
 
w	THEMA: VRIJHEID 

w	SIGNALEMENT: DE VRIJE GEEST VAN SIMONE WEIL

w	 INTERVIEW: HET NIEUWE GOUD

w	FILOSOFIE: VRIJHEID BIJ DE UITDRUKKING VAN DE ZIEL IN DE WERELD

w	JAARGANG 3 p 2022 p 2



LOGON  richt zich tot mensen die fundamentele vragen stellen 
aan hun leven. Zij voelen zich gegrepen door ‘iets’ dat hun de 
ogen opent en hen laat herkennen dat er, voorbij dagelijks geluk 
en problemen, nog iets anders moet zijn. Als vanaf een bergtop 
werpt LOGON een nieuwe blik op de ontwikkeling van de mens 
en het doen en laten van de maatschappij in de 21ste eeuw, dat 
zichtbaar wordt in religie, kunst en wetenschap.
LOGON richt zich tot mensen die op zoek zijn naar de zin van 
hun leven. Wij publiceren bijdragen van auteurs die op een of 
andere manier geraakt zijn door de vraag naar de ‘zin’.
Dat zijn vragen vanuit een universele dimensie. Er zijn geen 
eenvoudige antwoorden, gebaseerd op vast liggende meningen. 
Zulke vragen zijn als deuren die leiden naar de innerlijke kern van 
het zijn – vanuit vele verschillende richtingen. Innerlijke ervaring en 
inzicht moedigen ons aan om onze houding te veranderen en zo 
uiteindelijk de loop van ons leven te bepalen, dat wat we geloven, 
en onze ontmoetingen.
We hopen dat LOGON iets aan uw leven kan toevoegen, u zal 
inspireren om nieuwe vragen te stellen en uw zoektocht naar 
antwoorden vleugels kan geven. Uw feedback is welkom.

Omslag buitenzijde: © Darshan Ganapathy, India
Tijdens het hindoefeest Dev Deepawali in Varanasi in 
november 2021 organiseerde men gedurende drie 
dagen een ballonfestival. Bij zonsopgang waren de 
ghats (de terrassen en oevers) langs de Ganges en 
de heteluchtballonnen erboven fascinerend om te zien. 
Hun levendige kleuren tegen de ijle blauwe ochtendlucht 
gaven het festival een extra dimensie

Omslag binnenzijde: © Max Foster



Ken je dat land waar de citrusbomen bloeien,
en in ‘t donker loof de sinaasappels gloeien
waar zwoele wind langs blauwe hemel strijkt,
waar mirre stille geurt en laurier hoog in de luchten prijkt?
Ken je het wel?
Daarheen, daarheen
wil ik op reis, Geliefde, met u alleen!

Ken je dat huis? Op zuilen rust het dak,
de halle stralend, glanzend het oppervlak –
Marmeren beelden starend, gans ontdaan:
Wat hebben ze, arm kind, jou aangedaan?
Ken je het wel?
Daarheen, daarheen
wil ik op reis, Behoeder, met u alleen!

Ken je dat bergpad, omhoog naar de wolkenpoort?
Een muildier in ’t mistig spoor zwoegt moeizaam voort.
In grotten huist het oude draakgebroed
waar d’oude rots bezwijkt, wegspoelt in de vloed.
Ken je het wel?
Daarheen, daarheen
met u, o Vader, spoed ik mij heen!

Goethe, vrij naar Hafez
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Het lijkt een droom om in de materi-
ele wereld zover af te dalen dat in het 
bewustzijn alle schoonheid en com-
fort beleefd kunnen worden als een 
zinvolle ervaring, als een verrijking 
waarmee je als ‘verloren zoon’ een 
buitengewone ervaringsvolheid kunt 
bereiken. Het ‘mens durf te leven’ is 
een waardevrije aansporing om te 
genieten – met mate, natuurlijk! – van 
de wonderlijke, ontroerende en me-
nigmaal ontluisterende werkelijkheid 
van tijd en ruimte, waarin we op onze 
vrije planeet verkeren.

Tijdsbeeld/

w	TEKST: FRANS SPAKMAN 

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: DANIEL YOHANNES

w	RUBRIEK: TIJDSBEELD
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 van materie 
 en geest
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W vliegen zijn voorts slachtoffer van de 
neonics, die aanvankelijk (in de jaren 
negentig) verkocht werden als ‘veilig’.
Tevens hebben neurologen verklaard 
dat de link tussen landbouwgif en de 
ziekte van Parkinson vaststaat. (Prof. 
Bas Bloem, Radboudumc Nijmegen)

Ondernemen op en onder de grens 
van het toelaatbare
Ondernemende mensen doen aldus 
schade op de bodem van de materiële 
werkelijkheid, vaak omdat ze de na-
tuur aanzetten tot een ‘winstgevende’ 
productie, die alleen nog met behulp 
van chemicaliën lijkt te kunnen worden 
bereikt. 
De gedeelde notie in de materiële we-
reld is over het geheel genomen: om te 
bestaan in de wereld heb je werk nodig 
dat betaald wordt, heb je middelen van 
bestaan nodig. In het huidige stelsel kan 
dat vooral wanneer je werkt voor een 
bedrijf met een financieel winststreven. 
Niet-groeien is eigenlijk geen optie. 
Ook bij klimaatinitiatieven teneinde 
dramatische gevolgen van ons econo-
misch systeem te kunnen ‘neutralise-
ren’ is voortdurend het streven gericht 
op een zogenoemde win-winsituatie. 
Bij winststreefloze organisaties, non-
profitinstellingen, overheidsinstanties, is 
ten slotte het marktdenken ook over-
genomen en alles wat maar enigszins 
verdienste zou kunnen opleveren, wordt 
‘vermarkt’: onderwijs, zorg, verkeer en 
vervoer.

Winst en verlies op het astrale vlak
‘Het intellect wordt geheel en al inge-
zet om markten te vinden. En als die 
gevonden zijn en de bedrijven ervoor 
functioneren, dan moeten die markten 

Want we kunnen als mensheid zoveel, 
al dan niet geholpen door wetenschap-
pelijke en technologische revoluties. 
We kunnen zoveel maken wat het leven 
dient met comfort en gemak. Wanneer 
is de bodem van die maakbaarheid, de 
ground zero van ons kunnen, in zicht 
en wanneer hebben we de wereld van 
tegenstellingen doorgrond en verwerkt
zodat we de slotsom kunnen opmaken 
voor onze ervaringsvolheid?

Chemische ondergrens
Aanvankelijk was er het ‘plastic crite-
rium’, het grenzen-aan-de-groei besef 
dat mondiaal, te beginnen met het 
rapport van de Club van Rome in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, de 
signalen afgaf dat het groeimodel tot 
wezenlijke verontreiniging moest leiden 
en zo de onleefbaarheid van de wereld 
steeds meer in de hand zou werken. 
Dat criterium werd nog voorafgegaan 
door Silent Spring, het geruchtmakende 
boek van Rachel Carlson (1962) dat de 
gevolgen van het buitensporig gebruik 
van gif in de landbouw (later eufemis-
tisch ‘gewasbeschermingsmiddelen’ 
genoemd) schetste met de komst van 
een dode lente.
Insecticiden en andere gifsoorten 
doden veel meer dan de bedreigers van 
gewassen; ze doden veel leven dat ook 
‘nuttig’ voor ons is. Zo heeft een Zwit-
sers onderzoek inmiddels aangetoond 
van de groep van insecticiden genaamd 
neonicotinoïden (neonics), dat dat gif 
inmiddels aanwezig is in hoofdhaar, 
bloed en urine van volwassenen, maar 
dat het ook in het hersenruggenmerg-
vocht van kinderen is aangetroffen. 
(Environmental Health, 2021)
Trekvogels, sluipwespen en zweef-
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je maar wel kan overleven! Mogelijk is 
dat de reden dat J. van Rijckenborgh in 
De Egyptische Oergnosis aangeeft dat het 
moderne zakenleven zelfs de ondergang 
van het maatschappelijk verkeer keer op 
keer bewerkstelligt: je overleeft wellicht, 
maar je trekt de ziel uit de samenleving.

Dwingen tot soberheid?
Is er dan geen levensstijl mogelijk die 
ons bewustzijn kan leren los te laten, na 
de indaling zo diep in de stof? Daarbij 
mogen we ons wel eens bewust zijn dat 
het niet de natuur is die de ontredde-
ring heeft veroorzaakt, maar menselijk 
handelen vanuit een eenzijdig econo-
misch handelen.
Een vooraanstaand biochemicus (Mar-
tijn Katan) ziet wat betreft de op ons 
afkomende ‘klimaatdreiging’ als oplos-
sing een stringent ‘consuminderen’: 
minder rijden, minder vliegen, minder 
vlees eten, minder spullen kopen. We 
zouden ons dan in ieder geval los kun-
nen maken van geneugten die we als 
welvaart hebben verworven en die ons 
inderdaad binden aan de stoffelijke re-
aliteit. Maar er is helaas geen ‘verdien-
model’ te verzinnen voor deze lifestyle, 
dus zonder dwang is consuminderen 
een illusie en met dwang levert het geen 
bevrijdend inzicht op. Psychologisch, 
als zielewezen, is soberheid en het 
‘loslaten’ als een delicaat en subtiel ma-
noeuvreren in de materiële wereld van 
tijdruimte, omdat de identificatie met 
de Ander als innerlijke bron, de solida-
riteit met de Metgezel – als een voort-
durende gerichtheid juist in stand dient 
te blijven, ‘vastgehouden’ moet worden! 
Als de gerichtheid daarop verslapt door 
bijvoorbeeld binnensluipend egoïsme, is 
de soberheid en het ’biologisch mini-

opengehouden worden, het koste wat 
het kost… Ook zelfs in internationaal 
verband, al kost het miljoenen levens. 
Wie zich verdiept in de oorzaken 
van vele oorlogen, wie de oorzaken 
heeft bestudeerd van de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog, slaan de schrik 
en ontsteltenis om het hart. (…) De 
kooplieden dezer aarde controleren de 
staat, zij controleren de godsdienst en 
de wijsbegeerte. Kortom alles staat hun 
ten dienste… (…) Hoe ontstellend, 
hoe tekenend voor de verzonken staat 
der mensheid. Als u daaraan meedoet, 
treedt u niet alleen in een oneerlijke 
praktijk, maar bederft u daardoor uw 
gehele persoonlijkheid. Als u moet 
bedenken hoe u winst kunt maken en 
bereid bent daartoe bepaalde praktij-
ken in toepassing te brengen, bederft 
u, terwijl uw denken daarop gericht is, 
onmiddellijk uw astrale voertuig.’1

Let wel, dat waren de omstandigheden 
van zestig jaar geleden, maar het markt-
denken is sindsdien alleen nog maar 
extremer geworden.

Zakelijkheid
Het grenzen-aan-de-groei besef op het 
dieptepunt van stofleven, op de bodem 
van de materie heeft uiteindelijk slechts 
het verlangen gewekt het uiterste aan 
effectief en efficiënt gebruik van die 
materie te willen bereiken, organisa-
torisch lean and mean te opereren in 
een productieproces dat zo zakelijk 
mogelijk wordt ingericht. Die koude, 
zakelijke benadering komt bij velen als 
zielloos over en het is begrijpelijk dat 
wanneer dat de enige manier zou zijn 
om volgens het groeiprincipe te overle-
ven, het toch acceptabel genoemd zou 
moeten worden: dan maar geen ziel, als 
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PFAS nooit meer weg: ze breken niet 
af en vele verplaatsen zich moeiteloos 
door water, grond en lucht tot in voed-
sel en drinkwater. En veel PFAS zijn 
‘bio-accumulatief’: ze stapelen op in het 
bloed, tot mogelijk schadelijke concen-
traties.2 
Vanwege hun unieke chemische ei-
genschappen zijn PFAS sinds de jaren 
vijftig massaal geproduceerd, waardoor 
elk mens op aarde nu PFAS in het 
bloed heeft.

De ‘manen’ van geconcentreerd goed 
en kwaad
Het lijkt erop dat wanneer we op een 
natuurlijke wijze de ‘materie’ willen los-
laten, we er tot in het bloed hecht mee 
verbonden blijken te zijn en eerst de 
winst van welvaart en het streven naar 
een verdienmodel actief de rug zouden 
moeten toekeren. Niet als boetedoe-
ning, maar als diep doorvoelde nood-
zaak in de chaos waarin we onszelf en 
de planeet hebben geëxploiteerd. 
De ontketening van alle winstgestuurde 
experimenten met de natuur in tech-
nische, chemische en elektromagne-
tische zin, is evenwel niet vrijblijvend 
en vormt – zeker als het zich slecht 
verhoudt met de natuurlijke fundamen-
tele aardstraling – een belemmering 
voor welke onthechting aan de besloten 
dialectiek dan ook. Want we zien mede 
in die experimenten in de stofsfeer een 
concentratievorming van al het kwaad 
der mensheid in actuele openbaring. In 
het boekje Er is geen ledige ruimte geeft 
J. van Rijckenborgh aan dat die concen-
tratievorming mede gevoed is door het 
kwaad dat de mensheid bedrijft in den-
ken, willen en doen en dat het als het 
ware een tijdelijk hemellichaam vormt, 

mum’ vrijwel gelijk geen haalbare kaart 
meer.

De beste en sterkste materiële basis
Ondertussen is de binding aan de ma-
terie sterker dan ooit door geavanceerde 
technieken en chemische processen te 
benutten voor de productie van ‘luxe’ 
goederen, hoe schadelijk die ook zijn 
voor wereld, natuur en mensheid. Als 
voorbeeld kan worden genoemd de 
poly- en perfluoralkylstoffen, beter 
bekend als PFAS. Ze zijn fantastisch. 
De moleculen zijn ontzettend stabiel, 
hittebestendig, non-reactief, water- én 
vuilafstotend, warmtegeleidend, hebben 
een lage oppervlaktespanning. Vanwege 
hun unieke chemische eigenschappen 
zijn ze overal. Ze zitten in regenjassen, 
pannen, voedselverpakkingen, lippen-
stift, brandblusschuim, cement, wax 
voor ski’s, batterijen, fotopapier, airco, 
zonnepanelen, kogels, autolak, tapijten, 
glas, leer, tandpasta, flosdraad, gitaar-
snaren, pianotoetsen, tennisrackets, 
golfhandschoenen, diverse onderdelen 
van smartphones, hartpompen, na-
tuurkundige deeltjesversnellers en in 
smeermiddel, gebruikt in kerncentrales 
en ruimtevaart. We hebben als het ware 
een nieuw en hecht fundament met 
de materie gelegd, zodat onze levens 
comfortabel en divers geleefd kunnen 
worden.
Toch zijn wetenschappers het erover 
eens dat we van PFAS afscheid moe-
ten nemen, moeten ‘afkicken’, want de 
meest gebruikte en beruchtste PFAS 
zijn giftig: ze veroorzaken schade aan 
het immuunsysteem en in hogere con-
centratie kunnen ze kankerverwekkend 
zijn of leiden tot schade aan de lever en 
schildklier. Eenmaal in het milieu gaan 

Wanneer hebben we de wereld 
van tegenstellingen doorgrond?
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door J. van Rijckenborgh: de natuurlijke 
uitgaande aardstraling is niet meer bij 
machte de elektromagnetische concen-
traties van de door de westerse cultuur 
geproduceerde psychologische, mentale 
en etherische schijnwerkelijkheden van 
de aarde verwijderd te houden. Het 
loskomen van de materie zal daardoor 
ook problematischer worden.

Het einde van de satirische Netflix-
film is veelzeggend: als de mensen de 
onafwendbaarheid van de komeetinslag 
beseffen, gaan ze in grote nood bidden 
tot een uiterlijke godheid. 
Hoewel de film vrij unaniem wordt ge-
zien als een ‘klimaatfilm’ en de komeet 
als een symbool voor de klimaatcrisis, 
zou je kunnen stellen dat het wegkijken 
en wegliegen van het hemellichaam dat 
op aarde zal vallen, overeenkomt met 
ons vasthouden aan de profijtelijke ‘rijk-
dommen’ van de materiële wereld: als 
we daaraan willen vasthouden, moeten 
we wel naar ‘beneden’ kijken: Don’t 
look up! 

Bronverbinding
De verloren zoon beseft evenwel de 
schijn van de wereldse rijkdom en de 
doem van het profijtelijke hebben en 
houden en weet dat hij de source connec-
tion van de binnenkamer als weg moet 
volgen en niet zich in wanhoop aan een 
uiterlijke God kan vastklampen. 
We hebben in het Westen, maar zeker 
ook mondiaal meer dan ooit binding 
gemaakt met de uiterlijkheid van mate-
rie met het lage trillingsniveau van de 
door vijf zintuigen waarneembare stof-
felijkheid. De ziel kan zich dat bewust 
worden en een voor een de banden 
los(ser) maken en de kleefkracht, het 

dat zo krachtig kan worden dat het bo-
ven die van de natuurlijke uitstralende 
aardstroom uitstijgt.
Als dat gebeurt, zal deze ‘maan’ let-
terlijk op de aarde vallen en ontzaglijke 
rampen veroorzaken, die het aardleven 
zoals we dat nu kennen totaal onmoge-
lijk maken, zo geeft J. van Rijckenborgh 
in voormeld boekje aan. 

Don’t look up
Ook de satirische moderne Netflix-
film ‘Don’t look up’ schetst een fataal 
einde door een hemellichaam van zeer 
grote omvang recht op de aarde te laten 
afstevenen en de aarde te treffen. De 
film toont dat en hoe de politiek en de 
infotainmentwereld in de ontkenning 
‘wegduiken’ omdat het beleven van een 
prettige consumptie- en bestaansreali-
teit dreigt te komen te vervallen: ‘Kijk 
niet naar de naderende komeet’ wordt 
aanbevolen.

Als we door de volheid van ervaring, in 
een bewust proces van selectief loslaten 
van het laagste aanzicht van de stof-
sfeer, onze welvaart en verworvenheden 
in de stof willen behouden, dan raast 
in volle vaart de concentratie van ons 
‘kwaad’, maar ook de concentratie van 
een goedheidscultus op ons af. Als twee 
‘manen’ vallen ze op de aarde.
Zo is de terugkerende apotheose uit 
legenden en cultuurgegevens te begrij-
pen als  de twee samenpakkingen van 
elektromagnetische krachten, die peri-
odiek de aarde en de mensheid treffen 
als concentraties van onwaarachtigheid, 
als ‘mysterie-manen’.
Zo is de huidige ontreddering te begrij-
pen vanuit de Universele Leer, zoals 
deze in Er is geen ledige ruimte is vertolkt 

Ook zonder je smartphone kun
je de focus op ziele-intuïtie behouden
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de wijsheid en de schoonheid die de na-
tuur zo rijkelijk bevat.
Meetbaar en concreet is die wijsheid 
niet, al is ‘elk ding op aard aanbidding 
waard, kloppend van goddelijk leven’. 
    
Direct onderscheidingsvermogen
Met de ziele-intuitie kunnen we wel alle 
beelden, alle door mensen geprodu-
ceerde mentale concepten doorkruisen 
als subjectieve en relatieve magnetische 
werkingen die hun tijd hebben gehad. 
Het lijkt alsof de materiegerichtheid 
in de samenleving als ‘economische 
motor’ bevroedt dat in deze tijd dat 
zelfstandige vermogen van ziele-intuïtie 
machtiger aan het worden is bij diege-
nen die van binnenuit de zelfrealisatie 
in enduristisch streven beoefenen. En 
dat de technologisch en marktecono-
misch ontspoorde samenleving daarom 
de vrije ruimte probeert te vullen met 
‘schermbeelden’ die wel de waarne-
ming via de vijf zintuigen bindt. Zodat 
je vrijwel alleen zonder smartphone de 
focus op de ziele-intuïtie kunt behou-
den. Wat door de eenzijdige digitale 
technologische ontwikkeling opdoemt, 
is de mogelijkheid ons mens-zijn, onze 
identiteit te reduceren tot een digitale 
identiteit, waar de smartphone nog 
maar een eerste aanzet toe geeft. Eu-
ropa werkt al aan een digitale identiteit, 
genaamd eID.
‘Ter optimalisering van zijn dagelijkse 
handel en wandel laat de datamens zich 
allerlei digitale dwangbuizen aanmeten. 
Men meent aan een vorm van algorit-
misch zelfbestuur te doen – met behulp 
van lifestyle-apps, automatische zoek-
suggesties, Facebook- en Twitter-feeds 
of de Google-routeplanner – maar is in 
wezen onderdeel van een gedigitaliseerd 

zuigen en het trekken van de kracht ‘be-
neden’ tenietdoen.  De vereenzelviging 
met geestelijke realiteit houdt gelijke 
tred met het minder worden van de 
aandacht voor en beleving van versla-
vingen, gewenningen, bezit voor zover 
deze ‘stofgerelateerd’ zijn. Immers, 
als het goed is, regeert de geest over 
de stof, waar de ‘stof’ als waan wordt 
herkend. En we hebben de onschatbare 
hulp van de ziele-intuïtie, een ‘zintuig’ 
dat ons boven de vijfzintuigenwaarne-
ming in een directe werkzaamheid de 
geestelijke werkelijkheid ingeeft, doet 
schouwen. 

Sommigen die de stofsfeer bewust 
loslaten, erkennen dat het van wezenlijk 
belang is om een band te voelen met de 
wereld, met de materie. De reis naar en 
door het laagfrequente trillingsgebied 
heeft een belangrijke kenniscomponent, 
die de ervaring compleet kan maken: 
ons bewustzijn groeit door de wijsheid 
die daarmee verbonden is. We kunnen 
‘aangeraakt’ worden door die wijsheid, 
wanneer onze gerichtheid niet primair 
op winst, macht of genieten gevestigd 
is. 
‘Wordt van aanraakbaarheid rijk’ 
schrijft Lucebert na de beroemde dicht-
regels: ‘Alles van waarde is weerloos.’  
Het besef dat aan die rijkdom van aan-
raking door de stofsfeer ten grondslag 
ligt is, is dat werkelijk grip krijgen op de 
dingen een hersenschim is. We heb-
ben geen mentale noch astrale macht 
om grip te krijgen op ‘de dingen’. Als 
we ons verliezen in de pogingen om 
te heersen over de stof vanuit winst, 
macht of genot, ketenen we onszelf aan 
de laagwaardige kant van de stofsfeer, 
in plaats van aangeraakt te worden door 
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Die geestkracht, waaruit we vanuit zui-
vere ziele-intuitie kunnen putten, trekt 
ons op uit de grove stof tot op en in de 
Nieuwe Aarde, die er al is, zodat het 
loslaten helemaal niet moeilijk is.  
Door het leven in de dynamische stof-
sfeer is de ziel geladen met een breed 
draagvlak voor die geestwerking, die 
kan uitmonden in een vurige eenwor-
ding. Loutering en beproeving vor-
men een belangrijk onderdeel van die 
eenwording die mede daarom alche-
misch genoemd kan worden. Chemie 
is verbonden met de materie van dit 
kosmisch gebied. De alchemie van de 
geestelijke synthese stijgt uiteindelijk 
uit boven de scheikunde van materiële 
condities. 

