, die haar 
belaagden en verscheurden als zij haar 
louteringsweg na de waterdoop in de 
kosmische sferen voortzette, onthecht 
van het lichaam. De idee was dat door 
het lichaam te kastijden, de ziel loskwam 
van het lichaam.  
 
Zo ontstond een schematische voorstel-
ling van het ‘getuigenis’.
Er is een aardse periode en een paradij-
selijke periode. Om van de aardse sfeer 
over te gaan tot de paradijselijke sfeer, 
moet de ziel in een ‘tussenperiode of 

tussensfeer’ de demonische kosmische 
weerstanden overwinnen, die onder 
andere ‘haat, vervolgingen en verschrik-
kingen van deze wereld, of deze periode’ 
werden genoemd.  
In de tweede kosmische of tussensfeer 
worden deze demonen op onbewust 
niveau definitief verslagen, na telkens hef-
tiger confrontaties met tegenstrevende 
krachten van de tussensfeer. 
Ieder mens werd geboren als heiden en 
pas na de waterdoop werd men een 
christen.  
Na deze eerste doop is de christen nog 
niet veranderd. De nieuwe mens is er 
dan nog niet. De grote verandering is 
het martyrium: de eindstrijd tussen de 
aardse krachten van de oude mens en 
de goddelijke krachten. Over die krachten 
kan de getuigende christen hoe langer 
hoe meer beschikken, na zijn waterdoop. 
Zo veranderd in de tweede doop kan hij 

Volgens Plato is de wereldziel ‘gekrui-

sigd’ in deze wereld, en in de natuur en 

de kosmos zit een welgevormd patroon, 

een ‘kosmos’ of fraaie tooi. Daartoe is 

de zichtbare wereld voorzien van een 

wereldziel. De microkosmos van de mens 

weerspiegelt de macrokosmos. 

Staand met zijn blik omhoog herinnert 

het ordelijke patroon van de hemel de 

mens aan de ‘wetten van het al’ die de 

ziel ooit aanschouwd heeft. Zo wordt het 

verlangen gewekt aan deze orde weer 

deel te krijgen. 

Martyrium en Persecutio 
Proefschrift van Adeline Koppius 
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of zij dan ingaan in de derde, paradijse-
lijke sfeer. De martyr is dus niet iemand 
die door de Romeinse overheid werd 
gemarteld en/of gedood. 
De laatste strijd werd bij voorbeeld 
voorgesteld in de setting van een amfi-
theater. Het martelaarschap kon worden 
gepresenteerd als een gladiatorenop-
voering, waarin de martelaren de rol van 
gladiatoren innamen. De beul was een 
christelijke ‘inquisiteur (onderzoeker) in de 
rol van de tegenoverweger of duivel. De 
verslagen zijn, die allemaal alleen door 
vroegchristelijke auteurs zijn geschreven: 
(in de Romeinse literatuur en inscripties 
wordt er met geen woord aan gerefe-
reerd. De genoemde overheden slaan 
niet op Romeinse overheden, maar zijn 
de kosmische overheden waar Paulus 
aan refereert in bijvoorbeeld Efeze 6:12 
en de vorst is niet de Romeinse keizer, 
maar de vorst van de duisternis, de dui-
vel.) De verslagen waren een weergave 

van het kosmisch gevecht tussen de te-
genoverweger en de goddelijke krachten 
en werden verwoord door een medium. 
Het zijn christelijke ooggetuigenverslagen 
van christelijke, innerlijke getuigenissen 
(martyria) in een ingewijden-idioom, die 
alleen voor de eigen, innerlijke kring 
bestemd waren.  
 
Het proefschrift Martyrium en Prosecutio 
breekt een lans om de martelaarsge-
schiedenissen van de eerste christenen 
ook zó te zien, als inwijdingsgeschriften 
in een geheel nieuwe vorm, ingepast in 
de begrippenkaders van de Romeinse 
belevingswereld. Het zijn ‘ervaringen’ 
waarin de ziel wordt bevrijd van al wat 
haar belaagt. Via een tweede doop, de 
vuurdoop of het getuigenis, kan een 
gehele gereinigde (lees vernieuwde) ziel 
dan na de dood na enige tijd ingaan in 
wat de eerste christenen noemden: het 
Paradisium, of de derde kosmische sfeer, 
van waaruit zij was gevallen. Tot zover 
het proefschrift. 
 
Nawoord: Inwijdingsscholen of myste-
riescholen hebben altijd bestaan. De 
universele leringen verklaren dat ze in ie-
dere mensheidsperiode hebben bestaan, 
steeds in andere vormen. In onze peri-
ode, ook volgens Blavatsky en Steiner, al 
zeker dertig- tot veertigduizend jaar. Wij 
hebben nog vage herinneringen aan de 
Dionysische en Apollinische mysteriën, 
de Thracische mysteriën, aan de kleinere 
en grotere mysteriën van het Griekse 
Eleusis, het grote inwijdingsmysterie van 

Isis, Osiris en Horus. In die mysteriën 
werden geen dogma’s of leerstelligheden 
verkondigd of geleerd. De kandidaten 
ondergingen daarin ervaringen. Was men 
een leerling of myste dan onderging men 
ze als innerlijke realiteit, als beproeving, 
was men een naderende, dan zag men 
ze in voorstellingen. Alles wat leerstellig 
was en alle dogma’s bleven uitgesloten 
van de voorstellingen die te zien waren; 
we kunnen beter denken aan ritualen, 
aan verrichte plechtigheden, aan vreug-
devolle en tragische theaterstukken. De 
ingewijden leerden niet, maar voerden 
hun directe leerlingen door ondervinding 
binnen in de mysteriën van de ziel en 
het bestaan in de verschillende kosmi-
sche sferen, en met de voorstellingen 
voedden zij het volk op, zodat zij hun 
aardse bestaan beter zouden begrijpen.  

De redactie
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