Noten

1 . De Egyptische Oergnosis I I I , hoofdstuk XV, Onze 

levenshouding en de huidige omstandigheden

2. NRC Wetenschap, 16 en 17 januari 2022)
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marionettenspel. En zo danst de data-
mens steeds onwillekeuriger naar de 
pijpen van onzichtbare, in non-descrip-
te datacentra verstopte poppenspelers 
en koestert ondertussen de illusie dat 
hij het zèlf is die denkt, doet en voelt… 
Er wordt weleens gevreesd dat robots 
op mensen gaan lijken, maar eerder 
moeten we het omgekeerde vrezen: dat 
mensen gaandeweg in robots veran-
deren.” Aldus Hans Schnitzler in ‘Wij 
nihilisten, een zoektocht naar de geest 
van digitalisering’. 

Verloren hebben en verloren zijn
De consequentie daarvan kan zijn dat 
de verloren zoon gewoon niets meer 
heeft om los te laten, omdat het niet 
meer zijn bewustzijn is dat de ‘werke-
lijkheid’ draagt. Bewustzijn en werke-
lijkheid zijn dan definitief versleuteld 
tot een kunstmatig digitale intelligentie. 
De verloren zoon zou verloren hebben 
en zijn.
Het loslaten in de duistere dreven van 
de materiële verhoudingen is een actief 
en bewust proces, waarbij je jezelf als 
zielepotentie niet mag kwijtraken in 
de virtuele subrealiteit. Dat bij jezelf 
blijven is een proces zonder de gebrui-
kelijke traditionele geloofsbinding met 
een macht buiten en boven jezelf. Voor 
de westerse mens is die vorm van religie 
definitief voorbij.

De bruiloft
Wat we juist niet hoeven los te laten, 
is de door aanraking met wijsheid en 
schoonheid hervonden verhouding met 
de geest die over stof heerst zonder 
bezitsdrang, zonder machtsstreven, 
zonder winstoogmerk. De kracht der 
dingen, kloppend van goddelijk leven. 

Het is geestkracht die ons
optrekt tot in de nieuwe aarde
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Mijn naam is Aso, ja, lach maar. Zoals jullie Nederlanders het uit-
spreken, herken ik mijn naam niet eens, met een lange aaa en een 
lange, diepe ooo, en ja, ik weet wat dat in jullie taal betekent. In 
het Farsi spreek je het anders uit, met een korte a en o, een beetje 
als in ‘dak’ en ‘zon’, en als mijn vrouw me aanspreekt, klinkt het 
eenvoudig en warm, zoals de Iraanse zon in de winter. 

De erfenis 
 van Aso
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WMijn grootvader, een man met een liefdevol hart, bepaalde kort na mijn geboorte 
dat ik dezelfde naam zou krijgen als hij; het is een heel oude naam in Iran. Ik heb een 
paar Nederlandse collega’s die hem nu bewust goed uitspreken omdat ze mij goed 
hebben leren kennen, en ik hen ook. Het zijn een beetje mijn vrienden geworden, ik 
denk tenminste dat zij dat ook zo zien. Maar zo maar even bij ze op bezoek gaan, dat 
kan niet, dan moet eerst de agenda bekeken worden. Dat vind ik iets lastigs van Ne-
derlanders, wat hier onder gastvrijheid wordt verstaan is niet te vergelijken met hoe 
Iraniërs daarmee omgaan. Wat betreft omgangsgewoontes was het een hele opgave 
om mijn verwachtingen bij te stellen toen ik hier eenmaal was aangekomen. Een van 
de eerste Nederlandse uitdrukkingen die ik leerde was: ’s lands wijs, ’s lands eer. Het 
woord ‘wijs’ zocht ik op in mijn woordenboek maar het bracht me niet veel verder, 
van wijsheid zag ik niet veel in het gedrag van de Nederlanders om me heen. Later, 
toen ik de juiste betekenis van het spreekwoord ontdekte, kon ik het nog steeds niet 
goed plaatsen. Eigenlijk is teleurstelling het beste woord dat bij mijn eerste erva-
ringen hier past. Maar ik bekeek al het nieuwe natuurlijk vanuit het perspectief van 
mijn afkomst, terwijl je in feite helemaal opnieuw moet leren waarnemen als je je in 
een land met een andere cultuur vestigt. Met onbevooroordeelde openheid. Geluk-
kig was de teleurstelling bij mijn ontmoeting met Nederland tijdelijk.
Ik vluchtte uit Iran toen ik 25 was, net klaar met mijn technische studie. Het was er 
niet meer veilig voor mij; als student had ik iets te vaak vooraan gestaan bij demon-
straties, heel toevallig hoor. Ik ben nooit uitgesproken politiek bezig geweest maar 
ik was wel erg op mijn vrijheid gesteld en bij die ene demonstratie stonden er veel 
fotografen. De arrestaties begonnen plotseling, en heel willekeurig. Toen onverwacht 
een buurjongen van mijn leeftijd en kort daarna een neef verdwenen, zeiden mijn 
vader en mijn grootvader dat ik weg moest, het werd te gevaarlijk. 
Het afscheidsfeest van mijn familie en mijn vrienden was een van de moeilijkste mo-
menten voor mijn vertrek. De toekomst voelde eenzaam, onzeker en loodzwaar maar 
tegelijkertijd ook verwachtingsvol, heel tegenstrijdig was dat. De hele familie had 
geld bijeengebracht en zo kon ik een reis kopen naar de vrijheid, naar West-Europa. 
Ik spreek nu van halverwege de jaren negentig, toen het nog redelijk betaalbaar was 
en je bovendien nog relatief makkelijk als vluchteling ergens binnenkwam. Dat is 
helaas een stuk moeilijker geworden. Maar ook toen al was het een ongemakkelijke 
en gevaarlijke reis.

Eenmaal in het Nederlandse AZC leerde ik mijn vrouw kennen, een prachtig toeval. 
Het bijzondere was dat we uit dezelfde streek in Iran afkomstig waren en in dezelfde 
universiteitsstad gestudeerd hadden. Ook vertelde ze me dat haar grootvader en va-
der tot de soefigemeenschap behoorden, net als mijn grootvader en zijn zoons. Voor 
mijn opa en vader was die gemeenschap heel belangrijk en ze hadden graag gewild 
dat ik me daar ook bij aangesloten had. Ik ben als jongen wel eens mee geweest naar 
bijeenkomsten, maar ik begreep er niet veel van, al vond ik het dansen wel heel mooi. 
In mijn studententijd raakte het soefigedachtegoed helemaal op de achtergrond, en 
mijn familie liet me daarin vrij. Maar kort voor mijn vertrek stopte mijn grootvader 
me twee boekjes toe, een met verzen van Roemi en een met gedichten van Hafez. 
Hij zei erbij: ‘Jongen, je gaat nu naar een land van vrijheid. Maar hierin staan ver-
zen die over echte vrijheid gaan, een liefdevolle vrijheid die je altijd met je mee zult 
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dragen, diep in je hart. Wat er ook gebeurt, vergeet dat niet!’ Er 
werd daarmee iets in me wakker geroepen, denk ik, al herkende 
ik het nog niet. Maar ik begon onderweg naar het Westen wel 
meer na te denken over het hoe en waarom van alles, ondanks 
de willekeur en desinteresse waarmee de mensensmokkelaars 
ons behandelden. Of misschien juist daardoor, wie weet.
Als ik terugkijk naar hoe ik al die tijd al onbewust zoekende 
was naar de zin van het leven, eerst in Iran en later hier in dit 
koude, grijze en natte land met die lastige taal, een land waar ik 
in het begin zo weinig liefde en warmte vond… die zin zag ik 
aanvankelijk nergens. Niet in de vaak oppervlakkige en afstan-
delijke houding van buren en collega’s, niet in het soms schok-
kend directe van hun reacties op mijn vrouw en mij en ons 
jonge gezin, niet in de manier waarop we na de eerste goede 
opvang bijna volledig aan ons lot overgelaten werden. Tot ik 
stopte met zoeken en het me zo maar ineens in de schoot ge-
worpen leek te worden. Toen ik al een tijdje werk had, werd ik 
door mijn baas naar een cursus schrijfvaardigheid Nederlands 
gestuurd. Hij vond blijkbaar dat ik dat nodig had en ik vond het 
prima. Op een dag behandelden we een korte tekst van Roemi 
als introductie voor een huiswerkopdracht, ik zal het nooit 
vergeten. Na de les vroeg ik de docent: ‘Kent u meer werk van 
Roemi?’ Dat was het geval, en toen ik vroeg: ‘Begrijpt u die?’, 
bleek dat ze was aangesloten bij een groepering die zich onder 
andere met de geschriften van Roemi en Hafez bezighoudt, 
maar ook met die van andere ‘wijsheidsleraren’, zoals zij ze 
noemde, uit andere perioden en culturen. En ze zei nog iets dat 
ik niet meteen begreep, namelijk dat wij mensen in een stadium 
ver voor onze geboorte zijn vertrokken uit onze oorspronkelijke 
eenheid, omdat we zelf op ontdekkingsreis wilden in de wereld 
van de materie. ‘En nu zijn we allemaal op onze eigen manier 
vluchteling, op zoek naar de weg terug,’ zei ze. 
Ik vertelde mijn vrouw van deze bijzondere gebeurtenis en 
van de andere, nieuwe inhoud van het woord ‘vluchteling’. Ze 
keek me kort aan, glimlachte even en knikte als in herkenning. 
Het bijzondere is dat er sindsdien op onverwachte momenten 
herinneringen boven komen aan gesprekken tussen mijn opa 
en mijn vader. Het gebeurt bijvoorbeeld als ik op de fiets zit of 
als ik thuis zo maar wat voor me uit zit te staren. Zo herinner ik 
me dat mijn grootvader een keer tegen mijn vader zei: ‘Waarom 
dat zelfmedelijden? Je moet je moeilijkheden niet zien als een 
straf maar als een mogelijkheid. We moeten leren van wat ons 
overkomt, en dat gebeurt als je er op een andere manier, vanuit 
je hart naar gaat kijken.’ En een andere keer: ‘Maar je moet ook 
niet verwachten dat je leven ineens probleemloos gaat verlo-
pen als je dit gaat begrijpen en naleven. Je perspectief wordt 

w	TEKST: WINNIE GEURTSEN

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: SABRINA KHALIL, BAHMAN JALALI

w	RUBRIEK: LIFESTYLE

Vrome met je mooie inborst,

wijs niet met een beschuldigende vinger

naar de geïnspireerde vrijdenkers.

Jou kan de zonde van anderen niet worden aangerekend.

Het doet er niet toe of ik goed of slecht ben,

kijk jij maar naar jezelf.

Uiteindelijk oogst iedereen

wat hij of zij gezaaid heeft.

Sober of dronken,

iedereen is op zoek naar de Vriend.

Moskee of tempel, elke plek is het huis van de liefde. 

Hafez, fragment uit Ghazal 78
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anders, terwijl de gebeurtenissen in je dagelijks leven gewoon doorgaan. De kunst 
is om vanuit dat perspectief te blijven kijken, naar anderen maar vooral naar jezelf.’ 
Destijds haalde ik mijn schouders op over dit soort uitspraken, ik vond het achter-
haalde ideeën van een oude man die niet met zijn tijd was meegegaan. Nu begin ik 
dingen te herkennen, zoals het advies om vanuit je hart waar te nemen. Dat werkt 
kalmerend en relativerend, heel bijzonder is dat. 
In het begin van mijn werkzame leven in Nederland was ik ontevreden, over mijn 
taken, de manier waarop mijn leidinggevenden me behandelden, me overlaadden 
met werk. Ik leerde me erbij neer te leggen en onverwacht kreeg ik een nieuwe kans 
bij een andere werkgever, een baan die veel beter bij mijn opleidingsniveau paste 
en waar ik bovendien meer tijd overhield voor mezelf. Hierdoor kon ik me gaan 
verdiepen in literatuur over de grote wereldgodsdiensten, over hun ontstaan, hun 
beginperioden en over de mythen die ermee verbonden zijn. En toen leek het wel 
of er een licht opging, alsof ik iets herkende dat al die tijd in mij had liggen wachten 
tot ik er aandacht aan zou gaan besteden. De gedichten van Hafez en Roemi heb-
ben nu ook veel meer zeggingskracht voor mij. 
Frappant dat ik eerst zo veel ervaringen en teleurstellingen door moest maken 
voordat me dit allemaal overkwam. Ja, zo voelt het, dat dit allemaal over me heen is 

gekomen zonder dat ik daar zelf de hand in gehad 
heb. Ik vraag me af of ik al die teleurstellingen 
misschien nodig had om te ontdekken dat ware 
vrijheid iets heel anders is dan de oppervlakkige 
vrijheid waar ik eerst naar op zoek was. Misschien 
moest het gewoon zo gaan. 
De laatste tijd krijgen we gelukkig behalve het 
gebruikelijke nieuws ook mooie verhalen uit Iran, 
van mensen die daar ondanks alle onderdrukking 
toch een leven van liefdevolle aandacht leiden. 
Mijn oom, een heel nuchtere man, zei aan de tele-
foon: ‘Machthebbers komen en gaan, laat ze hun 
macht maar uitoefenen, dit is hun moment. Wij 
houden rekening met die geldingsdrang. Binnen 
de beperkingen die zij stellen, genieten wij van de 
vrijheid die er nog overblijft en vooral van de vrij-
heid die we diep in onszelf ervaren. We zijn blij en 
gelukkig met iedere dag die we met elkaar kunnen 
doorbrengen. En jullie doen in de zogeheten vrije 
wereld ervaringen op, en ontdekken dat daar ook 
niet alles ideaal is.’ Wat een diepe wijsheid.
Laatst hadden we een van mijn collega-vrienden 
met zijn partner bij ons thuis te eten. We hadden 
het over vrijheid en wat mijn oom daarover gezegd 
had. Hij begreep me direct, vertelde dat het in de 
westerse wereld misschien vrij lijkt maar dat hier 
andere soorten gevangenschap bestaan. Hij had 
het over vooroordelen, iets waar hij als gekleurde 

Anders dan Roemi is de veertiende-eeuwse soefidichter 

Hafez minder bekend in de westerse wereld, al lieten 

Byron en Goethe zich door de vertaling van zijn Ghazalen 

(verzen) inspireren. Zijn verzen bevatten een meervoudige 

gelaagdheid. Daardoor kunnen ze diepzinnig maar ook 

heel letterlijk worden geïnterpreteerd, wat tot misverstan-

den kan leiden en waardoor hij door sommige religieuze 

leiders als hedonistisch en onorthodox wordt bestempeld. 

Zo spreekt hij van kroeg, wijn en dronkenschap, terwijl het 

drinken van wijn in de islam verboden is.  Maar op een 

dieperliggend niveau kan zijn poëzie worden gelezen als 

verwijzend naar de vervoering die een lichtzoeker ervaart 

wanneer deze, geheel los van stof en vorm, wordt vervuld 

door de liefdekracht uit een levensveld van hogere, fijnere 

vibratie. Den Boer schrijft: ‘Hafez verwijst in zijn gedichten 

naar een spiritualiteit die in de islam fitra genoemd wordt. 

Dit is ons aangeboren gevoel voor religie, een soort ‘oer-

religie’, die ieder mens heeft. In wezen zijn alle religies 

een benadering of een weg om die aangeboren oerreligie 

te aanvaarden.’ Rozenkruisers spreken in dit verband 

van de roos des harten, die door een levenshouding van 

zelfopofferende liefdedienst tot bloei kan komen en zo 

een poort wordt naar het pad van bevrijding uit de wereld 

van de tegenstellingen. 
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Nederlander flink last van had gehad, 
tot hij besloot zich er zo min mogelijk 
meer van aan te trekken. ‘Ware vrijheid 
zit vanbinnen,’ zei hij, ‘diep in het hart 
verborgen’ en ja, ook hij en zijn vrouw 
kenden diverse wijsheidsstromingen. Ik 
was verbaasd dat we zo veel raakvlak-
ken hadden wat betreft achtergrond, er-
varingen en interesses. Even had ik het 
gevoel dat we in een Iraanse rozentuin 
bij elkaar waren, zo bijzonder voelde 
onze ontmoeting. 

Wat ons nog te wachten staat, weet ik 
niet maar ik weet wel dat er een deurtje 
in mijn hart geopend lijkt dat zich niet 
meer laat sluiten. Er wacht daar iets op 
me, alsof ik uitgenodigd word dichterbij 
te komen. Door wat of wie zou ik niet 
precies durven zeggen, maar het voelt 
goed. Er is vrijheid, licht en liefde ach-
ter dat deurtje en dat trekt aan me. Mijn 
vrouw zei laatst dat ik sinds we elkaar 
hebben ontmoet, langzaamaan serieu-
zer ben geworden maar de laatste tijd 
ook soms ineens heel opgeruimd; een 
mooi en duidelijk Nederlands woord 
voor een blije stemming.
Helaas kregen we kortgeleden het 
bericht dat mijn grootvader was overle-
den. Dat voelde alsof ik een aardbeving 
meemaakte. Ik vond het heel erg dat 

ik niet terug had kunnen gaan om afscheid van hem te nemen. Maar mijn vrouw 
zei: ‘Maak je geen zorgen. Hij wist dat je van hem hield, en hij vertrouwde erop dat 
je in staat was je eigen weg te vinden. Je hebt zijn boekjes nog steeds, ik zie je er 
regelmatig in lezen.’ 
Laatst flitste er onverwacht een inzicht door me heen; ik werd me bewust van de 
dubbele betekenis van het woord ‘vermogen’. Is het niet bijzonder dat wij, maar 
ook al die andere vluchtelingen, een vermogen hebben betaald om naar de vrijheid 
te kunnen reizen, om te ontdekken dat we die vrijheid al die tijd in onszelf mee-
droegen? En dat we het vermogen in onze eigen persoon hebben meegekregen om 
die vrijheid waar te maken: ons eigen diepste hartbewustzijn. Die erfenis dragen we 
sinds onze geboorte in ons, wij allemaal, waar we ook wonen of vandaan komen. 
Daar voel ik me dankbaar voor én voor het liefdevolle geschenk van mijn grootva-
der toen hij zijn naam aan mij doorgaf. Aso, dat is Farsi voor Aurora. Het eerste, 
beloftevolle morgenlicht. 

Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hafez_

(dichter)

Den Boer, Sipko A., De kroeg van 

Hafez, Milinda Uitgevers 2012, 

ISBN978-9062710942
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IIk was in de gelegenheid deze tentoonstelling te bezoeken en denk met gevoe-
lens van dankbaarheid terug aan de momenten dat ik oog in oog stond met wat 
ik de verbeelding van het hoogste in de mens zou willen noemen. Het kwam 
naar mij toe in een periode waarin ik mij, ter voorbereiding op een lezing, aan 
het verdiepen was in de werken van de Duitse Dominicaan en Mysticus Meis-
ter Eckhart. Het was mijn voornemen te gaan spreken over wat Eckhart noem-
de ‘de Unio Mystica’, de goddelijke eenheid of de eenheid van God en de mens. 
En daar op die middag in het Gemeentemuseum in Den Haag, in het werk van 
Mark Rothko, te midden van het kleurloze zwijgen, kwam voor mij tot uitdruk-
king wat Meister Eckhart met de Unio Mystica moet hebben bedoeld. 
Mark Rothko, de van oorsprong Joodse schilder die werd geboren in Letland, 
maakt diepe indruk op de toeschouwer van zijn verstilde schilderijen. In de ont-
wikkeling van zijn werk heeft hij geleidelijk steeds meer afstand genomen van 
vormen, figuren en zelfs kleur. Hij drukt op deze wijze de mystieke ervaring uit 
die hem tijdens het schilderen overkwam. Het bracht hem op de drempel van 
het transcendente, het stelde hem in staat die drempel te overschrijden en deel 
te zijn van het mysterie van de kosmos. Het is vooral zijn latere werk dat direct 
appelleert aan het innerlijk van de toeschouwer, die hij lijkt uit te nodigen zijn 
ervaring met hem te delen, een te worden door los te laten en op te gaan in het 
geheel.
Ik heb Rothko uiteindelijk niet in mijn lezing verwerkt, althans niet merkbaar. 
Wel heb ik een van zijn werken aan het slot van mijn presentatie getoond en er  
de Roos op het Kruis op laten projecteren. Zonder woorden. 
Rothko laat de toeschouwer in zijn werken verdwijnen en achter met een intens 
gevoel van eenheidsbeleving, van herkenning. Een gevoel van herkenning dat 
zich snel na mijn bezoek aan het museum herhaalde toen ik een boek in handen 
kreeg van de toen net overleden Nederlandse schrijver Joost Zwagerman. In De 
Stilte van het Licht wijdt hij enkele tientallen pagina’s aan Rothko en laat ook 
anderen aan het woord die spreken over hun kennismaking met Rothko: ‘Op-
gaan in een verheven stilte. Ontkomen aan jezelf in sublieme rust’. Prachtige 
verwoording van een mystiek-religieuze ervaring. Fantastische voorbeelden van 
hoe door de kunst de Unio Mystica ons nabij kan komen. 

Rothko meets 
Meister Eckhart
In 2015 vond in het 
Gemeentemuseum 
Den Haag een 
unieke tentoonstel-
ling plaats gewijd 
aan de werken van 
de Amerikaanse 
kunstenaar Mark 
Rothko. 

Kunst/

w	TEKST: KLAAS-JAN BAKKER

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: MARK ROTHKO

w	RUBRIEK: KUNST



20

Het Bureau voor de
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w	TEKST: ANNEKE MUNNIK

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: TONIA PREVENA

w	RUBRIEK: GEEST & ZIEL

Vrijheid
Hij zat al een half uur in de wachtka-
mer toen de spanning wat zakte. Hij 
keek om zich heen. Er zat zo’n tachtig 
man, de helft ongeveer van het vrou-
welijk geslacht. Hij keek beter. Een 
doorsnee van de bevolking, schatte 
hij. Slordige vrouwen en yuppen, een 
paar oudere dames, een jongeman 
met tatoeages op zijn benen en een 
paar mannen zoals hij, mid-veertig, 
blauwe of grijze regenjas. Zouden die 
allemaal…? Een meisje van een jaar of 
zestien keek hem vanuit de verte aan. 
Een kind nog, hoezo verlangt zij naar 
vrijheid? Wat wil ze ermee? Kan ze 
nog helemaal niet aan.

Geest & ziel/
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M de trein. Hij sprong over het toegangs-
poortje en rende naar een willekeurige 
trein. Toen hij eenmaal zat, voelde hij 
even een soort triomf, maar even later 
was er niets meer aan. Hij zat gewoon 
in een trein. Bij het volgende station 
stapte hij uit en op een rustig plekje 
drukte hij op de rode stip van het pasje. 
‘Ja, zegt u het maar,’ hoorde hij de man 
zonder naam zeggen. ‘Eh, ik heb al wat 
gedaan met die vrijkaart,’ zei Van der 
Vloot. ‘En?’ 
‘Ik vond er niets aan.’ ‘Tja,’ klonk het. 
‘Gewoon nog een keer proberen maar.’ 
Hij deed het. Hij stapte in een interna-
tionale trein en ging in de eerste klas 
zitten. Er gebeurde niets, tot ze bijna bij 
de grens waren. De conducteur kwam 
de vervoersbewijzen controleren. 
Dapper keek Van der Vloot de man aan: 
‘Heb ik niet,’ zei hij ferm. 
De conducteur zuchtte. ‘Uw identi-
teitsbewijs, alstublieft.’ ‘Heb ik ook niet.’ 
‘Dan zult u met me mee moeten.’ ‘Doe 
ik niet.’ 
De conducteur zuchtte nog eens en 
belde om versterking. Van der Vloot 
bleef zitten. Hij vond het opwindend. 
Ze konden hem niks maken. Hij had 
een vrijkaart. Hij zei het tegen de con-
ducteur, die hem een poosje peinzend 
aankeek. 
‘Ik weet niet wat u daarmee denkt te 
bereiken,’ antwoordde hij uiteindelijk. 
De politie neemt u mee en u krijgt 
op z’n minst een boete. Er zijn geen 
vrijkaartjes voor treinen.’ ‘Nee,’ zei Van 
der Vloot, ‘het is een vrijkaart voor alles. 
Totale vrijheid!’ 
‘Vertel dat maar aan de politie.’ 
Dat kon hij even later inderdaad doen. 
De agent schoot in de lach toen hij zijn 
vrijkaart toonde. ‘Zolang dat geen be-

‘Meneer Van der Vloot, kamer 3.’ Ah, 
hij was aan de beurt. Met een zucht 
van opluchting liep hij snel naar kamer 
3. De deur stond open. Er zat een vrij 
jonge man in een grijs pak achter een 
bureau. De man wees hem een stoel 
en weigerde de uitgestoken hand. Met 
een kort glimlachje zei hij: ‘Dit is een 
formaliteit, geen persoonlijke kwestie. 
Ik heb uw aanvraag gelezen en maak nu 
uw vrijkaart klaar.’
‘Maar,’ sputterde hij, ‘ik dacht dat ik 
een gesprek zou krijgen?’ 
‘Een gesprek is niet nodig. Uw aanvraag 
is goedgekeurd.’ 
Verbluft bleef hij zitten kijken hoe de 
afgemeten man een grijs kaartje nam, 
met een rode stip erop.
‘Uw handtekening hier graag. Uw 
DNA zit ingebouwd. Als u vragen hebt, 
of iets te melden, drukt u op de rode 
stip. Ik ben uw persoonlijk begeleider 
en ik ben altijd bereikbaar. Ik bied u alle 
hulp die u nodig hebt.’ Hij schoof het 
kaartje over het bureau naar Van der 
Vloot toe. 
‘O, eh… dat gaat totaal anders dan ik 
dacht. Dus ik kan u hiermee bereiken, 
met dit pasje? Hoe is uw naam dan?’
‘U kon ook niet weten hoe het gaat, 
en mijn naam doet er niet toe. U kunt 
mij alles vragen, op ieder moment. U 
kunt nu gaan leven en van uw vrijheid 
gebruikmaken. Prettige vrijheid.’ 
Van der Vloot keek nog een keer om 
voor hij, helemaal in de war, de kamer 
verliet. De man zonder naam keek hem 
blanco aan en knikte een keer kort tot 
afscheid.
Toen hij buiten was, met het pasje in 
zijn borstzak, besloot hij iets te doen 
wat hij al heel lang wilde, hoe kinder-
achtig het ook leek. Zonder kaartje in 
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‘Hé buurman,’ zei ze verrast. ‘Is er wat 
aan de hand?’ 
Hij kreeg het meteen moeilijk. Ze keek 
hem zo vriendelijk aan… Het was een 
aantrekkelijke vrouw en daar stond ze, 
hem recht aankijkend, te wachten op 
zijn antwoord. 
‘Eh, eh,’ stamelde hij, ‘ik bedacht dat 
u altijd die zware vuilnisbak helemaal 
naar de hoek moet rijden, en dat u wel 
eens ziek zou kunnen zijn, of zo, en dat 
we elkaar dan helemaal niet kennen.’ 
Ze keek hem een beetje verbaasd en 
lichtelijk geamuseerd aan. ‘U wilt me 
helpen, begrijp ik dat goed? Wat ont-
zettend aardig van u. Nee, we kenden 
elkaar nog helemaal niet, hè?’ Ze stak 
hem haar hand toe: ‘Ik ben Charlotte. Ik 
woon hier met mijn zoon van zes, maar 
die is nu naar school.’ 
‘O, eh, ja, snap ik,’ zei Van der Vloot, 
nog steeds in de war. Hij voelde dat hij 
een rood hoofd had, wat erg vervelend 
was. ‘Ik ben Kees, Kees van der Vloot, 
en als er ooit wat is, belt u dan aan bij 
nummer 67. Daar woon ik met mijn 
vrouw Gerda.’ Toen hij het over zijn 
vrouw had, werd zijn hoofd nog roder. 
Hij slaagde er nog in om: ‘Nou, komt u 
eens bij ons op de koffie met uw zoon-
tje, dat zou gezellig zijn’ te zeggen.
Ze glimlachte stralend en stak haar 
duim omhoog: ‘Zal ik gauw doen. Dank 
u wel, Kees!’ 
Van der Vloot maakte dat hij wegkwam. 
Hij zag uit de verte zijn vrouw aanko-
men en schoot snel een steegje in.
Met kloppend hart staarde hij naar de 
vrijkaart, in staat om die te verscheuren 
of verbranden van nijd. Hij zou een 
klacht indienen. Wat een oplichterij. 
Iedereen had het altijd over het bureau 
van de vrijheid en hoe heerlijk het was 

taalpas is, kun je er helemaal niets mee 
en kom je hier niet weg, grappenmaker.’
Uiteindelijk moest zijn zoon hem ko-
men halen, tot diens uiterste verbazing. 
‘Wat mankeert je, pa, dat je zonder 
kaartje in een internationale trein gaat 
zitten? Is er iets met je hoofd of zo?’ 
‘Nee,’ zuchtte hij en zag ervan af om 
het uit te leggen. Zodra zijn zoon ver-
trok, drukte Van der Vloot weer op de 
rode knop. 
‘Ja?’ klonk het weer. 
‘Ik ben uit de trein gehaald door de 
politie en kreeg een bekeuring!’ zei Van 
de Vloot boos. 
‘Ja, dat is logisch. Het is niet toegestaan 
om zonder kaartje in de trein te zitten.’ 
‘Ja, maar ik heb toch die vrijkaart! En 
toch werd ik opgepakt! Wat stelt die 
kaart dan voor!’
‘U heeft het toch gedaan? Dan was u 
toch vrij om dat te doen?’ 
‘Ja, maar ik wilde dan geen bekeuring!’ 
‘Wat andere mensen doen, valt natuur-
lijk niet onder uw vrijkaart.’ 
‘Wat heb ik er dan aan, wat een waarde-
loos ding!’ 
‘Het is absoluut geen waardeloos ding. 
Het verstrekt u volledige vrijheid. Ik zou 
zeggen: probeer nog eens iets, dan zult 
u zien dat u alles kunt doen wat u wilt. 
U bent volledig vrij.’
Van der Vloot ging aan de slag. Hij ging 
een deur in met ‘verboden toegang’ 
erop. Hij was nog maar een paar meter 
verder toen er al iemand voor hem ging 
staan zodat hij er niet door kon. 
‘Deruit,’ zei de man, ‘en gauw een 
beetje.’
Omdat het een potig type was, ging 
Van der Vloot inderdaad. Dan maar een 
andere oude wens vervullen. Hij klopte 
op de deur van de jonge buurvrouw. 

‘U wilt me helpen, 
begrijp ik dat goed?’
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Hoe kon dat nou? Boos drukte hij op 
de rode stip. 
‘Ja, zegt u het maar?’ 
‘Ik sta voor de deur van het Bureau. 
Waar is het Bureau gebleven?’ riep Van 
de Vloot woedend naar de kaart. 
‘Het Bureau is waar het altijd is ge-
weest, meneer,’ was het antwoord. 
‘Nietwaar!’ brieste Van der Vloot ‘en die 
kaart werkt ook niet!’ 

om volkomen vrij te zijn. Maar mis-
schien lag het aan de kaart, misschien 
werkte die niet. Via een aantal donkere 
straatjes bereikte hij weer het Bureau 
van de Vrijheid. Dat wil zeggen: de 
plek waar het was geweest. Er hing een 
ander bord voor de deur: consultatiebu-
reau voor peuters. Er hingen ook vrolijk 
gekleurde gordijnen en de deur zat op 
slot.

Uiteraard krijgt men 
ook de consequenties van 
genomen vrijheden
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loze kaart had, dan ben ik alleen maar 
bezig om uit de problemen te blijven.’ 
‘Maar dat hoeft toch niet? Nu u hope-
lijk vrij bent gekomen van de illusie dat 
u ongestraft kon doen wat u wilde, kunt 
u al die protesten van vroeger laten val-
len en eens op een frisse manier tegen 
het leven aankijken. U zult nooit meer 
denken dat u iets moet, want dat is niet 
waar. U zult niet meer vechten tegen 
het leven, want dat is een oeverloze 
strijd. U kunt eens rustig kijken wat 
het leven u allemaal aan kansen biedt, 
wat er aan hulp en vriendelijkheid is 
geweest in uw leven, hoe bevoorrecht u 
bent boven uzelf van een paar maanden 
geleden. U wilde allemaal dingen die 
niet goed voor u waren, eigenlijk alleen 
maar omdat u dacht dat die niet moch-
ten. Weet u wel hoeveel dingen u kunt 
doen die u en de wereld om u heen 
goed doen? En dan denk ik nog niet 
eens aan de bekende ‘goede werken’, 
maar bijvoorbeeld aan een opgewekt 
humeur, een vriendelijk woord, een 
energieke uitstraling, een tevreden blik, 
een goede gedachte, een helpende hand 
waar dat nodig is.
En dat mag allemaal! U heeft het nota 
bene al gedaan vandaag! Denk er nog 
eens goed over na. En mocht u mij 
nodig hebben, druk gerust op die stip. 
Ik ben altijd te bereiken. U kunt ook 
gewoon aan mij denken, dan weet u 
misschien zelf al hoe het zit.’ 
Van der Vloot stond nog een kwartiertje 
voor zich uit te staren voor hij rechts-
omkeert maakte en op weg ging naar 
huis. 

‘Wat is er dan gebeurd?’ 
Van der Vloot bracht verslag uit en 
voegde eraan toe dat hij niet eens had 
durven doen wat hij gewild had. ‘Dus, 
als ik het goed begrijp wilde u die jonge 
buurvrouw kussen en dat heeft u niet 
gedaan?’ 
‘Ja.’ 
‘Nou, dan zie ik het probleem niet.’ 
‘Ziet u het probleem niet? Weet u niet 
hoe gênant dat was? Ik stond daar met 
een vuurrood hoofd en ik voelde me 
helemáál niet vrij!’
‘Dat komt doordat uw geweten begint 
te spreken, meneer Van der Vloot. U 
was volkomen vrij om te doen wat u 
wilde, maar u kwam tot de ontdekking 
dat het alleen maar een wensdroom 
was, en niet een echt verlangen.’
‘Wat stelt die hele vrijheid dan voor? Er 
gebeurt niets anders dan als ik die kaart 
niet zou hebben!’ 
‘Tja, dat is natuurlijk zo. Ik weet ook 
niet waar u het idee vandaan haalde dat 
iedereen dan ook zomaar goed zou vin-
den wat u doet, maar vrij bent u zeker. 
Dat was u trouwens al die tijd al, maar 
u besefte dat niet. Uiteraard krijgt men 
ook de consequenties van de genomen 
vrijheden. Dat hoort er nu eenmaal bij.’
‘Ja zeg, ben ik gewoon in de maling 
genomen? Heb ik al die jaren op de 
wachtlijst gestaan voor helemaal niets? 
Ben ik er niets mee opgeschoten?’
‘Ja, u bent er zeker iets mee opgescho-
ten. U beseft nu dat u ook de gevolgen 
moet aanvaarden. U bent helemaal vrij 
om wat dan ook te kiezen. Bijvoorbeeld 
ook het een en ander dat prettige gevol-
gen voor u heeft.’
‘Ja maar,’ zei Van de Vloot na een 
poosje, ‘dan doe ik niets anders dan ik 
vroeger altijd deed, voor ik die waarde-
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Vrijheid
bij de uitdrukking van 
de ziel in de wereld
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w	TEKST: FRANS SPAKMAN

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: MUURSCHILDERING BERLIJN

w	RUBRIEK: FILOSOFIE

Vrijheid
De waarlijk menselijk potentie is 
de creatieve uiting zonder ‘be-
lemmeringen’ in deze wereld.
De eeuwig spelende mens, de 
Homo Ludens (Huizinga) probeert 
al culturen lang ruimte te vinden 
voor die expressie. Zo – los van 
dwingende structuren en patro-
nen, los van machtsuitoefening 
door anderen – wordt een vrij-
heid beleefd, waaraan de ziel 
behoefte heeft.

Maar deze wereld is een ongelukkige 
plaats om je vrijheid te beleven. Want de 
wereld vraagt om structuur, om positie, 
vraagt vooraf om valorisatie, om duide-
lijkheid, zodat in het totale krachtenveld 
geen ‘bedreiging’ of inmenging kan 
plaatsvinden. Er is in de wereld geen 
Lebensraum voor vrijheid(sbeleving). 
Althans, de geschiedenis is een on-
barmhartige les voor het fnuiken van de 

vrijheid, wellicht met een enkele uitzon-
dering van kunstbeoefening, die soms 
gelukkig door dwang en macht wist 
heen te breken. 
De belangrijkste reden van de uiterst 
problematische positie van vrijheid in 
de wereld is wel dat het geen waarde 
van deze wereld is, noch kan zijn.
De Griekse mythologie vertelt het 
keiharde verhaal van vader Uranos, de 
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verbonden. Omdat ook het gnostieke 
bewustzijn die verhoging impliceert: de 
vrijheid mag dan in deze wereld niet 
afzonderlijk gevierd kunnen worden, 
vanwege de verhoudingen in de wereld, 
evenwel in samenhang met Liefde en 
Eenheid krijgt Vrijheid haar geestelijke 
dimensie in de gnostieke beleving.  Vrij-
heid als afzonderlijke, individuele bele-
ving mag dan het onmogelijke van onze 
werkelijkheid vragen, in het zuivere 
verband, in verbinding met Eenheid en 
Liefde stuwt zij het bewustzijn tot het 
benutten van realiseringskansen.
Het is vanuit de gnosis dat deze ver-
binding van vrijheid, eenheid en liefde 
hecht te noemen is, elektromagnetisch 
in een hogere, niet-wereldse ‘ordening’ 
is en de vrijheid van Uranos terug-
schenkt aan mensenzielen.
Voor de Aquariustijd is die driehoek 
van waarden een organische eenheid in 
onderlinge betrekking: er is géén een-
heid zonder vrijheid, er is géén liefde 
zonder eenheid, er is géén 
vrijheid zonder liefde.
Dicht kan vrijheid naderen tot de hoge-
re astrale frequentie als gedoeld wordt 
op ‘het nieuwe denken’, immers ‘de 
gedachten zijn vrij’. De zuivere mentale 
ether zou daarmee vanuit vrijheid ‘ge-
dacht’ kunnen worden. En inderdaad, 
voor zover de interkosmische ethers 
direct en harmonisch uit de oorspron-
kelijke oersubstantie worden betrokken, 
zijn de gedachten vrij.
Ook in de vrije muziekbeoefening be-
staat een expressiemogelijkheid, als de 
‘wereldse wil’ kan worden losgelaten. In 
het algemeen worden we namelijk gere-
geerd door een onophoudelijk streven 
naar bevrediging van behoeften en het 
vermijden van pijn en ongemak. Maar 
soms, bijvoorbeeld als je naar muziek 
luistert of naar kunst kijkt, poëzie leest 
of een goed boek, ontsnap je aan de 
tirannie van de wil. Dan ontstaat een 
vrije ruimte, een vorm van belange-

behartiger van vrijheid in de kosmos, 
die door Chronos – zijn zoon – van de 
vrijheid wordt beroofd, zelfs ‘ontmand’. 
Hij (Chronos) zegt als het ware tegen 
z’n vader: ‘Die vrijheid van jou wordt 
gedragen door Chaos en helemaal niet 
door Kosmos; ik eis ordening, struc-
tuur, systeem en regelmaat!’ Daar was 
Plato het wel mee eens en wij zitten, als 
voetnoten bij Plato, gefragmenteerd op 
de bodem van deze wereld.
Vrijheid is verbonden met de leefwe-
reld van Uranus, de heerser van het 
sterrenbeeld Waterman en de beleving 
ervan nadert nieuwe mogelijkheden in 
deze overgangstijd, die tegelijkertijd een 
‘eindtijd’ voor het beeld Vissen inhoudt. 
In het christendom – bepalend in dat 
Vissentijdperk – wordt gezegd: ‘Waar 
de geest des Heren is, daar is vrijheid.’ 
En die geest des Heren (Christus) is 
niet van deze wereld, volgens eigen 
zeggen.
Van tijd tot tijd laait een Uranusvuur 
op, zoals rond 1780 bij het begin van 
een revolutie: liberté, egalité et fraternité 
klinkt als leuze. Eind zestiende, begin 
zeventiende eeuw was er het vuur (het 
licht) van de ontluikende Verlichting in 
Europa en ook in de jaren zestig van 
de vorige eeuw klonk de vrijheidsleus. 
Toch zet dit vrijheidsgevoel zich vooral 
af tegen onderdrukking, dwang, slaver-
nij en andere beperkingen en belem-
meringen. Het is vooral ‘vrijheid van’ 
en niet zozeer ‘vrijheid tot’ (Emmanuel 
Kant). Vrijheid ‘tot’ is te beleven als 
een feest van expressie en creativiteit, 
als ongedwongenheid, in aanwezigheid 
en zelfrealisatie, als herscheppende en 
co-creatieve werkzaamheid als van een 
andere ‘orde’, ook al zijn de misstanden 
die in eerste instantie bestreden worden, 
hemeltergend.
Er is ruimte gekomen voor de vrij-
heidsbeleving op weg naar Aquarius, 
vooral door de bewustzijnsverhogende 
frequenties die met die overgang zijn 
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nieuwe lijnen verkennen, terwijl de 
andere instrumenten/stemmen wat te-
rugtreden en blijven ondersteunen. Of 
zich door de nieuwe lijn laten inspireren 
en in dialoog gaan.
Het lijkt een mysterieus proces van 
spontane ziele-expressies, maar het is 
gewoon een gebeurtenis ‘waar muziek 
in zit’. Net als de ‘muziek der sferen’. 
Ogenschijnlijk onbereikbaar en heel ver 
weg. In het licht van Aquarius komt 
het neer op van binnenuit meebewegen 
naar een hogere frequentie. 

loosheid, alle begeerte wordt tijdelijk 
opgeschort, alle doelen en behoeften 
voor heel even uitgeschakeld. Alsof je 
van een afstand naar de wereld en jezelf 
kijkt (vrij naar Arthur Schopenhauer).
In de vrije muziekbeoefening blijkt de 
individuele vrijheid goed te verenigen 
met een zekere onderschikking aan re-
gels (vrijwillige onderschikking) waar-
door het geheel in voldoende harmonie 
blijft om te kunnen ‘verheffen’.
Bijvoorbeeld: vanuit basisregels in een 
‘combo’-thema kan elk instrument 
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Landschap met een marskramer die een praatje maakt met een rustende vrouw bij boomstammen naast de weg. Meer naar achteren 
komen andere figuren over de weg. Links een vissende man met een hengel. Jan Wijnants, Amsterdam, Rijksmuseum, 1669
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Geestelijke 
marskraam 
met zeven 
gesloten 
lades

Dit fraaie mystieke traktaat dat door een onbekende, in de 
school van de heilige geest goed onderrichte en beproefde 
mens is geschreven, staat de Orde van het Rozenkruis. 
zeer na. Bepaalde overtuigende aanwijzingen spreken 
ervoor dat het door de Orde is geïnspireerd en uitgegeven. 
Het innerlijke goudgehalte zal zeker voor veel mystieke 
naturen in de tegenwoordige tijd een groot gewin zijn, en 
de beoefening ervan wordt ten zeerste aanbevolen. 

Waarin een 
korte en geestrijke 
verklaring van de 
zeven zaligheden 
zijn opgenomen.

w	TEKST: LUCAS JENNIS (1622)

w	LAND: DUITSLAND

w	BEELD: JAN WIJNANTS

w	RUBRIEK: LEVEND VERLEDEN
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ZZo werd het hiernavolgende werk bij een heruitgave honderd jaar geleden aange-
prezen.
In onze kringen spreken we vaak over de rozenkruisersmanifesten, de ophef die ze 
veroorzaakten en de vele antwoorden die daarop in druk verschenen. In de ze-
ventiende eeuw vonden deze werken vaak hun weg in Europa vanuit de befaamde 
Buchmesse in Frankfurt; dankzij contacten in Frankfurt en bij de Messe kon bij-
voorbeeld Michel Le Blon al in 1615 een Nederlandse vertaling van de Fama en de 
Confessio van de Rozenkruisers Broederschap bezorgen. 
Frankfurt was ook een vrijplaats voor de uitgeweken protestanten uit de zui-
delijke Nederlanden, een groep die bekendstaat als de migranten; zij die op de 
vlucht waren voor de Spaanse furie. Velen van hen waren zeer ontvankelijk voor 
de rozenkruisersboodschap, waarin zij hun eigen streven naar geestelijke vrijheid 
herkenden. Uit die kring stamde de uitgever Lucas Jennis (1590-na 1630), naar 
nu bekend is de schrijver van de Geestelijke marskraam. Lucas’ vader, Jennis de 
Oudere, een rijke juwelier, goudsmid en graveur, was eveneens uit Brussel naar 
Frankfurt gevlucht. En zo werd ook zoon Lucas actief als graveur. Na de dood van 
haar eerste man in 1606 hertrouwde zijn moeder met Johann Israël de Bry. De De 
Bry’s waren uitmuntende graveurs die ook de werken van Robert Fludd en Mi-
chael Maier van illustraties hadden voorzien. Met diens zoon Theodor steeg Lucas 
jr. tot grote hoogte in dit artistieke ambacht. 
Lucas Jennis’ grafisch bedrijf in Frankfurt werd dé uitgever van alchemische en 
hermetische literatuur. Hij publiceerde daarnaast verschillende teksten van de mid-
deleeuwse Nederlandse mysticus Jan van Ruusbroec, soms uitgegeven onder de 
naam van de bekendere Rijnlandse mysticus Johannes Tauler.
Tijdgenoten beschrijven Jennis als een zeer sympathieke en vriendelijke persoon 
met een talent voor levendige gravures dat nauwelijks is overtroffen. Hij maakte 
deel uit van de tweede kring rond de rozenkruisers en onderhield nauwe banden 
met veel bekende alchemisten en filosofen, zoals Basilius Valentinus, Michael 
Maier, diens leerling Daniel Stolcius en Robert Fludd, die allemaal tot zijn naaste 
kennissen behoorden.
Via Michel Le Blon vonden de werken van Jennis ook hun weg naar Amsterdam, 
de tweede vrijplaats voor andersdenkenden in de zeventiende eeuw. Na Lucas’ 
dood in de eerste jaren na 1630 gaf Christoph, de jongere broer van Michel Le 
Blon, veel van zijn titels opnieuw uit. Het hiernavolgende in het Nederlands ver-
taalde traktaat Krämer-Korb, mit sieben beschlossenen Laden werd later, in 1655, nog 
eens gepubliceerd door Hans Fabel. Wie in staat is voor ‘Jezus’ het Licht der Ziel 
te lezen en voor ‘Christus’ de Geest der Waarheid zal zeker de innerlijke zeggings-
kracht proeven van dit zeventiende-eeuwse werk uit de directe invloedssfeer van 
het Rozenkruis.
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Waarin een korte en geestrijke verklaring van de zeven zaligheden zijn opgenomen. 

GEESTELIJKE KRAAMKORF
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C woeste zee van deze wereld, en in hun 
verlangen of angst niet laat zinken of 
verdrinken, ook de beproevingen van 
de goede broeder en kwam in zijn lief-
devolle goedheid tot hem, op een wijze, 
zoals hierna wordt geschreven. Jezus, 
onze lieve Heer, werd marskramer. Hij 
ontmoette deze broeder langs de weg 
en droeg een rek, daarop lagen VII 
beslagen lades (dozen).
De broeder dacht bij zichzelf: O, had ik 
maar een oude schat, dan zou ik deze 
marskramer vragen naar zijn koopwaar. 
Ze naderden elkaar met een vriendelijk 
begroeten. Jezus vroeg de broeder wat 
zijn beroep was. De broeder zei: Ik ben 
een marskramer, arm aan geld en goed. 
Daarentegen ben ik een rijke markt-
koopman, sprak Jezus, en draag een 
rijke koopmansschat die ik goedkoop 
voor een goed doel wil weggeven. De 
broeder zei: God heeft mij tot u geleid, 
als u me een eerlijk bod wilt doen, en 
mij het goede doel toevertrouwen, ver-
tel me dan, wat draagt u bij u? Ik wil uw 
hele koopmansschat kopen.
Jezus zei: Ik draag zeven edele schat-
ten bij me en ik kom uit het Oosten. Ze 
zijn meer waard dan zilver en goud, ze 
gaan nooit verloren en bederven niet, ze 
brengen winst zonder verlies en rijkdom 
zonder armoede.
De broeder sprak: Rijke winkelier, laat 
me uw schatten zien. Als ik u er niet 
voor kan betalen, wil ik toch met goede 
moed en vreugde door hen gesterkt 
worden en hun wonderen aanschouwen 
en erover kunnen vertellen.

Christus de marktkoopman 

Onze heer Jezus Christus spreekt in het 
evangelie:
Wie niet alles verlaat wat hij bezit, kan 
mijn leerling niet zijn.

Dit predikte eens een meester, en onder 
zijn gehoor was een rijke koopman, 
waarin een vurige ernst ontvlamde om 
een arm, nederig leven te gaan leiden en 
Christus na te volgen.
Hij stond op na dit onderricht, verliet 
al wat hij had, werd een kluizenaar in 
een woud en een edele mens, rijk aan 
deugden. Hij werd rijkelijk gezegend 
door de Heer. 
De duivel haatte deze kluizenaar al 
geruime tijd en viel hem aan met 
inblazingen om naar de wereld terug 
te keren en een marskramer te worden, 
met name: hoe het handmatige werk 
van eigen handen zaligmakend zou zijn, 
zoals David in de psalm zegt:
Ps. 128 Want u zult eten van de inspan-
ning van uw handen.
Ook dat hij aalmoezen moest geven van 
zijn tijdelijke goed en de werken van 
barmhartigheid vervullen; en ook hoe 
hij voor veel mensen, niet alleen voor 
zichzelf, veel goeds moest verwerven; 
en ook hoe dat toch de gebruikelijke 
weg naar het eeuwige leven zou zijn! 
Toen werd de aandrang zo groot en 
sterk, dat de goede broeder opstond en 
zich voornam weer in de wereld terug 
te keren. 
Nu kende de liefhebbende Christus, 
die de zijnen in het schip van de bittere, 
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sterven en niets te worden in de diepten 
van uw natuur, u zult bij niemand hulp 
zoeken, dan bij God alleen en bij niets 
uit de tijd. Word u anders beoordeeld 
dan u naar eer en geweten zelf oordeelt, 
draag het gelaten en geduldig: wat goed 
is in u, laat dat in deemoed schijnen en 
in dankbaarheid als een beeld van de 
godheid: wat u bent in zelfzucht, dat 
moet u leren te laten sterven; laat te 

allen tijde armoede uw 
schat zijn, uw kracht 
uw onderdanigheid, uw 
schijnen een donkerte, 
uw kunst een dwaas-
heid, uw verfijning een 
onbekende grootheid. 
Zoek met Paulus Chris-
tus, als hij zegt: niets te 
weten dan Christus, en 
die gestorven. Als u mij 
nu een dergelijke moed 
kunt bieden, dan neem 
deze schat; hij is voor u. 

Want er staat in het evangelie geschre-
ven: 
‘Zalig zijn de armen van geest, het ko-
ninkrijk is aan hen.’ 

Maar de broeder sprak: Ik moet u deze 
schat laten, want ik merk op dit stuk te 
kort te schieten.

Jezus de edele heer opende nu de eerste 
lade. Er verscheen een paleis waarvan 
de muren van goud waren, de straten 
en de huizen waren uit edelstenen op-
gericht: de mensen in het paleis waren 
gezond zonder te sterven, jeugdig zon-
der oud te worden, vreugdevol zonder 
droefenis en genoten zekerheid zonder 
twijfel. Boven de poorten van het paleis 
stond geschreven: dit is het ware leven. 
De broeder sprak: O, rij-
ke koopman, deze schat 
kan niemand betalen, en 
toch vraag ik u, hoe u 
deze wilt wegschenken? 
Jezus sprak: Is het uw 
ernst om hem te kopen, 
neem hem dan goed-
koop. De broeder sprak: 
Hoe? Jezus antwoordt 
hem: Voor niets! 
Dat wil ik u direct en 
zeker betalen. Ik bezit 
niets anders. Ik heb geen 
roerend of onroerend goed dan deze 
arme haveloze jas, ik zal hem uittrekken 
en dan heb ik niets: als u me   de schat 
hiervoor wilt geven.
Jezus zei: U moet me goed begrijpen 
wat dat ‘niets’ is. Dat wil zeggen: U 
dient uw natuur op te geven en te 
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lichaam zijn heer, uw begeertes zijn bit-
ter, uw wil en uw moed vals. Traag bent 
u om deugdzaam te zijn, snel geneigd 
tot ondeugd, zeer licht tot zonden te 
verleiden, voor ware vroomheid tekort-
schietend, en dienst aan God verzuimt 
u. De wereld roept u, en u komt. De 
natuur eist van u, u geeft het haar. De 
duivel is uw raadsman, hem volgt u. 
Gemak is uw herberg, de wereld uw 

toevlucht, geluk uw 
troost, rustig-aan uw 
vreugde, zachtheid uw 
heelmeester, lust uw 
kok, baldadigheid uw 
tuchtmeester en wat de 
natuur u kan bieden 
bepaalt uw doen en 
laten. Als u nu dit aar-
derijk aan mij wilt laten, 
dan mag u deze schat 
nemen. Want er staat 
geschreven: 
‘Zalig zijn de goede, 

milde zachtmoedige mensen, want zij zul-
len het eeuwige leven bezitten.’ 

Maar de broeder sprak: Ik ben een on-
handelbare broeder, daarom laat ik deze 
schat in uw bezit. 

Jezus de heer deed de tweede lade open. 
Er verscheen een geheel land, machtig 
en wijd en met goed bebouwde bergen 
en steden, en in dit land bevond zich 
alles wat men kon verlangen en er was 
een overvloed aan goud en zilver en 
edelgesteente, ook was daarin genoeg 
van alle vruchten en alles wat het 
aardrijk voortbracht was erin rijkelijk 
voorhanden. 
Op deze lade stond 
geschreven: Dit is het 
sieraad van deze wereld en 
van het aardrijk. 
De broeder sprak: Lieve 
koopman, is dat land te 
koop? Jezus sprak: Ja. 
De broeder sprak: Hoe? 
Jezus antwoordde: Voor 
een kluit aarde. De broe-
der greep vol vreugde 
een kluit en bood hem 
die aan. Jezus zei: Denk 
eraan, u bent van de 
aarde en tot de aarde zult u wederkeren. 
U bent een schepsel, uw binnenkomst 
in de tijd was krachteloos, het middel is 
onvolkomen en het einde is dodelijk.
Uw ziel is een knecht geworden, uw 

De tweede lade met het land.
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vergeten. Als u uw tijd verdoet, zult u 
een verloren zoon worden, die de gena-
deschat opteert in lichtvaardigheid. U 
zult een trage dienstknecht worden, die 
de talenten van de meester heeft begra-
ven. U verliest tijd en kracht zonder er 
voordeel van te hebben. Al uw moei-
ten blijven ondertussen rusteloos, uw 
inspanningen zijn onordentelijk, zonder 
iets goeds voort te brengen. Uw begin is 

te plots, uw voortgang 
traag en uw einde on-
vruchtbaar. Uw lichaam 
maakt uw begerig, uw 
landerijen en uw bezit 
maken u praalzuchtig 
en uw lijden maakt u 
ongeduldig. Dagelijks 
nadert u de dood, en 
ieder uur ontzegt u 
zich het Leven. De tijd 
vergaat en vervliegt, het 
geluk leidt u, de natuur 
zaait en uw domme 

gemoed bloeit. Als u dit alles berouwvol 
beweent, kan ik u deze schat overhan-
digen, want er staat geschreven: ‘Zalig 
zij die bedroefd zijn, want zij zullen allen 
getroost worden.’

Maar de goede broeder sprak: Helaas 
vind ik dit niet in mij, zo moge daarom 
de schat bij u blijven. 

Jezus de rijke marskramer opende de 
derde lade en er verscheen een prach-
tige tuin, als een aards paradijs, wel-
getooid met edele bloemen. De geur 
van deze tuin oversteeg alle apotheken. 
Daar stroomde een levende bron, daar-
in klaterden ook kristalheldere beken. 
Vorst of hitte waren daar onbekend. De 
tuin had twaalf poorten voor de twaalf 
maanden van het jaar, en voor iedere 
poort was de schoonheid 
van die maand het hoog-
ste bloeiende sieraad. 
Ook kon het verstand 
niets bedenken wat in 
deze tuin niet al op zijn 
allergelukkigst bestaat. 
Boven de poort van deze 
tuin stond geschreven: 
Deze hof is de gelukzalige 
vreugde. 
De goede broeder sprak 
vol verlangen: O geliefde 
marskramer, hoe kan ik 
deze tuin betalen? Jezus sprak: Met uw 
natte ogen! De broeder keek om zich 
heen of er ergens water was en zei: Ik 
wil niet alleen mijn ogen natmaken, 
maar mijn hele lijf, om deze schat te 
verwerven. Jezus vroeg: Weet u welk 
ogenwater ik bedoel? Ik zal het u vertel-
len: u bent een pelgrim op reis naar het 
vaderland, maar één die zijn reisdoel is 
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Dionysius de Aeropagiet stelde de negen engelenkoren 

op schrift. De eerste en hoogste triade zijn Serafijnen, 

Cherubijnen en Tronen, de middelste triade Heerschappijen, 

Krachten en Machten en de derde triade Vorstendommen, 

Aartsengelen en Engelen. De Mens van de Grootheid zal 

eenmaal de tiende hiërarchie vormen, als mundus intell igen-

tiarum, de verstandswereld of de wereld van het begrijpen 

(de Geest-zielewereld).

Lucas Jennis verbeeldt in deze afbeelding de gehele 

geestelijke wereld. Boven de drie triades is de wereld als 

archetype. Daarbovenuit is de sfeer van het Alleen-Goede, 

het goede der oneindige genade of het Licht, met in haar 

midden de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heil ige geest.

Dionysius heeft de engelenhiërarchieën enkel symbolisch 

bedoeld en nooit letterli jk. Zij zijn een ‘imaginatie’, een 

verzinnebeelding, waarin hij ‘de heil ige gedachten wilde be-

zingen’. Het is een samenhang die wij, als wij ons verheffen, 

symbolisch kunnen bevatten en die we al denkend, intuïtief, 

kunnen begrijpen. Maar slechts in grote stilte, als alles zwijgt 

in ons, kunnen we haar naderen.

Als neoplatoonse fi losoof uit de vijfde eeuw streefde 

Dionysius ernaar die gedachtewereld met de christelijke 
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naar het onvergankelijk goede: verlang 
naar uw vaderland; ontbreekt het u op 
dit moment aan iets goeds of mist u 
iets, vervul u met liefde en verlangen 
en nader deze tafel. Want het gaat hier 
uitsluitend om werk aan de ziel. Het 
tamme is de tucht van het lichaam, het 
wilde een allesomvattend betrachten 
van de Waarheid, het gevogelte is de 
geordende deugd, het stromende is het 

kruis van Christus, 
de wijnstok is het 
lichaam van Chris-
tus, het wijnvat zijn 
de spijkers, de wijn 
is het bloed Christi. 
Dat is de spijze der 
ziel. Als u daarnaar 
verlangt, neem dan 
de tafel in bezit, want 
er staat geschreven:
‘Zalig zijn zij die hon-

geren en dorsten, want zij zullen gespijzigd 
worden.’

Maar de broeder sprak: Al zou ik altijd 
van de honger omkomen, dan nog vind 
ik niets van deze dingen in mij, laat 
daarom de tafel beter bij u blijven.

De lieve marktkoopman Jezus deed nu 
de vierde lade open. Er verscheen een 
rijkelijk voorziene tafel met allerlei soor-
ten heerlijke spijzen, er was wild en tam 
gevogelte en goede wijn in overvloed. 
Deze dis verzadigde voor eeuwig alle 
honger en dorst bij wie hem bezat en 
ervan at. Boven de tafel stond geschre-
ven: Dit is de spijze der eeuwigheid.
De broeder sprak: Mijn zachtmoedige 
koopman, hoe kan 
ik deze tafel kopen? 
Jezus sprak: Als u 
hongert en dorst, wil 
ik ditmaal u er niet 
alleen aan laten laven, 
maar ik wil hem u 
ook in bezit geven. 
De broeder sprak 
blijde: Ja, ik heb een 
honger en dorst die 
ik die al vele jaren 
niet heb kunnen stillen. Jezus zei: Ik 
doel echter op een geestelijk honge-
ren en dorsten naar goddelijk voedsel, 
waarvan geschreven staat: De mens 
leeft niet van het brood alleen, maar 
ook van het geestelijk woord, dat uit 
Gods mond opwelt. Bereid daarom de 
grond van uw ziel en wek uw verlangen 
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oer-wijsheid tot een geheel te sme-

den. Uiteindelijk vraagt hij ons alle 

symbolische beelden te vergeten, 

de hele fi losofie los te laten, en 

ons innerli jk geheel vrij en ledig te 

maken. Alleen zo kunnen we de 

berg des geestes bestijgen en kan 

Gnosis ons vervullen: Gnosis, – de 

innerli jke kennisse-des-harten die 

één is met de Ene Ondeelbare 

Godheid.
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naar de adel van de ziel een beeltenis van 
de goddelijke persoonlijkheid, naar de 
beoefening der deugden Gods gelijkenis. 
De vader giet in u de mogelijkheid, de 
zoon wijsheid, de heilige geest goedheid 
en mildheid. U vertoeft in de herberg 
Jezus Christus. Daar worden de wijn 
der genade, de olie der sacramenten, de 
balsem der gaven van de heilige geest, 
honing en vruchten en de voorsmaak 

van het eeuwige 
leven geschonken. U 
bent een koning der 
schepping, een heer 
van de tijd, hemel en 
aarde zijn u onderda-
nig, uw begeerten en 
verlangens verdwij-
nen, God verstevigt 
uw goede wil, uw 
wil en goede wer-
ken werkt God in u, 

waardoor u alles vermag. Kunt u daarin 
tasten en de dauw en de regen van de 
hemel en goddelijke genade en gaven 
delen met alle zieke leden en versmade 
mensen naar lichaam en geest, in weder-
zijdse liefde met vrienden en vijanden, 
dankbare en ondankbare, vreemden en 
bekenden, dan mag u deze schat nemen, 
want er staat geschreven:
‘Zalig zijn de barmhartigen, want hunner 
zal barmhartigheid geschieden.’

Maar de broeder sprak met angstige 
stem: Ik kan uw schat niet betalen, want 
zulk een liefde bezit ik niet. 

Jezus ontsloot de vijfde lade; daaruit 
ontsprong een klaterende bron. Deze 
bron welde van boven, uit de hemel 
en stroomde alsof het regen of een 
koele dauw was. Naar alle kanten had 
deze bron kanalen waaruit het water 
weer naar buiten kwam en stroomde. 
Het water was goed voor de honger en 
dorst, voor koude en hitte.
De bron was niet alleen voor de mensen 
goed, maar ook voor 
dieren en voor al het 
vee: hij droogde nooit 
op en ook werd nie-
mand buitengesloten. 
De meester van de 
bron verstrekt water 
aan iedereen en sluit 
niemand buiten, en 
veel of weinig, hij laat 
ieder drinken zoveel 
hij wil. En het water 
is niet alleen gezond voor het lichaam, 
maar ook voor de ziel. Boven de bron 
staat geschreven: Neem en geef!
De broeder sprak: Beste marktkoop-
man, hoe biedt u deze grote schat te 
koop aan? Jezus antwoordde hem: kunt 
u volop nemen, en ook weggeven, zo 
mag u de schat nemen. De broeder stak 
beide handen uit, gretig om te nemen 
en daarna uit te delen. Maar de heer 
sprak deemoedig tot hem: Het is een 
geven en nemen op de volgende wijze: 
Waarom heeft God u voor altijd bezien, 
geschapen en u gevormd? Naar de 
natuur bent u een voetenbankje of een 
stoof voor de heilige drievoudigheid, 

De vijfde lade met de bruisende bron.
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koopman sprak: Een vrij zich afkeren 
van de tijd, alleen vragen om wat nodig 
is, een lijdzame houding van de geest, 
waarvan het fundament is de hoeksteen 
Christi, een verlangen naar eeuwigheid, 
overdenking van de zuivere waarhe-
den, onderscheid in wat goddelijk is in 
kunst, wijsheid, leringen en waarheden, 
werken en zintuigen die eeuwig op het 
goddelijke gericht zouden moeten zijn, 

waarvan de leermeester 
is het boek van het leven 
en sterven in de om-
wandeling van Christus, 
de dierbare meester 
en Godsvriend, wiens 
enige zorg is hoe de 
troon van uw ziel wordt 
vrijgehouden voor de 
heer alleen, dat is een 
juist, zuiver vat en een 
passende lade voor de 
edele spiegel. Bent u 
een dergelijke zuivere 

bergplaats, dan is de spiegel voor u. 
Want er staat geschreven: 
‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij 
zullen God zien.’

Nee, ik ben het jammer genoeg niet, 
sprak de broeder, mijn hart is verward, 
daarom blijve de schat bij u.

Jezus, de geliefde koopman, opende nu 
de zesde lade. Daarin lag een tot op het 
fijnst geslepen spiegel. God de heer in 
al zijn glorie weerspiegelde zich erin, 
zoals het het innerlijke oog van de ziel 
vergund is te zien. De Tronen, de koren 
der engelen en de woonplaatsen der 
heiligen straalden tevoorschijn, al naar 
gelang hun gelukzaligheid en vrede, zo 
ook de omloop der planeten en sterren. 
En niets, hoe verborgen 
ook in alle schepselen, 
of het verscheen hier in 
al zijn onderscheidene, 
vreugdevolste, edelste 
gestalte in de spiegel, 
omdat hij in zijn wezen 
in zichzelf staat. 
Boven deze spiegel stond 
geschreven: Ik ben de 
beeldenaar [schepper] aller 
dingen. De broeder ver-
langde naar de spiegel en 
sprak: Beste koopman, 
is de spiegel te koop, of voor wie is hij 
bestemd?
Jezus sprak: Wie er een zuiver en helder 
vat voor heeft, wil ik de spiegel ge-
ven. De goede broeder hief zijn beide 
handen, en stak zijn vinger op, alsof 
hij wilde zweren dat hij een prachtige 
cassette zou laten maken om de spiegel 
in grote eer te bewaren. Jezus de lieve 
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gebreken. Hij oefent en is krachtig, hij 
lijdt en is geduldig. Juiste en ware vrede 
is rust voor het geweten, het gebed van 
de vrome, voor zorgen en twijfel een 
toevlucht. Alle dingen brengt hij tot rust 
en tot een veilige stilstand. Kunt u dat 
in alle dingen vasthouden, dan wordt u 
de zoon des keizers en is het rijk voor u 
bewaard, want er staat geschreven: 
‘Zalig zijn de vreedzamen, want zij 

worden kinderen Gods 
genoemd.’

Zodra Jezus deze woor-
den had uitgesproken, 
verdwenen zowel hij als 
de geestelijke kraamkorf 
voor de ogen van de 
broeder.
De goede broeder 
verzonk in vervoering 
in zichzelf en was tot op 
het diepst geraakt. En 
dacht aan de dierbare 

marskramer en aan de edele schatten en 
aan de mooie, verheven rede die deze 
met hem had gesproken, en dacht ook 
aan zijn eerste keer en aan zijn goede, 
goddelijke bedoeling. Ook hoe God zo 
lang zo goed voor hem was geweest, en 
hoe hij het allemaal zo snel en gemak-
kelijk had achtergelaten, en aan de edele 
liefde en barmhartigheid van onze 
heer Jezus Christus, hoe genadig dit 
visioen hem terug wilde roepen uit de 
wereld. En hij keerde terug in zijn cel 
met berouw over zijn zwakheid en met 

Nu ontsloot de geliefde heer Christus 
de zevende lade. Daarin toonde zich 
een keizerlijke majesteit, een gouden 
keizerlijke troon en een scepter en daar-
bij hoorde ook een mateloos groot rijk. 
Erbij lag een verzegelde brief, en wie 
die bezat, aan hem zou het keizerrijk in 
macht en bestuur toebehoren, als een 
ware natuurlijke zoon van het erfgoed 
en een erfgenaam van het rijk. Het op-
schrift van de brief was: 
Heb vrede in alle dingen! 
De broeder sprak: 
Waarde koopman, hoe 
is dit keizerrijk te koop? 
De heer Christus sprak: 
De brief spreekt over 
vrede, wilt u die in alle 
dingen vasthouden, dan 
is het keizerrijk voor u 
bestemd. De broeder 
verheugde zich en sprak: 
Ja, graag, ik wil het je 
beloven, garanderen en 
in schrift vastleggen. Jezus sprak ech-
ter: De ware vrede is: de wereld niets 
achten, geluk en ongeluk gelijkmoedig 
verdragen, alle dingen van God alleen 
en als de juiste gave Gods aannemen. 
Vrede is het rijk van de geest, het 
streven van de natuur, het slot van de 
zinnen, het ineigen zegel des harten. 
Werkelijke vrede heeft geen tuchtmees-
ter nodig, want een ware vreedzame 
mens beschermt alle dingen, hij spreekt 
niet meer tegen, hij is meegaand, hij 
strijdt slechts met zichzelf en tegen zijn 

De zevende lade met de goddelijke majesteit
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De vierde schat is honger en dorst naar 
Gods gerechtigheid, die in u liefde en 
ernst zal wekken, opdat alle inspannin-
gen en deugden die God in u bewerk-
stelligt naar zijn goede wil zal worden 
volbracht.
De vijfde schat is een zuiver erbarmen, 
een allesomvattende liefde voor alle 
mensen naar geest en lichaam, die u 
met alle leden verbindt in het heil Jesu 

Christi onze heer.
De zesde schat is een 
gelouterd en rein hart 
zonder enig gebrek 
en zonder de smetten 
van natuur om zo een 
echtgenoot van Chris-
tus te worden waarbij 
hij ongehinderd wonen 
kan. 
De zevende schat ver-
heugt zich in het voor-
bijgaan van en het vrij 
breken uit alle dingen, 

waartoe God enkel zijn uitverkorenen 
heeft geroepen om hen goddelijk leven 
en eeuwigheid te schenken.
Na deze liefdevolle rede verdween de 
heer en de goede broeder werd nu de 
marskramer van de edele schat, van de 
rijke genade Gods en in waarheid, zui-
verheid en wijsheid een edele mens!
Dat het zo ook voor ons allen moge 
zijn, daartoe helpe ons deze hartelijk 
lieve marktkoopman van Christus, die 
met de vader en met de heilige geest nu 
en eeuwig regeert. Amen. 

volledig vertrouwen in de liefde van 
Christus. Toen, na een lange rust, begon 
hij met innerlijke toewijding te bidden 
en verlangde hij met grote ernst dat 
onze Heer hem het gezicht duidelijker 
zou verklaren. De dierbare Christus, die 
het geluk van alle mensen boven zijn 
eigen leven verkiest, verscheen opnieuw 
aan deze broeder en zei: U wilde een 
rijke koopman worden, dus toonde ik 
u de eeuwige schatten 
van het koninkrijk der 
hemelen en ik zal u niet 
alleen laten. Ik wil u uit 
liefde te hulp komen en 
de zaailingen van mijn 
hemelse vader in u niet 
laten vergaan. Daarom, 
wilt u eeuwig rijk zijn, 
streef dan enkel naar de 
volgende schatten. Luis-
ter nu:
De eerste schat is armoe-
de van de geest. Maak 
uzelf tot een drager daarvan en verlaat 
de tijd en de wereld. Want zij is vol gif 
en een belemmering voor uw eigen 
zaligheid.
De tweede schat is goedheid, mildheid, 
verdraagzaamheid en een afsterven aan 
uw natuurlijke verlangens, en hoed u 
te strijden uit eigen zwakheid en uw 
besmette krachten.
De derde schat is een rustig hart over 
al uw gebreken, die alleen aan God 
bekend zijn, en verlang ernaar dat hij u 
daarom te hulp komt.
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Ooit merkte Simone de Beauvoir 
op dat ze jaloers was op het 
hart van Simone Weil dat voor 
het hele universum wist te klop-
pen. Simone Weil, een Franse 
filosofe, spiritueel denker en 
politiek activiste en van Joodse 
komaf, werd na enkele indringen-
de religieuze ervaringen christen, 
al wilde zij nooit lid van een kerk 
worden. In Nederland werd ruim 
twintig jaar geleden Wachten op 
God van haar vertaald. In 2003 
Door God gezocht. Daarna niets 
meer. Pas in 2020 verscheen 
Liefde is licht. Het werd opge-
volgd in 2021 door Waar strijden 
wij voor? en Wat is heilig in de 
mens? In april 2022 is de verta-
ling van L’ Enracinement versche-
nen als Verworteling. Hoe komt 
het dat steeds meer boeken nu 
wel vertaald worden? Wat dreef 
Simone Weil toen zij schreef: 
‘Het gebrek aan inzicht in de 
behoeften van de menselijke ziel 
heeft een wereld op drift veroor-
zaakt?’ 
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O is hetzelfde als bidden, zegt zij. Zij 
concentreert zich meerdere malen per 
dag op twee ‘gebeden’: Het Onze Vader 
waar ze haar eigen aantekeningen bij 
schreef, die te vinden zijn in haar boek 
Wachten op God en het gedicht Love van 
George Herbert. 
‘Ik dwong mij vaak het gedicht op te 
zeggen, met al mijn aandacht en met 
mijn gehele ziel geneigd naar de teder-
heid die in de versregels ligt vervat. Ik 
dacht dat ik het opzegde omdat het een 
mooi gedicht is, maar zonder het mij 
bewust te zijn werd dit opzeggen een 
bidden.’

Maar met bidden en zoeken zul je zelf 
niet God vinden, stelt ze nadrukkelijk, 
de mens vindt God niet, het is altijd 
God die de mens vindt. ‘Wij kunnen 
geen stap naar de hemel zetten. God 
doorkruist het universum en komt naar 
ons toe.’ Voor haar blijkt aandacht veel 
meer te zijn dan een manier om kennis 
te verwerven; aandacht brengt licht in 
de ziel.
Ze volgt met succes de École Normale 
Supérieure waar ze les heeft van de fi-
losoof Emile Chartier (1868-1951) die 
onder de naam Alain publiceerde. Haar 
studiegenoten zijn Jean-Paul Sartre en 
Simone de Beauvoir. Zij schrijft een op-
stel over Descartes en studeert in 1931 
met lof af in de filosofie. Ze wordt do-
cente, geeft enkele jaren les, maar wordt 
ontslagen omdat zij te links georiën-
teerd zou zijn, lid is van de arbeidersbe-
weging en meeloopt in demonstraties. 
Ondanks de teistering van hevige 
migraineaanvallen en een zwak licha-
melijk gestel, gaat zij uit solidariteit als 
ongeschoold arbeider het leven delen 
van de arbeiders in de Renault-fabriek. 

Op 3 februari 1909 wordt Simone 
Weil geboren in Parijs. Hoewel haar 
ouders van Joodse origine zijn, worden 
zij en haar broer André, later bekend 
als wiskundige, opgevoed als agnostici. 
Geloof speelt in het gezin geen rol, 
cultuur en wetenschap des te meer. 
Dankzij haar drie jaar oudere broer 
verwerft Simone op jeugdige leeftijd 
kennis van zowel wis- en natuurkunde 
als van de geesteswetenschappen. Zij 
leert methodisch denken en formuleert 
later vanuit deze kennis haar spirituele 
gedachten. Wanneer zij concludeert: 
‘Twee krachten regeren het universum: 
licht en zwaartekracht,’ schrijft zij over 
hoe zwaartekracht niet alleen in de na-
tuur werkt maar ook in de samenleving, 
in persoonlijke relaties, in de eigen ziel. 
Hoe lichtkracht en zwaartekracht, twee 
tegengestelden, harmonisch in elkaar 
kunnen opgaan als de mens bereid is 
de zwaarte ten volle te aanvaarden, als 
het ware de wens heeft te wíllen lijden 
zodra het in het voordeel van het licht 
is. Zij denkt bij haar broer in de scha-
duw te staan maar ontdekt dat iedereen 
waarheid kan bereiken als hij maar 
naar waarheid verlangt en er voortdu-
rend heel zijn aandacht op richt. Dit 
wordt een terugkerend thema in haar 
leven. Aandacht ziet zij als de spirituele 
hefboom die ons in staat stelt om met 
zwaarte te leren leven. Om voorbij ‘je 
ego, het ik wil’ te kunnen gaan. Want 
aandacht heeft te maken met je open-
stellen, afwachten, Wachten op God, 
op licht dat indaalt. Het veronderstelt 
geloof en liefde. Het licht maakt het 
mogelijk om van zwaarte te houden, en 
dus zelfs als zij ons pijn doet en wij on-
der haar lijden. Absoluut onvermengde 
aandacht tot de hoogste graad gebracht, 

46



kunnen ontwikkelen. Met grote inzet 
werkt zij. Het boek L’ Enracinement – De 
Verworteling – is haar laatste krachts-
inspanning. Verzwakt blijkt ze vat-
baar voor tuberculose, waaraan ze op 
34-jarige leeftijd overlijdt. Een dood uit 
solidariteit, zouden we kunnen zeggen, 
omdat ze weigerde meer te eten dan 
de bevolking in de door de Duitsers 
bezette gebieden. 
Haar filosofische nalatenschap bestaat 
uit vele duizenden essays, politieke 
pamfletten, dagboekaantekeningen, afo-
rismen en brieven, die mede door in-
spanningen van Albert Camus, die haar 
de grootste geest van zijn tijd noemde, 
postuum werden gepubliceerd. 
Cruciaal is de levensperiode tussen haar 
26e en 28e levensjaar. In 1935 reist 
zij met haar ouders naar Portugal en 
beleeft daar haar eerste levende contact 
met de spiritualiteit van het christelijk 
geloof. Zij had de fysieke en econo-
mische uitbuiting als fabrieksarbeider 
ervaren. Als zij dan in een vissersdorp 
getuige is van een processie, overvalt 
haar ‘plotseling de zekerheid dat het 
christendom bij uitstek de religie van 
slaven is, en dat slaven niet anders kun-
nen dan zich erbij voegen, ik, te mid-
den van anderen, mee inbegrepen,’ zo 
schrijft zij in Wachten op God. Slaven 
zijn mensen die zich met heel hun hart 
overgeven aan God als ‘slaven’. Volle-
dig in dienst zijn, zelfs meer dan alleen 
in dienst zijn, maar geheel en al van 
de liefde zelf zijn. ‘Slaven’ zijn zij die 
een geest van gehoorzaamheid bezit-
ten uit ‘vrije instemming’ aan de liefde. 
Het gaat haar om te leren staan in een 
‘totale beschikbaarheid’ voor het licht, 
de Christus. Alleen waar met gehoor-
zaamheid daartoe ingestemd is, bestaat 

Zwaar werk, te zwaar. Maar ze wil van 
binnenuit de ‘toestand van de arbeider’ 
ervaren. Ze zoekt het lijfelijke contact 
met de werkelijkheid en vraagt zich af 
wat geestdodende fysieke arbeid met 
al de minderbedeelde mensen achter 
de loopband doet.  Ze ondergaat en 
ondervindt diep wat ontworteling, wat 
vervreemding en uitputting van lichaam 
en ziel is. Deze ervaring van ontworteld 
zijn gaat later een nog grotere plaats 
innemen in haar gedachten, waar zij 
ontdekt dat ‘de kerk te veel slechte 
vruchten heeft voortgebracht en dat er 
al in het begin te veel fouten moeten 
zijn gemaakt. (…) Dat Europa geeste-
lijk werd ontworteld, afgesneden van de 
oudheid, waar alle elementen van onze 
beschaving hun oorsprong vinden.’ En 
zij verzucht: ‘Wat zou ons leven veran-
deren, wanneer men leerde beseffen dat 
de Griekse geometrie en het christelijk 
geloof uit een en dezelfde bron zijn 
voortgekomen.’ 
Als in 1940 Parijs door Duitsland wordt 
ingenomen, vertrekt zij met haar ouders 
naar Marseille. Daar raakt zij betrok-
ken bij het verzet en moet in 1942 met 
haar ouders vluchten naar New York. 
Zij voelt zich ongelukkig, heeft het 
gevoel bezet Frankrijk in de steek te 
laten en wil zich opnieuw aansluiten bij 
het Franse verzet. Terug naar Frank-
rijk mag zij niet maar na herhaalde 
verzoeken krijgt zij een visum om naar 
Londen te gaan, waar ze van de Franse 
regering in ballingschap de opdracht 
krijgt haar gedachten over de geestelijke 
wederopbouw van Frankrijk op papier 
te zetten. Al schrijvend vraagt zij zich 
af wat nodig is om tot een gezonde sa-
menleving te komen. Hoe mensen in en 
na een chaotische tijd nieuwe wortels 
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dat geldt voor iedere taal. De gemeen-
schappelijke zin die aan alle woorden 
ten grondslag ligt, is: ‘Ik bemin je’.’ 
Maar toetreden tot de kerk doet zij 
niet. Als vrije geest past zij niet binnen 
de kaders van de kerk. De kerk noemt 
zich ‘katholiek’, de ‘algemene kerk’, zou 
dus alle godsdienstige overtuigingen in 
zich bevatten, alomvattend zijn, maar 
constateert Simone, zij is het niet. Zij 
gaat op kruistocht, stelt de banvloek in 
en de inquisitie.
‘Er zijn zoveel dingen erbuiten, zo-
veel, waar ik van houd en waar ik geen 
afstand van kan doen, er is zoveel dat 
God liefheeft, want anders zou het er 
niet zijn. Heel de uitgestrektheid van 
vervlogen eeuwen, op de laatste twintig 
na; alle landen waar gekleurde rassen 
wonen; alle tradities uit die landen die 
als ketterij worden bestempeld, zoals 
het manicheïsme en de traditie van de 
albigenzen; alles wat uit de renaissance 
stamt (…). De liefde voor datgene wat 
buiten het zichtbare christendom staat, 
houdt mij buiten de kerk.’

Simone Weil was een van de weinigen 
in die tijd die even nieuwsgierig was 
naar hindoeïstische en boeddhistische 
tradities als naar katharen en de klas-
sieke Grieken, bovendien zichzelf 
Sanskriet leerde om de Bhagavad Gita 
te kunnen lezen. 
Zij getuigt van een eigen kerngeloof. 
‘Telkens wanneer een mens met een 
zuiver hart bad tot Osiris, Dionysos, 
Krishna, Boeddha, de Tao, enzovoort, 
verhoorde de zoon van God dit gebed 
door hem de heilige geest te zenden. En 
de heilige geest werkte in op zijn ziel, 
waarbij hij hem niet dwong zijn geloofs-
traditie op te geven, maar door hem het 

er werkelijke vrijheid. De kern van haar 
aandacht geldt niet alleen de liefde tot 
God. De naastenliefde is één met God 
en hoort daarbij. In haar visie bewijst de 
volheid van de naastenliefde zich in het 
vermogen de naaste te vragen: ‘Waar-
aan lijd je?’, zoals Parcival in de graalle-
gende aandacht moest schenken aan de 
zieke koning Amfortas.
In 1937 is zij in Assisi, in de kleine ka-
pel van Franciscus en daar, schrijft ze, 
‘werd ik voor het eerst van mijn leven 
gedwongen op mijn knieën te gaan’. 
Het daaropvolgende jaar is ze tien 
dagen in het klooster van Solesmes. Tij-
dens de missen van de stille paasweek 
en gekweld door hevige hoofdpijnen, 
wordt ze overweldigd door de erva-
ring van goddelijke liefde, dwars door 
de fysieke pijn heen. ‘Ik heb door het 
lijden heen de tegenwoordigheid van 
een liefde gevoeld, die overeenkomt met 
datgene wat men in de glimlach van 
een bemind gelaat leest.’ Ondanks haar 
agnostische opvoeding beseft zij diep 
christelijk te zijn. ‘In heel mijn leven heb 
ik nooit, geen enkel moment, naar God 
gezocht,’ schrijft zij in 1941. ‘En toch: 
Christus zelf is neergedaald en heeft 
bezit van mij genomen.’
Simone Weil ondergaat bij deze mys-
tieke ervaringen dat in één ondeelbaar 
moment tijd en ruimte er niet meer 
toe doen, en God en de ziel, hemel en 
aarde met elkaar lijken te vervloeien. 
Dat de ziel en God als bruid en brui-
degom de taal van de liefde in de mens 
spreken. ‘God heeft met zijn vrienden 
een taal afgesproken. Iedere gebeurtenis 
van het leven is een woord dat in deze 
taal wordt gesproken. Al deze woorden 
zijn synoniem, maar elk woord heeft 
zijn eigen onvertaalbare nuance, zoals 

God spreekt met zijn 
vrienden een taal
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licht – in het beste geval de volheid van 
het licht – binnen deze traditie aan te 
reiken.’  

Voor Simone Weil is God eenvoudig 
het Goede. De ziel, enkel luisteren, het 
ontvankelijke, het heilige en onpersoon-
lijke in de mens. Misschien ligt hier de 
reden dat het lange tijd stil is geweest en 
er geen nieuwe vertalingen verschenen. 
Want Simone schrijft veel en met ge-
mak over de ziel maar wat moesten we 
met een ziel – we waren gericht en druk 
met de ontwikkeling van de ratio, het 
bewijsbare, met wetenschap. Blijkbaar is 
nu de tijd rijp en kunnen ook wij gaan 
doorvoelen: 
‘Er is een werkelijkheid die buiten deze 
wereld ligt, dat wil zeggen buiten de 
ruimte en de tijd, buiten het mentale 
universum van de mens, buiten het be-
reik van de menselijke vermogens. Aan 
die werkelijkheid beantwoordt het ver-
langen naar het absoluut goede dat in 
het diepst van het hart van ieder mens 
leeft en in deze wereld geen enkel doel 
heeft. (…) Hoewel die werkelijkheid 
buiten het bereik van alle menselijke 
vermogens ligt, ligt het wél in de macht 
van de mens zijn aandacht en zijn liefde 
daarop te richten. (…) Aan ieder die 
erin toestemt zijn aandacht en liefde 
te richten buiten onze wereld naar de 
werkelijkheid die voorbij alle menselijke 
vermogens ligt, is het gegeven hierin 
te slagen. Vroeg of laat zal goeds op 
hem neerdalen dat door hem heen zal 
uitstralen.’
De mens heeft volgens Simone Weil een 
eeuwige bestemming. Het legt ons één 
verplichting op: aandacht voor de ziel. 
Alleen door de ziel kan het goede van 
de andere wereld doordringen in deze 

‘Wat heilig is in de mens is niet zijn persoon, maar dat wat er niet-persoonsgebonden 

in hem is. Alles wat niet persoonsgebonden is, is heilig, en alleen dat. (…) Wat er heilig 

is in de wetenschap is de waarheid. Wat er heilig is in de kunst is de schoonheid. De 

waarheid en de schoonheid zijn onpersoonlijk. (…) Degene in wiens ogen alleen de 

persoonlijke ontplooiing telt, heeft de betekenis van het heilige compleet uit het oog 

verloren. (…) En wie in het domein doordringt van het onpersoonlijke, wordt geconfron-

teerd met een verantwoordelijkheid jegens alle mensen.  

Alleen het licht dat van boven komt geeft aan de boom de nodige kracht om stevig te 

wortelen in de aarde. In werkelijkheid is de boom in de hemel geworteld.’ 
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zijn in alle beleid van de samenleving, 
in politiek en economie.
Haar nadruk op het leven van de ziel is 
nu in onze tijd misschien wel actueler 
dan ooit. 
Alleen wie de ziel bouwt, is in staat de 
paren van tegengestelden, en de sterker 
wordende polarisering van deze wereld 
in evenwicht te houden en aan te vul-
len. Alleen de mens die de verhouding 
herstelt tussen ‘ik’ en de ziel kan wortel-
schieten in het oorspronkelijk bedoelde 
leven en tot bloei komen en een samen-
leving, en de aarde tot bloei brengen. 
Simone Weil noemen we filosofe, 
mystica, politiek activiste. Sluiten we 
haar zo niet op in geijkte hokjes, terwijl 
ze juist grenzeloos dacht? Plaatsen we 
haar zo niet ver van ons terwijl ze juist 
dicht bij ‘wat het is mens te zijn’ staat? 
Simone Weil was een mens die intens 
wist te léven. Een vrije, tegendraadse 
denker, die het ervaren licht omzette in 
volledig toegepaste liefde. Een stralende 
ster aan de hemel, nog steeds, die ons 
uitnodigt de ziel tot een lichtend kruis 
uit te bouwen en behalve aandacht te 
hebben voor de nood van de wereld en 
anderen, oog te krijgen voor de schoon-
heid van het leven en de vreugde die 
het geeft. 

Literatuur

Weil, Simone, Wachten op God , Bijleveld, Utrecht 1997

Weil, Simone, Door God gezocht , Ten Have, Baarn 

2003

Weil, Simone, Liefde is licht , KokBoekencentrum, 

Utrecht 2020

Weil, Simone, Waar strijden wij voor? Over de nood-

zaak van anders denken , IJzer, Utrecht 2021

Weil, Simone, Verworteling . IJzer, Utrecht 2022

Lange, Frits de, Licht en zwaar , KokBoekencentrum, 

Utrecht 2013

wereld. Daartoe moet de ‘architectuur 
van de ziel’ in de mens aangebracht 
worden, de geometrische vorm van het 
kruis. Het kruis rijst op in ‘de eerste 
diepe stilte die heel de ziel raakt en 
haar bevattelijk maakt voor de boven-
natuurlijke liefde, een stilte die wellicht 
een ogenblik duurt, het is het zaadje, 
het bijna onzichtbaar kleine mosterd-
zaadje dat door de Zaaier uitgezaaid 
wordt, en dat eens de Boom van het 
Kruis zal worden’. De verticale balk van 
verlangen naar het goede en de genade, 
het aanscherpen van de aandacht en 
te oefenen in het wachten op God. 
De horizontale balk, de fysieke wereld 
waarin natuurwetten als zwaartekracht 
en vergankelijkheid heersen. Hangt de 
westerse mens voornamelijk niet aan 
de horizontale balk, wat hem tot een 
egocentrische en ‘ontwortelde’ mens 
maakt? ‘De worteling is misschien de 
belangrijkste en minst erkende behoefte 
van de menselijke ziel.’ Deze belang-
rijkste behoefte van de ziel zou volgens 
Simone Weil richtinggevend moeten 

Liefde – George Herbert   ( 1593-1633)

De liefde heette me welkom, maar mijn ziel wendde zich af

 zich bewust van zoveel stof en zonde

maar de lenige liefde die mijn aarzeling bemerkte,

kwam vriendelijk dichterbij en vroeg of ik iets wenste.

Een gast, antwoordde ik, die waardig is hier te zijn.

 De liefde zei: dat ben jij !

Ik, die zo onaardig en ondankbaar ben? 

O, mijn lief, ik durf niet eens naar je te kijken. 

Maar de liefde nam mij bij de hand en antwoordde glimlachend: 

Wie denk je dat jouw ogen maakte? Ik toch!

Dat is waar, mijn God, maar ik heb ze misbruikt; 

laat mijn schaamte krijgen wat zij verdient. 

Weet je dan niet, zei de liefde, wie de schuld draagt?

 Mijn lief, ik zal je dienen!

Ga zitten, zei de liefde en proef mijn vlees.

 Ik ging zitten en at.
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O erover begon. Deze keer leek hij echt 
geïnteresseerd te luisteren en bij hor-
ten en stoten kwam het hele verhaal 
eruit. Zoonlief had ook les van X, 
misschien kwam het daardoor. Hij 
zei niets, tot ze helemaal klaar was. 
Toen begon hij:
‘Ik ben het niet altijd met je eens, 
mam. Natuurlijk krijgt er wel eens 
iemand onterecht op z’n kop, maar 
er zijn ook keren dat iemand er juist 
onterecht mee wegkomt. Meestal 
vinden wij het zelf veel minder erg 
dan jij. Wij vinden X juist best een 
leuke leraar. Hij is heel geestig en als 
we erg lastig zijn, leest hij soms een 
spannend verhaal voor, zodat we 

Op zulke dagen ging ze moe naar 
huis en dat had weer z’n weerslag op 
haar gezinsleven. De avondmaaltijd 
was dan echt niet gezellig en ze kon 
het er niet eens over hebben thuis, 
want niemand leek het met haar mee 
te voelen. Ze had zelf twee kinderen 
in de middelbare schoolleeftijd en 
heus, die waren ook niet altijd zo 
gemakkelijk. 
Op woensdag had ze vrij en haar 
jongste zoon had dan twee tussen-
uren, waarin ze soms een spelletje 
deden, of boodschappen samen. 
Nu was hij er ook en ze was nog zo 
inwendig aan het briesen van een 
voorval van de vorige dag, dat ze 

Veel mensen kunnen niet tegen onrecht. Inez was er zo-een 
en het leek wel alsof ze onrecht áántrok. Nu is een middelbare 
school ook wel een omgeving waarin heel wat menselijke 
interactie voorkomt, vaak zichtbaar en hoorbaar voor anderen. 
Ze kon zich er ook niet voor afsluiten, zelfs terwijl ze midden in 
een les was, hoorde ze het geschreeuw op de gang of in een 
belendend lokaal, terwijl ze automatisch doorpraatte. 
Dat lesgeven ging haar gemakkelijk af en de meeste kinderen 
vonden haar vak wel leuk: tekenen. Zij had niet veel met ze te 
stellen maar sommige collega’s gingen wel zo tekeer tegen die 
kinderen, dat zij er een kleur van kreeg. Van verontwaardiging. 
Goed, ze konden best lastig zijn, maar het leek alsof het juist 
díe leerlingen betrof die het allerminst verdienden om zo 
beschreeuwd te worden. Ze had haar collega’s er al ettelijke 
keren op aangesproken, maar er was er niet één die daar 
serieus op inging. Collega X had haar net zelf toegevoegd dat ze 
zich maar met haar eigen zaken moest bemoeien, waardoor ze 
dáár weer verontwaardigd om was. 

Tijdgeest/



het allemaal weer gezellig vinden. 
Jij doet vaak heel erg bewonderend 
over mevrouw Y, dat ze altijd zo 
grappig is en zo mooi glimlacht, 
dat ze met alle ouders goed kan 
opschieten en dat ze van die prach-
tige verhalen heeft. Maar mevrouw 
Y kan ook heel vervelend zijn en 
ontzettend lang zeuren over iemands 
kleding of over een verkeerd woord-
je. Met het schoolkamp werden we 
allemaal een beetje misselijk van dat 
lievige gedoe van haar, terwijl we bij 
Z, waar jij het ook zo vaak over hebt, 
zó hard hebben gelachen dat we nu 
nog steeds af en toe erom in de lach 
schieten. 
Jij ziet overal onrecht en je hebt het 
er altijd maar over, zo vaak dat het 
voor ons heel vervelend wordt. Ja, als 
je erop gaat letten is de hele wereld 
vol onrecht, maar wat doe jíj er dan 
aan? En denk je dat je zelf nooit 
onrechtvaardig boos wordt op ons? 
Denk je dat echt? Je merkt toch wel 
dat wij dan ook boos zijn op jou?’
Dat was wel zeer onverwacht. Op-
eens zo’n lang, confronterend ver-
haal, terwijl ze nooit van dit soort 
gesprekken hadden samen. Haar 
jongste zoon, die haar eigenlijk de 
les las, maar wel op een buitenge-
woon prettige toon, onverwacht 
volwassen. Als een vriend. Ze dacht 
terug aan die keer dat haar zonen 
ruzie hadden, lang geleden, en dat 
ze zoals gebruikelijk probeerde uit 
te vissen wie de schuldige was. Toen 

‘Waarom bemoei je je er 
eigenlijk mee, mam?’

53



had haar oudste zoon, ook al op zo’n 
vriendelijke toon, opeens gevraagd: 
‘Waarom bemoei je je er eigenlijk 
mee, mam?’ Dat was zo grappig, 
want hij keek erbij alsof hij aan het 
werk was. En dat was hij natuurlijk 
ook, hij was aan het leren proble-
men op te lossen. Destijds was ze 
perplex geweest, niet wetend wat 
ze moest zeggen of doen. Ze was de 
hond uit gaan laten en dat was een 
gouden greep, want het aanhoren 
en je er niet mee bemoeien vond 
ze nog steeds moeilijk. Toen ze met 
de blije hond terugkwam, was alles 
pais en vree. Ze zaten iets te bouwen 
samen. Dat was ze blijven doen, met 
de hond gaan wandelen op zulke 
momenten. De hond keek nog net 
niet blij op bij de eerste boze tonen. 
Gevolg: nauwelijks meer ruzie, maar 
dat had wel een poos geduurd.
Nu had ze weer zo’n wijze heer als 
zoon. Wat kunnen nazaten toch 
interessante mensen zijn, dacht ze 
warm. Haar man zei eigenlijk nooit 
zulke dingen tegen haar. Die had 
het wel over praktische zaken, maar 
nooit over iets innerlijks, laat staan 
dat hij iets confronterends zei. Maar 
zo kreeg ze toch wat ze nodig had, 
besefte ze nu. Ze had met een vraag 
rondgelopen: waarom is er zoveel 
onrecht in de wereld. Ze had het 
een goede eigenschap van zichzelf 
gevonden dat ze er niet tegen kon, 
maar nu begon ze daaraan te twijfe-
len. 
Alles veranderde. Opeens had niet 
meer zonder meer het gevoel dat ze 
in haar recht stond, als ze bij iemand 
anders onrecht meende te ontwaren. 
Nu wist ze dat ze maar één kant zag 
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Maar deze morgen is ze wakker 
geworden met een eigenaardig op-
gewonden verwachting, die nergens 
op leek te slaan. Ze probeert het te 
negeren, maar dat lukt niet. ’s Mid-
dags neemt ze de hond mee op 
een lange wandeling. En terwijl hij 
voor de zoveelste keer in een vijver 
springt om de bal te halen, gaat haar 
opeens een licht op. In plaats van 
proberen te negeren dat ze oordeelt, 
kan ze er ook zo mee omgaan: als ze 
iemand iets ziet doen wat ze ver-
werpelijk vindt, zich gewoon eens 
afvragen of ze dat zelf ook wel eens 
doet. Het komt erop neer dat ze dan 
niet die mens veroordeelt, maar de 
daad en dat ze er voor zichzelf iets 
nuttigs mee doet. Zoals haar zoon 
had gezegd dat ze zelf ook onrecht-
vaardig handelde. En daden die ze 
bewondert: misschien zijn dat dan 
wel de eigenschappen die je nog 
dient te ontwikkelen.
Ze heeft geen idee of dat dan een 
soort eindstation is, waarschijnlijk 
niet, want dan oordeel je nog steeds. 
Maar voorlopig lijkt het haar een 
gezonde manier van leven. 
‘Maar dat kan ik aan niemand 
uitleggen, ik zou tenminste niet 
weten hoe,’ zegt ze opgewekt tegen 
de hond, die al heel lang met de 
bal voor haar staat te kwispelen. Ze 
gooit hem extra ver. 

van de zaak. Maar de kwestie bleef 
haar bezighouden. Toen viel haar 
oog eens op een stukje tekst in een 
boek dat openlag bij een vriendin 
thuis: ‘Wie oordeelt, oordeelt al-
leen zichzelf.’ Ze begon op te letten 
wat haar gedachten zeiden, door de 
dag heen. Het was net of er iemand 
meekeek want ze hoorde en zag 
zichzelf voortdurend oordelen. Voor 
ze het ontdekte, had ze het al ge-
daan. ‘Wat een rare jas,’ riepen haar 
gedachten en ze betrapte zich ook 
eens op een onwillekeurig afwerende 
beweging toen ze iemand zag die 
haar niet aanstond. Maar eigenlijk 
ging het de hele dag door. 
‘Oordeelt niet,’ dat was gemakkelij-
ker gezegd dan gedaan. En hoe kon 
je trouwens keuzes maken zonder te 
oordelen? Zelfs een gewone lanta-
renpaal was nog voorwerp van be-
oordeling, zag ze met haar ‘dubbele 
blik’. Wat wel eigenlijk vanzelf ging, 
was dat ze niet meer op de oude 
manier handelde naar haar oordelen. 
Ze viel haar collega’s niet meer lastig 
met op- en aanmerkingen en ze had 
ook veel meer respect – en daardoor 
meer aandacht en begrip – voor haar 
beide zonen. Van de weeromstuit 
zocht ze naar sporen van wijsheid in 
haar leerlingen en vond verwonder-
lijk veel blikken en observaties die 
erop wezen dat zij meer in zich had-
den dan zij had gedacht. Het leven 
werd zo een stuk interessanter. Zij 
brieste niet meer vanbinnen, maar 
vond nog steeds heel veel naar. Zo 
bleef het een verontrustend onder-
werp, dat aan haar knaagde met vra-
gen waar ze geen antwoord op vond. 
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Comenius en de  rozenkruisers

In de Ambassade van de Vrije Geest opende dit 
voorjaar een spraakmakende expositie:
De Rozenkruisers Revolutie
waarbij schrijvers uit verschillende richtingen en stro-
mingen uiteenzetten wat de manifesten voor hun be-
weging betekend hebben. Alles wat de Ambassade 
onderneemt, ademt de rozenkruisgedachte: Ad Fontes, 
Terug naar de Bron. In het Huis met de Hoofden aan de 
Keizersgracht in Amsterdam woonde in het midden van 
de zeventiende eeuw geruime tijd ook Johann Amosz 
Komensky, beter bekend als Comenius. Comenius en 
Johann Valentin Andreae waren geestverwanten. 
Ook verscheen het boek Om de menselijkheid van de 
cultuur – Het streven naar cultuurvernieuwing bij Come-
nius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars van 
Henk Woldring, waarin deze op pansofische wijze erin 
slaagt om niet alleen rozenkruisers en vrijmetselaars in 
verband met Comenius te bespreken, maar hem ook 
met het denken van Plato, het hermetisme en de gnos-
tiek uit vooral Egypte te verbinden en een brug te slaan 
naar onze tijd. In Logon 1 2022 werd er een boekbe-
spreking aan gewijd.

Voordracht uitgesproken op 23 maart 2022 voor 
het Comenius Museum, Naarden en op 12 mei in de 
Ambassade voor de Vrije Geest, Amsterdam

Levend Verleden/

w	TEKST: PETER HUIJS

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: BILL NEEDS

w	RUBRIEK: LEVEND VERLEDEN
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T
oorlog redde Andreae het nog overge-
bleven deel van de bevolking van het 
grotendeels verwoestte Calw door zijn 
toevlucht te zoeken in de beboste hel-
lingen rond de stad.
In dat oorlogsgeweld van de dertigjarige 
oorlog werden hun beider bezittingen 
– en hun grote bibliotheken – tot twee 
keer toe in grote branden vernietigd. 
Maar ook al werd alles wat hen dierbaar 
was vernietigd, het geestvuur voor hun 
innerlijk ideaal werd nooit gedoofd. 
Verderop zullen we zien hoe verschil-
lend hun uitgangspunten zijn geweest! 
Als wij Richard van Dülmen mogen 
volgen in zijn studie over de beide man-
nen, zijn echter ook de overeenkomsten 
vele. Neem bijvoorbeeld hun beider 
afkeer over de toenmalige onderwijs-
methoden, en hun ideeën om deze te 
verbeteren. Groot was bij beiden de 
invloed van de felle onderwijsvernieu-
wer Wolfgang Ratichius, aan wij in dit 
verband een woord moeten wijden. Ra-
tichius, oftewel Wolfgang Ratke (1571-
1653), was geboren in Rostock. 
De man had geen gemakkelijk karak-
ter, maar was wel een educatiegenie. 
Tijdens zijn verblijf in Holland (1603-
1611) bedacht hij een nieuwe methode 
om talen sneller te onderwijzen. Hij 
baseerde zich op de filosofie van Fran-
cis Bacon. Uitgangspunt was dat je van 
dingen naar namen, van het bijzondere 

Twee groten van de geest, twee Jo-
hanns, twee geliefde discipelen, trouw 
aan Christus. Met Johann Valentin An-
dreae begon de zeventiende-eeuwse ro-
zenkruissaga, als de vermeende auteur 
van de klassieke rozenkruisgeschriften. 
Andreae, die in Tübingen (Baden 
Württemberg) aan de eerste seculiere 
universiteit van Europa studeerde, 
raakte daar bevriend met een kring 
van theosofisch geïnteresseerde geleer-
den, rond de advocaten Tobias Hess 
en Christoph Besold, onder wie zich 
ook zijn latere Straatsburgse uitgever 
Lazarus Zetzner bevond. Uit deze kring 
ontstond de mystiek-spirituele hervor-
mingsbeweging van de rozenkruisers 
waaraan de jonge Andreae met een 
van de basisgeschriften bijdroeg met 
de anoniem gepubliceerde inwijdings-
roman Chymische Hochzeit Christiani 
Rosencreutz anno 1459.
Andreae (1586-1654) en Comenius 
(1592-1670) waren zoals gezegd geest-
verwanten, in abstracto weliswaar, en 
daarnaast zeker ook in Christo. 
Naar de geest is tussen beiden een ze-
kere verwantschap voelbaar, al hebben 
zij elkaar mogelijk maar een keer gezien, 
en zelfs dat is onzeker. Comenius was 6 
jaar jonger dan Andreae, en hij had de 
grootste bewondering voor hem, maar 
hij was geen navolger van Andreae!
In dit artikel ondernemen wij een 
poging licht te laten vallen op zowel het 
grote onderscheid tussen beiden alsook 
op de treffende overeenkomsten die er 
zijn. Om te beginnen in hun levenswe-
derwaardigheden. Beiden werden van 
huis en haard verdreven. In 1620, na 
de Slag op de Witte Berg, verloren de 
protestanten al hun rechten. Ze wer-
den onderdrukt, verplicht katholiek 
te worden of te emigreren. Comenius 
was vanaf 1620 gedwongen van hot 
naar her te trekken; zijn achtergebleven 
vrouw en twee kinderen stierven aan de 
pest. In de nasleep van de dertigjarige 

Bijschrift bij de opening: 

Afbeelding 16 uit Het Slavische Epos (Slovanská epopej), heet ‘Een 

sprankje hoop’ Het toont Comenius’ eenzame dood op vreemde 

kusten. Hij wordt toegezien door rouwende volgelingen die elkaar 

proberen te troosten. De kleine fl ikkerende lantaarn biedt een vage 

hoop dat de ball ingen op een dag zullen kunnen terugkeren naar 

hun geboorteland Bohemen.  

Het Slavische Epos is een serie van twintig monumentale doeken 

die de cultuur en de geschiedenis van het Slavische volk  weer-

geven. Alphonse Maria Mucha (1860-1939) ontwierp het als een 

monument voor alle Slavische volkeren en hij wijdde de tweede 

helft van zijn artistieke carrière aan de realisatie van dit werk.
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oder der Lehrkunst Wolfgang Ratichii 
het licht zien. Een jaar later kreeg hij 
in Augsburg de opdracht om daar het 
schoolsysteem ingrijpend te wijzigen. 
Vijf jaar later, in 1619, kreeg hij gele-
genheid een onderwijsinstelling in Kö-
then te stichten, wat geen succes werd. 
Zijn ideeën waren vooruitstrevend voor 
zijn tijd, maar het ontbrak hem aan 
uitvoerend vermogen en zijn persoon-
lijkheid stootte zowel assistenten als 
mecenassen van zich af. Hij kwam stee-
vast in conflict met de geestelijkheid en 
overheid, en bracht zelfs acht maanden 
door in de gevangenis. In 1653, 82 jaar 
oud, overleed hij in Erfurt.
Terug naar de beide Johanns. Zonder 
al te diep te willen graven, wil ik hier 
op enkele verschillen tussen de beide 
geleerden ingaan – verschillen die 
teruggaan op een fundamenteel ander 
uitgangspunt. 
Binnen het onderwijs beschouwen 
zowel Andreae als Comenius het als de 
belangrijkste taak van de leraar om de 
leerlingen voor te bereiden – niet op een 
positie in de maatschappij, maar op het 
eeuwige leven. Beiden wilden hun ken-
nis en invloed wijden aan het opvoeden 
van jongeren tot ‘hemelburgers’. Come-
nius noemt daarvoor drie stappen: 
- onderricht in wijsheid, 
-  deugd aankweken door morele eerlijk-

heid, dus motieven, 
-  en religie aankweken, of werkelijke 

vroomheid.

Andreae voedt daarentegen allereerst 
de opvoeders op. Hij spoort hen aan: 
‘Een ware opvoeder dient evenwichtig 
te zijn en uit te blinken in vier deugden: 
waardigheid, oprechtheid, vlijt en groot-

naar het algemene, en dan van de moedertaal naar vreemde talen 
kunt gaan. Want, zo dacht Ratichius, er is een natuurlijke volgorde 
waarlangs de geest beweegt bij het verwerven van kennis, via bijzon-
derheden naar het algemene. Hij pleitte vooral voor het gebruik van 
de volkstaal als het juiste middel om alle vakken te benaderen, en eiste 
de oprichting van volkstaalscholen op basis van de bestaande Latijnse 
school. Al in 1612 was hij een voorvechter voor een schoolsysteem met 
onderricht in de moedertaal – een speerpunt bij Andreae, zeker, en 
vooral bij Comenius. 
Ratke was een drammer en had altijd ruzie. Hij probeerde Maurits, 
prins van Oranje voor zijn zaak te winnen, maar dat mislukte. In 
Duitsland vonden zijn ideeën wel instemming en in 1613 liet landgraaf 
Ludwig van Hessen-Darmstadt een Kurzer Bericht von der Didactia 

Zowel Comenius als Andreae 
werden van huis en haard verdreven.
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tuurlijke belangstelling kweken voor 
wat Christus voor de mensheid heeft 
gedaan – en daarover onderwijzen. 
Andreae wilde vooral de hogere bur-
gerstand onderwijzen. Daarbij acht hij 
meisjes net zo geschikt voor onderwijs 
als jongens, hetgeen zeer bijzonder was 
in die tijd, en dat ook al door de vurige 
Ratichius werd gestimuleerd. 
Comenius wil dat ook, maar zijn in-
spanningen zijn gericht op onderricht 
voor alle mensen. Zonder Ratichius of 
Wolfgang Ratke uit Hamburg zijn ere-
plaats te willen ontnemen, die immers 
vijfendertig jaar eerder hetzelfde propa-
geerde, mogen we Comenius toch wel 
aan de basis zien staan van alle latere 
onderwijs. Hij is een eerste moderne 
denker, die de lichte, ontvankelijke en 
ook speelse geest van jonge mensen als 
uitgangspunt neemt. Jan Amosz zoekt 
een grondslag te leggen waarmee zij die 
na hem komen een betere wereld kun-
nen creëren en inrichten. Hij wijst erop 
dat onderwijs tot dan toe gericht is op 
wat ánderen van de dingen zeiden, en 
niet op het waarnemen en bestuderen 
van de dingen zelf.

‘Onze scholen laten de dingen niet zien 
zoals ze werkelijk zijn, maar onderwij-
zen wat deze of gene, of een derde of 
tiende partij denkt en schrijft, zodat 
volmaakte kennis bestaat uit het weten 
van de verschillende meningen van 
verschillende mensen over verschillende 
dingen,’ […maar niets over de dingen 
zelf!].
Precies hetzelfde verwijt maakte Pa-
racelsus een eeuw eerder, in verband 

moedigheid.’ Hij zegt verder:
‘Aansporen tot werken, regels, voor-
schriften, dictaten geven en inprenten, 
dat kan iedereen. Maar de hoofdzaken 
aanwijzen, 
de inspanningen ondersteunen, 
vlijt opwekken en het juiste gebruik van 
hulpmiddelen aanleren, 
en uiteindelijk alles op Christus betrek-
ken, daaraan is gebrek. 
Dat is het christelijke werk dat met 
geen schatten van de aarde betaald kan 
worden.’

Terzijde: Andreae zowel als Come-
nius zijn geen dogmadrijvers. Beiden 
zijn erudiete geesten, die zich vanuit 
de innerlijke adeldom van hun geest 
inzetten voor de jongere medemens. Zij 
zien Christus niet als een mensvormige 
God – eerder als een compendium, een 
geconcentreerd brandpunt in de ware 
christen, waarin al de bovengenoemde 
eigenschappen geconcentreerd zijn.
Andreae vervolgt dan dat als aan bo-
vengenoemde voorwaarden is voldaan, 
dan kun je bij kinderen:
- ten eerste een zuiver en vroom Gods-
begrip ontwikkelen, waartoe zij zich 
altijd kunnen wenden; 
- vervolgens hun de beste en meest 
kuise levenshouding leren aankweken, 
- en ten derde dan het verstand zo veel 
mogelijk oefenen.
Verstand komt, in die dagen vlak voor 
de zogenaamde Verlichting, nog op de 
laatste plaats!
Eerst en vooral staat beiden de vorming 
van vroomheid voor ogen; Comenius 
en Andreae willen allereerst een na-

Comenius zoekt een grondslag te leggen 
waarmee zij die na hem komen een 
betere wereld kunnen creëren
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om de verbrande stad Calw en wat er 
van haar bevolking over was, tot twee 
keer toe weer op te richten. 
Na de veldslagen van de Dertigjarige 
Oorlog was slechts een derde van de 
predikanten nog in leven en theologen 
werden er al helemaal niet meer opge-
leid. Andreae herstelde de theologische 
opleiding in het Stift van Tübingen en 
bouwde ook het schoolsysteem weer op. 
En zoals Tübingen aan het einde van de 
vijftiende eeuw de eerste plaats in Eu-
ropa was waar een seculiere universiteit 
werd opgericht, vaardigde Andreae In 
1645 een verordening uit voor alge-
meen leerplichtig onderwijs in geheel 
Württemberg, als het eerste land van 

met de geneeskunde. Medicijnen was 
in die tijd geen studie van op ervarin-
gen gebaseerde feiten, maar de teksten 
van autoriteiten, denk aan Aristoteles, 
Hippocrates, Galenus, Avicenna, en 
hun commentatoren; zij hadden im-
mers alles al juist en volledig beschre-
ven. Niemand die daaraan twijfelde. 
Niet wat werkte, maar wat Hippokrates 
en Galenus erover zeiden, telde.
Andreae heeft een ander doel. Zijn 
doel, zijn inzet en heel zijn latere lijden 
– en hij heeft enorm geleden – golden 
een betere, menswaardigere en vooral 
moreel voortreffelijke kerk. Dat laat 
onverlet de geweldige inspanningen die 
hij zich in sociaal opzicht getroost heeft 

Impressie van de ‘Kelk-rots’ 

(Chalice Rock), de kloof waarin 

Jan Hus en de Moravische 

Broedergemeente bijeenkwa-

men. Bil l Needs
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stel, maar het waren de angst voor en 
de dwang van wapens die een vrede 
forceerden.
Andreae begint zijn schrijverscarrière 
met een roman, te zien als een ima-
ginaire, bovenzinnelijke ervaring van 
een zeer godvruchtig man, Christian 
Rosencreutz. We mogen hem daarom 
gerust een rozenkruiser noemen. Hij 
schreef de Chymische Hochzeit naar 
eigen zeggen in de jaren 1604 en 1605. 
Een roman over een geestelijke bruiloft, 
een alchemisch proces, een ideaalbeeld 
over de waarneming van een sterveling 
bij een goddelijk/alchemische ontwikke-
ling, waaraan hij uiteindelijk zelf blijkt 
deel te hebben, 
als het ware transformerend naar een 
existentieel ander bewustzijnsveld. 
Maar de Chymische Hochzeit is niet zijn 
eerste publicatie. Het eerste wat van 
Andreae gepubliceerd wordt (in 1614, 
en hij deed dat niet zelf) is een Fama, 
een mare of ‘gerucht’ van de rozenkrui-
sers over een broederschap, een oproep 
aan alle geleerden en staatshoofden. 
Waarbij de broederschap een ideaal, 
een matrix blijkt te zijn, waarnaar de 
samenleving het beste kon worden om-
gevormd. Aan die Roep wordt een jaar 
later een Confessio toegevoegd, en pas 
daarna, weer een jaar later, verschijnt in 
Straatsburg de Chymische Hochzeit in 
druk. 
En vervolgens verschijnt in 1619 nog 
een meesterwerk, Christianopolis. Bij het 
verschijnen van dat boek heeft hij reeds 
vaarwel gezegd aan alle ophef over de 
rozenkruisers, maar zijn Beschreibung 
des Staates Christenstadt, ‘De Stad-
staat der Christenen’ komt er wel heel 
dichtbij! Hier is de hoofdpersoon een 
jonge man die zich heeft afgewend van 
de samenleving en het strijdgewoel en 
geruzie van de academische gemeen-
schap. Geheel in lijn met het ideaal van 
de eerste drie geschriften, die uitgingen 
van een verheven broederschap, vaart 

Europa. Ook beval hij de oprichting 
van parochieraden voor de parochies: 
hij betrok de gelovigen in de praktijk 
van de kerk. 
Essentieel bij Andreae is: hij begint 
van bovenaf – met het idee van een 
broederschap die uit een hoogwaardige 
elite van vooraanstaande mensen moest 
bestaan – en daalt dan af;
Comenius begint van onderen op, 
met een Didacta Omnia – niet alleen 
het onderwijs van alles maar ook vóór 
allen – en werkt omhoog, tot naar een 
vredesideaal.

Was Comenius dan een rozenkruiser?
Nee – en ja. 
Nee, want zijn weg is een heel andere. 
Hij is nooit verbonden geweest als lid, 
en hij is geen volgeling van Andreae 
noch van die beweging, als er al sprake 
was van een beweging.
Maar ook Ja! 
Want zijn onafhankelijke, vrije geest, 
onderzocht alle gebieden, verbeterde 
alle wetenschappen waartoe hij toe-
gang had, zocht in zijn pansofie alle 
tegenstrijdigheden van het academische 
gewoel van zijn tijd te pacificeren, en 
stond boven alle partijen – en was volop 
lid van de partij van Christus, zoals hij 
door de Moravische Broedergemeente 
en het denken van Jan Hus gevormd 
was. Zo’n autonome geest — wel, dat is 
typisch rozenkruis.
Comenius begint van onderen op, zijn 
Didacta Omnia is hét voorbeeld – niet 
alleen het onderwijs van alles, maar ook 
vóór allen – en werkt zichzelf, en de 
samenleving, omhoog naar een vrede-
sideaal, een vredesstaat voor Europa. 
Nog in 1667, drie jaar voor zijn dood, 
lanceerde hij met zijn geschrift ‘Engel 
des vredes’ een vredesinitiatief – maar 
hij zag zijn ideaal afbrokkelen toen de 
Franse koning Lodewijk XIV onze 
grenzen over trok. En het was niet zijn 
morele en levensbeschouwelijke voor-
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dreae, het is vaak beschreven, vormen 
een verbijsterend, hoog vertrekpunt – 
en een unicum. Zij vormen het geeste-
lijk uitgangspunt van waaruit Andreae 
denkt, en in zijn vier publicaties heeft 
hij daarvoor vier vertrekpunten. Zij zijn 
een kritische evaluatie van de samen-
leving waar hij middenin staat, in het 
intellectueel bruisende milieu van de 
Universiteit van Tübingen, waar Kepler 
woonde en Michael Mästlin provoce-
rend les gaf, en Tobias Hess en Chris-
toph Besold zijn vriendenkring en zijn 
geleerde umfeld vormden. 
Vandaaruit neemt de jonge Andreae 
zijn vertrekpunt—en dat is een syn-
thetisch ideaalbeeld, zo platonisch dat 
Plato zeer tevreden zou knikken van-
wege het hoge ideaal, en Aristoteles 
goedkeurend instemmen vanwege de 
empirische methode. 
Het is een puur geestelijk beeld. An-
dreae stelt de mens als microkosmos, 
een weerspiegeling van het universum, 
naar het beeld van een universum, en 
zo is, of zou moeten zijn, de mens. Dat 
beeld is bovenzinnelijk, goddelijk waar 
te nemen, maar dient in de praktijk te 
worden uitgedragen. Zo zou de mens 
moeten zijn. Een persoon, een ziel met 
een eigen bewustzijn, een geest die door 
alles heen waait, als kernbeginsel.
Andreaes geest is snel en levendig; hij 
leerde denken van de grootsten. In zijn 
jonge jaren wilde hij, naar het woord 
van de Confessio ‘zijn geest kunnen 
bevelen te reizen, waarheen hij wilde, 
en op hetzelfde moment er te zijn’. Met 
dezelfde snelheid spuit hij zijn ideeën 
op papier – en trekt weer verder. Want 
naast Christianopolis verschijnen in die 
jaren Menippus, Theophilus en Turbo, en 
alle zijn met hetzelfde jeugdige vuur en 
elan geschreven. 
Turbo, de rusteloze geest, gedreven 
door nieuwsgierigheid, doorkruist alle 
wetenschappelijke disciplines en cultu-
rele sferen van het laat-humanistische 

hij weg over de academische zee, maar 
lijdt schipbreuk. En als hij aanspoelt in 
een haven van vrede, Caphar Salama, 
wacht een andere utopische broeder-
schap hem, in de vorm van een ideale 
polis, een stadstaat; geheel afgewend 
van de wereld, levend volgens –laten 
we maar zeggen onmenselijk zuivere – 
normen!
Andreae begint van bovenaf – met het 
idee van een geestelijk verheven broe-
derschap en de volmaakte mens – en hij 
ziet in zijn leven dat ideaal vervolgens 
afbrokkelen;
De vier werken van Johann Valentin An-

Comeniuis’ vrije geest 
onderzocht alle gebieden
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een Societas Christianae, van vooraan-
staande wetenschappers en theologen 
die een gelukkige en moreel waardige 
samenleving zouden kunnen voorgaan. 
Hij ziet zich geschaard onder de vleu-
gels van de partij van Christus, die hem 
kracht gaf. 
Comenius vertrekt vanuit heel andere 
waardes. Ook in hem brandt een ideaal-
beeld, waarvoor hij alles wil doen. Hij is 
een bouwer, hij wil de wereld vormen, 
zo, dat er een vrede en een harmonisch 
samen leven kan bestaan. Tweehon-
derdvijftig werken schreef de man, en 
de zeven delen van zijn Overdenkingen 
ter verbetering van de menselijke omstan-
digheden zijn niet afgekomen; hetgeen 
zijn oorzaak vond in het feit dat hij zich 
genoodzaakt zag eerst nog vier andere 
werken uit te geven. 
Comenius neemt die verantwoordelijk-
heid op zich op basis van zijn relatie tot 
God en de medemensen. Dit eindigt, 
na een weg van zeven stappen, met het 
ingaan in de hemel. De oplossing van 
het vraagstuk van wat een mens is, ligt 
voor Comenius in de metamorfose van 
de mens tot een tempel van God. 
Daar, in dat begrip, staat Comenius 
dichter bij Andreae dan menige na-
volger. Daar ontmoeten zij elkaar. Van 
alle mensen die Comenius hoogachtte, 
heeft hij niemand zo vaak aanbevolen, 
geëerd en verdedigd als Andreae. Hij 
schrijft over hem: ‘Een man met een 
vurige en verfijnde geest, een man die 
de meest vooraanstaande en eminente 
man genoemd moet worden, die ik lang 
geleden als een vader was gaan vereren 
en een door God geliefde ziel, een uit-

Europa, tevergeefs op zoek naar een 
plaats waar waarheid en mogelijk het 
‘kasteel van de wijsheid’ te vinden zijn. 
Uiteindelijk vindt Turbo die in zijn 
eigen hart in Christus, precies zoals 
Luther het stelde…:
Des Christen Herz auf Rosen geht,
wenn’s mitten unterm Kreuze steht.
…en precies hetzelfde ideaal zoals in 
Christianopolis verteld, en in de geest 
maar een klein beetje afwijkend van de 
rozenkruismanifesten. 
Zou het daarom zijn, om deze uiterst 
ontvankelijke, levendige en vrije geest 
houvast te geven en niet te laten ont-
sporen, dat Andreae zich zo hartgron-
dig aan de kerkelijke instituties had 
overgegeven, soms zelf door het stof 
kroop om zijn meerderen te gehoorza-
men en zich ondergeschikt te maken 
aan de Formulae Concordiae, de grond-
slagen voor de duizenden Lutherse 
kerken in de Duitse landen die zijn 
grootvader had opgesteld?
In de verdere voortgang van zijn leven 
zien we hoe Andreae zich steeds meer 
voegt naar het luthers-kerkse ideaal. 
Steeds weer moet hij zich verantwoor-
den voor zijn vrije, afwijkende opvat-
tingen, hij ontwikkelt door de kleinzie-
ligheid en de dwingende gewetensdruk 
die zijn ambtgenoten zijn leven lang op 
hem uitoefenen waarschijnlijk slok-
darmkanker, maar wil het lichaam van 
de kerk niet loslaten. 
In 1646 werd hij onder de geestelijke 
naam ‘De Milde’ toegelaten tot de 
illustere club ‘Die Fruchtbringende 
Gesellschaft’, en tot op het laatst van 
zijn leven blijft hij streven naar een elite, 

De oplossing van de vraag wat een 
mens is ligt in de metamorfose van 
de mens tot een tempel van God
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individu erkennen. Hij wijst erop dat 
een vriend gedeeltelijk door iemands 
verbeeldingskracht wordt gevormd. 
Daarom is het goed dat een vriend 
op enige afstand is, zodat een veel te 
intieme persoonlijke kennis het ideale 
beeld van de vriend niet doet afnemen. 
Of dat je je zo op je gemak voelt bij 
een vriend, dat je vergeet dat je zelf in 
feite onafhankelijk dient te zijn, en niet 
alleen een vertrouwd deel van iemands 
wereld. We must be our own before we can 
be another’s.

Echte vriendschap, stelt hij, is élke 
vriend waardig te zijn. Vrienden helpen 
elkaar toegang te krijgen tot het hoog-
ste, tot eeuwige waarheden.
Die vriendschap op afstand voel ik bij 
Comenius en Andreae. Waterval roept 
tot waterval, denk ik dan, analoog aan 
de psalm. Door zijn unieke eigen weg 
te gaan, stond Comenius dichter bij 
Andreae dan wanneer hij zijn navolger 
zou zijn geworden.
Anno 2022 hebben de kerken als rele-
vante maatschappelijke sturing afge-
daan. De politiek blijkt ternauwernood 
bij machte het schip überhaupt drijven-
de te houden. De wetenschap, briljant 
als ze is, vermag niet die ideeën aan te 
dragen die honger, oorlog, armoede en 
ongelijkheid uit de wereld zouden kun-
nen verdrijven. 
Caphar Salama, de havenstad van de 
vrede, lijkt verder weg dan ooit!
Zou het dan toch zo zijn dat we ons 
moeten wenden tot het alternatief, de 
laatste strohalm waaraan ook Johann 
Valentin Andreae zich vastklampte:

‘Nooit zal ik opgeven de ware christe-
lijke broederschap, die onder het kruis 
naar rozen geurt en die zich vastbera-
den afkeert van de slechtheid van de 
wereld, met haar dwalingen, dwaashe-
den en ijdelheden.’ 

verkoren werktuig van God, en het licht 
van de kerk!’ Zo omschrijft hij hem. En 
in de Didacta Omnia heet het: ‘Maar 
bovenal moet Andreae hier worden ge-
noemd, die in zijn prachtige geschriften 
niet alleen wees op de ziekte in kerk en 
staat, maar ook in het schoolsysteem en 
die ook wist hoe hij de middelen voor 
hun genezing moest specificeren.’ 
En verder, niet onbelangrijk: 
‘De uitstekende Andreae schreef me 
terug op een vriendelijke manier dat hij 
de fakkel wilde doorgeven en spoorde 
me aan om deze moedig verder te 
dragen.’
Toen Comenius’ bibliotheek door de 
branden van de Dertigjarige Oorlog in 
vlammen opging, was het eerste wat hij 
zijn vrienden vroeg om hem de boeken 
van Andreae weer te bezorgen – en hij 
noemt alle titels erbij die hij is kwijtge-
raakt. Verwonderlijk is dat niet, want 
meer nog dan denker is Andreae een 
messcherp observator van de maat-
schappij van zijn tijd, en hij is een even 
scherpzinnig schrijver, die glorieert 
wanneer hij zijn ganzenveer kan verlie-
zen in heerlijke Latijnse grammaticale 
vondsten en wendingen, of in het stac-
cato ritme in zijn eigen Schwäbische 
Duits.
Anderzijds, wanneer Andreae in een 
brief aan Comenius zijn verdriet meldt 
over het verlies van een van zijn ma-
nuscripten, de Theophilus, die hij in 
1622 had geschreven, hetgeen hij hevig 
betreurde, was Comenius maar al te 
blij hem, al was het 27 jaar later, zijn 
afschrift ervan te kunnen toesturen! 
Dat is een bewijs van een intellectuele, 
geestelijke band van vriendschap, niet 
van epigonisme. En als we dan voor een 
moment uitwaaieren naar de negen-
tiende eeuw:
Ralph Waldo Emerson, de transcenden-
talist uit Boston, schreef rond 1840 een 
essay over vriendschap. Je kunt onmo-
gelijk iemand ooit werkelijk als een echt 
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Pim Blomaard is antroposoof, filo-
soof en bestuurder die zich richt op 
betekenis en waarden. Hij gelooft 
dat ‘Het nieuwe goud’ helpt om in 
de praktijk van alledag niet in de 
grote wereld van de spiritualiteit te 
verdwalen en tegelijk er wel op een 
spirituele manier aan bij te dragen. 
‘Mijn droom is dat er een grotere 
beweging gaat ontstaan waarin spi-
rituele stromingen laten zien dat er 
meer is dan materie en dat alleen 
materiële én spirituele invalshoeken 
samen al onze moderne vraagstuk-
ken kunnen oplossen.’
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   Het 
  nieuwe 
  goud

3 september 2022
Conferentie van antroposofen, theosofen 
en rozenkruisers voor ieder die zoekt 

w	TEKST: ANSFRIDA VREEBURG

w	LAND: NEDERLAND

w	BEELD: COLIN MILL

w	RUBRIEK: INTERVIEW

Hannie te Grotenhuis is rozenkruiser, 
socioloog en teamcoach. Ze verheugt 
zich vooral op ‘Het nieuwe goud’ om-
dat we gedrieën een groep mensen 
bijeen kunnen brengen die we elk als 
aparte groep nooit bij elkaar zouden 
krijgen. Ze is ontzettend benieuwd 
naar wat dat gaat opleveren. 
‘Iedere generatie moet zelf weer een 
plek in de tijd en omstandigheden 
veroveren, maar wat wij nu kunnen 
doen, is inspirerende voorbeelden zijn, 
zielvolle mensen die in alles steeds 
zoeken de grote geheimen van God, 
kosmos en mens te ontsluieren.’

Arend Heijbroek is theosoof en 
schrijver van het boek Theosofie 
eeuwige wijsheid voor deze tijd. ‘Het 
nieuwe goud’ betekent voor hem dat 
door in contact te treden met ande-
ren, jezelf beter leert zien en kennen. 
‘Daarom willen samen iets moois cre-
eren en toch ieder onze eigen identi-
teit behouden. Dat zou een voorbeeld 
zijn in een tijd waarin verschillen 
worden uitvergroot. Wij laten zien dat 
er een andere weg is, dat er diverse 
wegen zijn. Echte vrede en geluk zijn 
alleen te vinden door innerlijke trans-
formatie.’
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Misschien voel je het zelf ook: het lijkt alsof we op alle mogelijke 
niveaus crises hebben en tegen grenzen aanlopen. Politiek, op 
wereldschaal en in eigen land, sociaal in eigen provincie en in je 
eigen stad, op menselijk vlak om je heen en innerlijk in jezelf. Strijd 
tussen landen en strijd in je hart. 
Woningbouw struikelt over regelgeving maar ook over begrijpelijke 
inspraak van (buurt)bewoners en er zijn grote groepen mensen die 
geen betaalbare woning kunnen vinden; het stikstofbesluit frustreert 
onze landbouw en tegelijkertijd heeft de natuur het enorm moeilijk 
door jarenlang te veel stikstofuitstoot. We zien groot onrecht, in 
Nederland of in andere landen maar lijken met handen gebonden en 
grijpen niet in. Alles houdt al het andere in de greep. Wij, mensen op 
deze aardbol, racen van incident naar incident en zelden vooruit. In 
de complexe werkelijkheid van vandaag is wat een oplossing lijkt te 
zijn, vaak tegelijk oorzaak van een nieuw probleem. Je moet toch 
toegeven dat de manier waarop we nu (samen)leven en met de 
aarde omgaan, onhoudbaar lijkt, nee: is!

De mens lijkt de oorzaak van al deze problemen, zouden 
we ook een deel van de oplossing kunnen zijn? Deze vraag 
stond aan de basis van een proces dat drie spirituele groepen, 
antroposofen, theosofen en rozenkruisers, samen zijn gestart vanuit 
een gevoelde urgentie om een ander geluid te laten horen over de 
oplossingen die de maatschappij koortsachtig zoekt. 
We spraken met Pim Blomaard van de Antroposofische Vereniging 
in Nederland, Arend Heijbroek van de Theosofische Vereniging 
Nederland en Hannie te Grotenhuis van Stichting Rozenkruis over 
hun initiatief ‘Het nieuwe goud’. De vragen werden vaak door meer 
dan 1 van de 3 geïnterviewden beantwoord, dus er staan geen 
namen bij de antwoorden.

Interview/
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J
Huis met Hoofden, the Embassy of the 
Free Mind, waarin vijf stromingen ver-
tellen over hun relatie met de rozenkrui-
sersmanifesten uit de zeventiende eeuw. 
En ook op persoonlijk vlak zijn verschil-
lende leden van de negen stromingen 
toch wel met elkaar in contact gebleven. 
Op symposia en bijeenkomsten gaven 
we bij elkaar spreekbeurten, als we over 
een bepaald thema wat meer wisten. 
Er zijn immers genoeg gezamenlijke 
onderwerpen. En juist toen de wereld 
tot stilstand kwam, gaf dat ons een extra 
impuls om weer eens op een andere 
manier tot bezinning te komen. 
Antroposofen, theosofen en rozen-
kruisers zijn elkaar intensiever gaan 
ontmoeten. Eerst in klein verband en 
daarna met een groep van ongeveer 
dertig leden van onze spirituele groe-
pen. We vroegen ons af: kunnen we een 
alternatief geluid laten horen in een tijd 
waarin het lijkt alsof de problemen on-
oplosbaar zijn? We vormden een kleine 
groep vertegenwoordigers van deze 
drie stromingen en startten samen een 
proces; we gingen op weg.

Op weg waarnaartoe en met 
welk doel? 

We moesten online beginnen natuurlijk, 
want we zaten midden in de pandemie, 
maar we begonnen ook een brievenpro-
ject. Dit was al delven naar spiritueel 
goud! Die brieven waren fantastisch, 
mensen lieten zien wat hen spiritueel, 
geestelijk, mystiek, het meest bewoog 
– geplaatst tegen de achtergrond van 
de wereldproblematiek zoals zij die 
ervoeren.
Ook die gesprekken waren open, zoe-
kend, tastend: wat hebben onze spiritu-
ele groepen nu echt te bieden in deze 
verwarrende tijd? 
En daarvan gaat zoiets bijzonders uit. 
Het mooie is natuurlijk dat antroposo-
fen, theosofen en rozenkruisers groten-
deels uit dezelfde bron van universele 
wijsheid putten, we komen uit dezelfde 
eeuwenoude traditie. Vroeger lag de na-

Jullie organiseren op 3 septem-
ber een conferentie met de titel 
‘Het nieuwe goud: wegen naar 
de werkelijkheid.’ Wat kunnen 
jullie daarover vertellen?

Wij denken vanuit een spirituele inte-
resse. Dat hebben we gemeenschap-
pelijk. In de ontmoetingen die we tot nu 
toe hadden, en ook in enkele inhoude-
lijke bijdrages, komt dat tot uiting. 
De dag die we voor ogen hebben, is 
bedoeld voor mensen die worstelen met 
wat ze in de wereld om zich heen zien 
gebeuren. Wat wil dat alles toch zeggen, 
vragen zij zich af, en wat betekent het 
voor mij? Waarom ben ik in zo’n com-
plexe tijd geboren?
We bieden in die conferentie aantrek-
kelijke thema’s, waarbij we nadrukkelijk 
het gesprek tussen álle deelnemers wil-
len faciliteren. Iedere deelnemer is een 
waardevol, nee onmisbaar deel van het 
geheel en allen kunnen nadrukkelijk een 
eigen inbreng hebben. Want volgens ons 
zit het nieuwe goud in alle deelnemers 
én in de uitwisseling tussen hen.

Dit is niet de eerste keer dat de 
antroposofen, theosofen en de 
rozenkruisers iets met elkaar 
organiseren, toch? 

Dat klopt. Er heeft in 2009 een grote 
conferentie plaatsgevonden, waarop 
negen spirituele stromingen in Neder-
land een lezing hielden over esoterie in 
Nederland en hoe die groepen iets met 
elkaar gemeen hadden.

We hebben dus enkele jaren ge-
leden een conferentie georgani-
seerd en die voelde goed, maar 
kreeg niet echt een vervolg. 
Waarom zoeken we elkaar dan 
na zoveel jaren opnieuw op?

Er is zeker wel een vervolg geweest. De 
soefi’s hebben in Den Haag nog een 
soortgelijke dag georganiseerd. En op 
dit moment is er een expositie in het 
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De theosofen zoeken naar het universe-
le achter de wijsheidstradities van Oost 
en West, willen de mensheid dienen 
door innerlijke transformatie welke te 
bereiken is door studie, meditatie en 
dienstverlening en dat alles vanuit een 
vrijheid van denken zonder dogma’s. 
De antroposofen hebben ervaring met 
hoe je in de praktijk van het leven met 
de verschillende lagen van de werkelijk-
heid rekening kan houden en hoe je de 
geestelijke achtergronden van het chris-
tendom kunt zien. De rozenkruisers 
speuren naar het universele geneesmid-
del, dat gelegen is in de alchemie, de 
transformatie naar een onvergankelijke 

druk vooral op de verschillen, nu blijkt 
dat we juist heel veel overeenkomsten 
hebben. En overal ligt spiritueel goud 
op ons te wachten!
Natuurlijk kan ieder van ons zelfstan-
dig een conferentie organiseren, maar 
door het samen te doen creëren we iets 
nieuws. Komende uit die traditie is het 
vooral belangrijk dat we ons bij het hier 
en nu bepalen. Verder dan die conferen-
tie willen we ook nog niet kijken. Dat 
komt daarna wel.

Wat zijn die overeenkomsten 
dan tussen de drie stromingen, 
die oerbron?



71

ziel. De oerbron wordt door de rozen-
kruisers gezien als het centrum waaruit 
alles leeft en voortkomt, waar we onlos-
makelijk mee verbonden zijn ook al zijn 
we het ons (nog) niet bewust.
Er zijn woorden waar niet alle stromin-
gen zich in herkennen, maar wat ons 
verbindt, is dat we allemaal zoeken naar 
een waarheid achter de verschijnselen. 
Die waarheid is transparant, niet te 
grijpen met ons denken. Pas vanuit een 
zekere innerlijke stilte kunnen we voor 
deze universele waarheid openstaan, 
haar herkennen. Onze stromingen heb-
ben ook met elkaar gemeen dat we een 
spiritueel ontwikkelingspad nastreven 

dat we niet alleen voor onszelf gaan 
maar ook voor de wereld en voor het 
elkaar helpen op die weg die leidt tot 
meer bewustzijn over de samenhang 
in de wereld. Sommige mensen gingen 
ons op die weg al voor en vertellen ons 
erover om ons te helpen ook zelf op 
weg te gaan.
Alle drie de stromingen staan in de 
gnostieke traditie, waarbij innerlijke 
weten belangrijk is. Dat is echter in 
verschillende stromingen uitgevloeid, 
heeft verschillende gedaanten gekregen. 
Maar we willen benadrukken dat in een 
mooi veld verschillende soorten bloe-
men staan!
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komstige ontwikkeling die wezenlijk is 
voor de hele wereld.
Als antroposofen, theosofen en rozen-
kruisers zijn we zoekers naar de ene 
geest achter alle verschijnselen. En die 
geest is een gouden ideaalbeeld, dat 
de creatie drijft. Er is niets buiten de 
fundamentele eenheid en wij denken 
dat het de opdracht van de mens is om 
zich daarvan bewust te worden. Onze 
weg naar bewustwording van onze ware 
aard – die geestelijk is – is een innerlijk 
transformatieproces.

Waar wordt op gedoeld in de 
titel van de dag: ‘Het nieuwe 
goud, wegen naar de werkelijk-
heid’?

‘Het nieuwe goud’ wordt als term ook 
wel gebruikt voor bitcoins, data en kof-
fie. Maar voor ons wordt ‘Het nieuwe 
goud’ gecreëerd in de ruimte tussen 
mensen. Daar vindt een alchemisch 
proces plaats. In die tussenruimte bouw 
je met elkaar iets op wat er anders niet 
zou zijn. Dat zien we ook echt als onze 
opdracht. Door het met zijn drieën, ge-
zamenlijk te doen, krijgt deze dag meer 
belang en urgentie. Samenwerking, 
verbinding en eenheid zijn de oplossing 
voor de controverses van onze tijd. 
Op de conferentie creëren we nieuw 
goud, samen, met elkaar en tussen 
mensen. Maar ook als je niet bij die 
conferentie aanwezig bent, kun je ‘goud 
creëren’. Dat is: de ontmoeting tussen 
mensen, verwondering oproepen en 
luisteren naar anderen. 
Stap over je eigen grenzen heen en kijk 
of je in het klein of in het iets grotere 
die visie kunt uitdragen en meegeven. 
Het gaat om bewustzijn en transforma-
tie, daar kun je op veel manieren een 
gesprek over voeren. Je zult verbaasd 
zijn hoeveel mensen hier op een of 
andere manier mee bezig zijn. 

Welk antwoord hebben jullie 
gevonden op de vraag die jullie 
jezelf hebben gesteld: wat heb-
ben onze spirituele tradities te 
bieden in deze verwarrende tijd?

Wat wij bieden, is een weg tot funda-
mentele bewustzijnsontwikkeling. De 
mens is een wezen met een stoffelijk 
en een geestelijk aspect. Deze horen bij 
elkaar, het is de fundamentele eenheid 
van het bestaan. De uitdagingen waar-
over het in de maatschappij gaat, zijn 
een uitvloeisel van de uitdagingen in 
het bewustzijn van de mens: het door-
geschoten materialisme, de gevoelde 
afgeslotenheid van elkaar, angst, onze-
kerheid en oordelen. Als de problemen 
voortkomen uit het bewustzijn van de 
mens, dan is een transformatie van ons 
bewustzijn in onze visie de oplossing.
Soms zou je bijna denken dat de we-
reld beter af zou zijn zonder de mens, 
omdat wij zoveel uit balans brengen in 
die (stoffelijke) wereld. Maar zonder 
de mens is de wereld zinloos; de mens 
draagt de belofte in zich van een toe-

Programmaonderdelen van ‘Het nieuwe 

goud: wegen naar de werkelijkheid’

Plenaire lezingen van Klaas van Egmond en 

Wendelijn van de Brul en een panelgesprek met 

vertegenwoordigers van de drie stromingen

In kleinere groepen onder andere: 

• Egyptische mysteriën – toen en nu;

• de zieletaal van sprookjes; 

• de kracht van rituelen; 

• opgroeien in deze tijd; 

• de aarde als onze lotgenoot;

• openbaringen van Johannes;

• transpersoonlijke en spirituele ervaringen; 

• wetenschap en spiritualiteit;

• Perzische wijsheid en soefisme; 

•  wandeling met het thema ‘ecologische intel-

ligentie’;

• workshop luisteren en dialoog; 

• Parcival;

• open en vrij in gesprek gaan.
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w	TEKST: REDACTIE

w	LAND: NEDERLAND

w	RUBRIEK: BOEKEN

De geheime tuin – Frances Hodgson 
Burnett  (1849-1924)
Christofoor 1983, ook uitgegeven in het let-

tertype Dyslexi

Solo Bilthoven, vertaling Ruth Wolf 2004

Leopold, vertaling Imme Dros, 2019

De klassieker uit de Engelse jeugdli-
teratuur De geheime tuin van Frances 
Hodgson Burnett verscheen voor het 
eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later 
is het verhaal over het weesmeisje Mary 
dat een verboden verwaarloosde tuin 
weer tot bloei weet te brengen – en 
daarmee zichzelf en anderen – nog 
altijd betoverend voor jong en oud. Het 
is spannend, geheimzinnig, magisch. ‘Op 
de een of andere manier,’ zegt Hodgson, 
‘gebeurt er altijd iets, net voordat dingen 
het ergst worden.’ Met lichte toon getuigt 
zij van levenswijsheid. Het boek wordt 
nog steeds gedrukt. Het is ook verfilmd. 
In 2019 is een nieuwe vertaling versche-
nen van Imme Dros. Imme Dros is een 
veelgelezen en bekroond schrijver, die de 
klassieke oudheid voor iedereen toegan-
kelijk maakte. Zij vertaalde en bewerkte 
de Odyssee en Ilias van Homerus. Zij 
herschiep de Griekse mythen. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat zij ook dit 
klassieke verhaal De geheime tuin om-
toverde tot een hedendaagse, spranke-
lende, nieuwe versie, waarin het origineel 
recht wordt gedaan. Honderdelf jaar na 
de eerste verschijning spreekt het nog 
steeds tot de verbeelding.

Beschrijving
Mary Lennox wordt in India geboren. 
Haar vader werkt voor het Engelse 
gouvernement en heeft het altijd druk. 
Haar moeder, die door iedereen een 
schoonheid wordt genoemd, leeft alleen 
voor feestjes. Zij had nooit een kind 
willen hebben. Ze laat Mary direct na de 
geboorte naar een Ayah, een Indiase 
kinderoppas, brengen. Mary groeit op 
zonder liefdevolle aandacht. Ze ziet er 
onaantrekkelijk uit, is mager, heeft piekerig 
blond haar en kijkt altijd onvriendelijk. Ze 
is egoïstisch en verwend want haar Ayah 
en de Indiase bedienden geven in alles 
haar zin. 
Als bij een cholera-epidemie de ouders 
van Mary overlijden, wordt zij naar haar 
oom en voogd in Engeland gestuurd. 
Oom Archibald Craven bewoont het grote 
landgoed Huize Misselthwaite. Hij is een 
eenzelvig man, wil eigenlijk niemand zien 
en is veel op reis. Mary voelt zich een-
zaam en verlaten in het grote sombere 
huis met zijn vele afgesloten kamers. 
Gelukkig werkt er een boerenmeisje die 
verhalen vertelt over haar familieleven en 
heeft Huize Misselthwaite een groot park 
waar Mary in mag spelen. Dwalend langs 
kronkelige paden, bloemperken, fonteinen 
en uitgestrekte gazons ontdekt zij een 
ommuurd gedeelte, waar zij niet in kan. 
Ze komt te weten dat achter de muur 
een tuin ligt, die van haar jong overleden 
tante was. Al tien jaar is niemand daar 
binnen geweest. Mary wordt met de dag 
nieuwsgieriger. Op een dag wijst een 
klein, eigenwijs roodborstje haar op de 
door planten overwoekerde toegang en 

vindt zij tot haar grote verbazing ook de 
sleutel die op de toegangspoort blijkt te 
passen. Eenmaal binnen staat ze in een 
verwilderde, maar prachtige tuin, een 
klein paradijsje… En deze tuin is het 
die gaat maken dat Mary zich minder 
eenzaam voelt. Maar de wonderlijkste 
ontdekking doet zij op een stormachtige 
nacht als ze niet kan slapen. In het oude 
huis klinkt tussen de bulderende wind-
vlagen door een vreemd geluid. Is dat 
niet het huilen van een kind? En wie is 
Martha en wie is haar broer Dickon, van 
wie gezegd wordt dat zelfs de vossen 
hem de weg wijzen waar ze hun jongen 
hebben en de leeuweriken hun nesten 
niet voor hem verbergen. De vriend-
schap tussen de kinderen, en de dieren, 
het samenwerken in de schoonheid van 
de opbloeiende tuin, verandert hun leven. 
Nare, egoïstische gedachten maken 
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plaats voor elkaar helpende, opbeurende 
gedachten. Negatieve gevoelens verdwij-
nen, positieve ontwaken. ‘Gewoon maar 
gedachten – kunnen even heilzaam zijn 
voor een mens als zonlicht, even slecht 
als vergif.’ Het is het hoofdmotief in het 
boek en de schrijver maakt het zicht-
baar, invoelbaar, niet alleen in de levens 
van de kinderen maar ook in die van 
de volwassen personages. Gedachten 
kunnen veranderen. Angst, eenzaamheid, 
somberheid en zelfs lichamelijke klachten 
zijn zo te overwinnen. Ten slotte begint 
op Misselthwaite voor iedereen een 
gelukkiger leven.
 
De auteur
‘Ik zal proberen te ontdekken wat magie 
voor mij betekent omdat ik geloof dat er 
magie is in alles wat ons omringt.’ 
Frances Eliza Hodgson werd in 1849 in 
Manchester, in Engeland geboren. Na de 
dood van haar vader in 1864 emigreert 
het gezin naar familie in Amerika. Zeven 

jaar later overlijdt ook haar moeder. 
Als schrijfster van verhalen verdient zij 
genoeg om haar broers en zussen te 
onderhouden. Onder de sociale druk 
van die tijd trouwt zij in 1873 met haar 
jeugdvriend en buurman Swan Burnett. 
Zij steunt haar man met de opbreng-
sten van haar schrijven terwijl hij aan 
zijn medische graad werkt. Ze verhuizen 
naar Parijs waar haar man zijn medische 
studies voortzet. Het jaar daarop wordt 
hun eerste zoon, Lionel, geboren. Hun 
tweede zoon, Vivian, in 1876. Daarop 
verhuist het gezin naar Washington. Haar 
eerste roman wordt in 1877 gepubli-
ceerd.  Zij leidt geen gewoon vrouwenle-
ven. Vrouwen behoorden in die tijd geen 
beroep uit te oefenen, maar zij schrijft en 
verdient, financiert verschillende projecten, 
vooral die waarbij kinderen betrokken zijn. 
Zij doorbreekt het traditionele denken 
en bewandelt nieuwe wegen, ook voor 
andere schrijvers door te vechten voor 
auteursrechten, zowel in de VS als in 

Groot-Brittannië. Het levert haar veel kri-
tiek op en in de pers wordt er schande 
van gesproken.
In 1890 overlijdt haar oudste zoon, 16 jaar 
oud, aan tuberculose. Frances en haar 
man leven al gescheiden maar in 1898 
scheiden zij officieel. Zij trouwt opnieuw 
met Stephan Townsend, tien jaar jonger 
dan zij, een Engelse arts en acteur en 
ook haar artistieke medewerker. Met hem 
reist zij door Europa. In minder dan twee 
jaar scheiden ook zij en keert Frances 
terug naar Amerika. De laatste zeventien 
jaar van haar leven woont zij in New 
York. In 1924 overlijdt zij en wordt begra-
ven in New York.
De verliezen die zij in haar leven lijdt, 
leiden tot een spirituele zoektocht. Rond 
1900 bloeit het gedachtegoed van de 
theosofie op. H.P. Blavatsky schrijft De ge-
heime leer en sticht in 1875 de Theoso-
fische Vereniging. Frances is van meet af 
aan geïnteresseerd en verbindt zich met 
de theosofie. Na Lionels overlijden raakt 
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ze geïnteresseerd in spiritisme en Chris-
tian Science. De theosofische leringen 
onderwijzen haar in de oude wijsheid, de 
kosmische principes, de kracht van heling 
en genezing. Zij geven haar een nieuw 
perspectief. De geheime tuin getuigt van 
haar inzichten. De personages in het 
boek, ongelukkig en onbemind, vinden 
opnieuw levensvreugde in vriendschap, 
schoonheid en zelfoverwinning. Zij ver-
nieuwen zichzelf.
Frances had in New York haar eigen om-
muurde Engelse tuin, vol rozen en stok-
rozen. Zij keek erop uit terwijl zij in haar 
laatste boek In the Garden, misschien 
sprekend over haar eigen levenservaring 
met verlies en vernieuwing, de volgende 
woorden schreef:
‘Als je een tuin hebt, heb je een toekomst 
en als je een toekomst hebt, leef je!’

Fragment
Er was in geen tien jaar een menselijk 
wezen door die poort naar binnen ge-
gaan… en toch kwamen er geluiden uit 
de tuin. ’t Waren de geluiden van vlugge, 
schuifelende voeten die wel krijgertje 
onder de bomen leken te spelen, ’t 
waren vreemde klanken van onderdrukt 
gelach en gepraat, zachte uitroepen en 
gesmoorde vreugdekreten. ’t Leek wel 
alsof daar kinderen lachten, kinderen die 
met moeite probeerden geen lawaai 
te maken, maar die het straks, als de 
pret haar hoogtepunt bereikte, zouden 
uitschateren. Wat droomde hij… wat 
hoorde hij daar in ’s hemelsnaam? Was 
hij bezig zijn verstand te verliezen en 
verbeeldde hij zich dingen te horen, die 

niet voor menselijke oren bestonden? En 
toen kwam het ogenblik, het niet meer 
tegen te houden ogenblik waarop de ge-
luiden vergaten stil te houden. De voeten 
renden al sneller en sneller, ze naderden 
de tuindeur, een uitbarsting van lachend 
gejuich dat niet te onderdrukken was, de 
deur in de muur werd wijd opengegooid, 
zodat het klimopgordijn opzij sloeg, en 
er stormde een jongen naar buiten, die 
de man niet zag en bijna tegen hem 
aanvloog. 
Mijnheer Craven had zijn armen uitgesto-
ken om het kind voor een onverwachtse 
botsing te behoeden en toen hij hem 
tegenhield om te kijken wie daar in ’s 
hemelsnaam uit de tuin kwam, stond hij 
volkomen sprakeloos. ’t Was een lange, 
aardige jongen, sprankelend van leven, 
met rode wangen van het harde lopen. 
Hij streek met een snelle beweging zijn 
dikke haar naar achteren en sloeg een 
paar wonderlijke grijze ogen op, ogen 
vol kinderlijke pret en met een franje 
van donkere wimpers. ’t Waren die ogen 
die mijnheer Craven naar adem deden 
snakken.
‘Wie…wat? Wie?’ stamelde hij.
Dit was niet wat Colin had verwacht, niet 
wat hij zich had voorgesteld. Aan zulk 
een ontmoeting had hij nooit gedacht. 
Maar toch, zo aan te komen stormen, 
als winnaar van een wedloop – was 
dit niet nog veel beter? Hij richtte zich 
in volle lengte op. Mary, die hem op de 
hielen had gezeten en ook door de deur 
kwam gevlogen, vond dat hij op dat 
ogenblik langer leek dan ooit te voren, 
stukken langer.

‘Vader,’ zei hij, ‘ik ben het, Colin. U kunt 
het natuurlijk niet geloven en ik zelf soms 
ook niet. Maar ik ben Colin. (… ) ’t Is 
door de tuin gekomen, en door Mary en 
Dickon en de dieren… en de tover-
kracht. Niemand weet er iets van. We 
hebben het geheim gehouden tot u thuis 
zou komen. Ik ben helemaal beter; ik kan 
harder lopen dan Mary. Ik ga aan allerlei 
sport doen.’
Het kwam er allemaal zo natuurlijk, zo 
gezond uit – hij struikelde van opwinding 
over zijn woorden, zijn ogen straalden 
– dat de ziel van de man trilde van 
ongelovige vreugde.
‘Bent u niet blij, vader?’ eindigde hij. ‘Bent 
u niet blij? Ik blijf leven, altijd en altijd en 
altijd!’
Mijnheer Craven legde zijn handen op 
de beide schouders van de jongen en 
hield hem vast. Hij wist dat hij de eerste 
ogenblikken niet zou kunnen spreken.
‘Laten we de tuin ingaan, mijn jongen,’ 
sprak hij eindelijk, ‘en vertel me dan alles.’ 
En de kinderen namen hem mee naar 
binnen. (…) Verwonderd keek hij om 
zich heen. ‘Ik had gedacht dat alles dood 
zou zijn,’ zei hij. ‘Dat dacht Mary eerst 
ook,’ vertelde Colin. ‘Maar ’t is weer 
levend geworden.’ 
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Bevindingen
De kracht van het boek is het besef dat 
je innerlijk kunt veranderen, dat je wat 
je ook meemaakt, het te boven kunt 
komen, zelfs het verlies van je ouders 
op jonge leeftijd. Dat het leven je altijd 
nieuwe mogelijkheden aanreikt tot groei, 
als je het zien wilt. Alleen al het steeds 
terugkerende roodborstje, tierelierend, 
vriendelijk tjilpend nieuwsgierig zijn kopje 
draaiend, dat met een lieflijke lichtheid 
de weg wijst. De wind die op het juiste 
moment de losse klimopslingers opzij-
blaast waardoor de ronde knop van de 
deur van de ommuurde tuin zichtbaar 
wordt. Het zijn voorbeelden die een 
nieuw voorheen ongekend levensgevoel 
doen ontwaken in het weesmeisje Mary. 
Zij neemt het waar; zij gaat erop in. Het 
boek neemt je niet alleen mee in de 
schoonheid van de zichtbare realiteit 
maar laat je de diepte ervaren van een 
onzichtbare levenskracht die daarachter 
en doorheen stuwt. De kinderen noemen 
het ‘de toverkracht’, het doet denken aan 
het allesdoordringende licht van de we-
reldziel. Het boek ontsluit een glimp van 
het mysterie van leven, van het spiritueel 
perspectief dat de theosofie biedt: er is 
een andere werkelijkheid achter de na-
tuurlijk waarneembare, zichtbare wereld. 
Het laat je met de kinderen mee zoeken 
naar de waarheid achter de uiterlijke 
verschijnselen. De groene sprietjes die 
net boven de grond uitsteken, geeft 
Mary ‘adem’ door de grond eromheen 
weg te halen. Het ‘wakker maken’ van 
de tuin staat symbool voor het ontwa-
ken van nieuwe zielekracht. In die zin 

is de ommuurde tuin te zien als de 
wereld van de ziel. Wie daarin werkt om 
de bloemen te laten bloeien, komt zelf 
tot bloei, verandert en vindt genezing. 
De ziekelijke jongen Colin overwint zijn 
overtuiging dat hij een bochel heeft en 
snel dood zal gaan. Mary met haar hoofd 
vol nare gedachten over alles wat haar 
niet bevalt, verandert zodra ze vervuld 
raakt van roodborstjes, bloemen en 
Dickon met zijn lievelingsdieren, zij wordt 
een ander kind. Parallelle gebeurtenissen, 
we zouden nu zeggen synchroniciteit, 
laten beseffen dat er meer is tussen 
hemel en aarde en dat alles van invloed 
is op elkaar. Zo binnen, zo buiten – zo 
boven, zo beneden – zoals het in het 
klein is, zo is het in het groot.  Mary en 
Colin ontmoeten elkaar niet voor niets;  
allebei onhandelbaar en verwend op hun 
eigen manier, zijn zij een spiegel voor 
elkaar. En als Colin in de tuin op eigen 
kracht durft te gaan lopen en uitroept 
dat hij altijd wil blijven leven, ontdekt zijn 
vader ver weg in Tirol voor het eerst in 
tien jaar dat er iets wonderlijks in hem 
gebeurt. Het is alsof er heel zacht iets in 

hem losgaat, hem bevrijdt en het gevoel 
geeft dat ook hij weer leeft. Onopvallend 
en in alle eenvoud geeft Frances haar 
ondervonden universele wijsheid door, 
ze laat het de kinderen ontdekken, de 
lezer meebeleven, nergens storend of 
opdringerig, eerder verrijkend. De magie 
van het leven, het onzichtbare verband 
tussen al wat is, de helende krachten 
van het zieleleven klinken door in het 
verhaal. Oude wijsheidleringen door de 
theosofie in die tijd opnieuw aan het licht 
gebracht, verwoordt Frances Hodgson in 
dit hartverwarmende boek. Het verhaal 
blijft actueel omdat het raakt aan het 
leven van iedere ziel. ‘Waar je een roos 
plant, beste kind, kan geen distel groeien.’ 
Een onvergetelijke leeservaring, een 
meervoudig waardevol boek!

‘IK HAD GEDACHT 
DAT ALLES 
DOOD ZOU 
ZIJN, MAAR 
’T IS WEER
LEVEND 

GEWORDEN.’
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