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Inleiding 
De artikelen die opgenomen zijn in homepage Origo onder de koppeling 'Thema' werden geschreven over 
een periode van tien jaar. Het eerste, 'Kerk, Eucharistie en Oecumene', is de weergave van een brief n.a.v. 
de kerkelijke huwelijksviering van het prinselijk paar Maurits en Marilène op 29 mei 1998. Deze brief, 
die dateert van 10 juli 1998, werd in 2003 als thema-tekst aan de website toegevoegd.  

In het winterseizoen van 2000-2001 organiseerde de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) van de parochie 
Maria ten Hemel Opneming in Zuidlaren een lezingen-cyclus over Wereldgodsdiensten. Sprekers waren een 
priester, een pastor, een classicus, twee predikanten en een psycholoog, allen universitair opgeleid. Ik sprak 
over "de Oosterse godsdiensten", m.n. het Boeddhisme. 

Nadat ik voor mijn 65e verjaardag op 14 april 2001 van zoon en dochter en hun echtgenoten een eenjarig 
domein met feestelijke homepage cadeau kreeg, waar ik aanvankelijk niets mee durfde te doen, startte ik een 
jaar later een eigen website onder de titel Origo, eerst bij Planet, later Home en nu op een eigen domein 
(otmx.nl). 'Origo Homepage' staat in deze bundel als aandenken. 

De beide artikelen 'Motieven en Motivatie' en 'Autoriteit en Inflatie' waren de laatste van mijn hand die in 
het gezamenlijke blad van salesianen en niet-salesianen1 werden opgenomen. Ze weerspiegelen iets van 
de spanningen rond de veranderingen in salesiaans Nederland, toen zowel de reorganisatie van de 
(jeugd)werken' als de bestuurlijke fusie met de Vlaamse provincie aan de orde waren. 

De verkiezing van paus Benedictus XVI op 19 april 2005 riep bij mij een dubbele reactie op. Deze werd 
weergegeven in het gelijknamige artikel van 6 mei 2005. Ik gaf de hem het voordeel van de twijfel, en 
vatte mijn standpunt samen in twee kleine dichtjes: 'zonder gedonder gebeurt er geen wonder' en 'zonder 
wonder gebeurt er geen donder'. De uitkomst is nog onzeker. 

'Kerk en Macht' begeleidde de opname in de website van de these die ik schreef als theologie-student in 
Oud-Heverlee (B) in 1963, in het latijn zelfs, bij docent Marcel Baert (1917-2006). In het stuk van 2006 
sta ik uiteraard vrijer tegenover het onderwerp 'kerkelijke macht' en wijd er een fundamenteel kritische 
beschouwing aan, nochthans zonder de Kerk en haar structuur af te wijzen. 

Don Bosco Binnen-kort ging na 2005 nog een jaargang door, zij het zonder medewerking van de 
oudleerlingen van 'Don Rua'. Die begonnen een eigen blad: 'Don Rua Nieuws'. In de eerste twee nummers 
publiceerde ik nog een paar stukjes. Toen het derde nummer, zonder kennisgeving aan de medewerkenden, 
niet normaal verscheen, begon ik een eigen nieuwsbrief. 

Deze noemde ik: 'Don Rua' – vroeger en nu: vrije nieuwsbrief over 'Don Rua' te Ugchelen (1942-59), 

later 's-Heerenberg (1959-71), en wat ervan voortleeft. De afleveringen ervan verschijnen min of meer in 
tandem met herzieningen van website 'Origo'. Tot en met december 2007 verschenen 10 nummers van zes 
pagina's elk, die onder de koppeling 'Archief' op de website te vinden zijn. 

In het jaar 2007 verschenen vijf thematische stukken. 'Uw geloof...' vormde een reactie op een mij 
toegestuurd artikel van Jan Klein 'Don Bosco pleitte voor onfeilbaarheid' in de Volkskrant van 9 oktober 
1962. De kerk, don Bosco en Jan Klein pleitten voor pauselijke onfeilbaarheid, c.q. voor de traditionele 
opvatting van de kerkelijke macht. Ik niet. Jezus evenmin? 

Het overlijdensbericht van een vroegere confrater in Duitsland vormde de aanleiding tot 'Dood, en dan?' 
De Kerk verstrekt nagenoeg geen realistische details over hetgeen de mens na de dood van zijn aardse 
lichaam te wachten staat. Wat ik te berde breng ontleende ik deels aan de leerboeken van Bô Yin Râ 
(Joseph Anton Schneiderfranken, 1876-1943), zonder diens naam te noemen. 

In mei 2007 schreef ik 'Feilloos zeker' in reactie op het boek 'Onfeilbaar?' van de rooms-katholieke 
theoloog Hans Küng. De kern van mijn kritiek berust op mijn instemming met het primaat van de weg 
binnendoor, in tegenstelling tot die buitenom, via de kerkelijke 'hiërarchie'. Op 12 juli schreef ik het stuk 
'Signum Crucis: min drie spijkers', als kritiek op religieuze eenkennigheid. 

'Vox clamantis' sloot aan bij het discussiestuk 'Kerk en ambt' (31 augustus 2007) van de Nederlandse 
Dominicanen, dat zoveel stof deed opwaaien. Mijn conclusie luidt: 'De uiterlijke gemeenschap en z'n 
hiërarchie staan in dienst van de innerlijke diepte. Ook en vooral hier past het de kerk bescheiden te zijn. 
Het is steeds de kerk die buiten staat, niet de oprecht zoekende mens.' 



Het tot nu toe laatste thema-stuk is 'Epifaneia: triptiek', een beschouwing over 'de verschijning des Heren', 
die traditioneel verbonden is met drie kerkelijke feesten: de doop van Jezus in de Jordaan, het bezoek van 
de drie 'koningen', en het wonder op de bruiloft te Kana. Het gaat minder om de historiciteit van de 
verhaalde gebeurtenissen dan om de betekenis daarvan, de erin vervatte boodschap. 

Al deze stukken werden met grote zorg geformuleerd, al was het ontegenzeggelijk op grond van zeer 
onvolledige kennis. Ze zijn stuk voor stuk een pleidooi voor het zelf nadenken over de grote levensvragen, 
m.n. die welke de grenzen van ons aards-lichamelijke bestaan overschrijden. De man Jezus zelf heeft 
immers gezegd, dat 'het koninkrijk gods' binnenin iedere mens te vinden is.  

Annen, 11 maart 2008 



Vervolg 
inleiding bij de toevoeging van 3 oudere en 8 nieuwere stukken 

Sinds de eerste uitgave van de bundel Themata in maart 2008, nu vijf jaar geleden, kwamen er op website 
Origo acht thema-artikelen bij, in 2009, 2011, 2012 en 2013 elk jaar twee. Ze sloten aan bij actuele gebeur-
tenissen en onderwerpen. Ze werden aan deze bundel toegevoegd, samen met drie oudere artikelen (1979, 
1980, 1983) uit mijn universitaire periode en een latere lezing (2000).. 

In de bundel staan ze in volgorde van datum van ontstaan. De drie oudste titels behandelen begrippen die in 
latere stukjes regelmatig van toepassing zijn en met name genoemd worden. Het gaat om de theoretische en 
verklarende achtergronden van het menselijk gedrag, een in de meeste thema-artikelen aanwezige invalshoek. 
Het gaat om interne rapporten en collegeteksten. 

Sinds mijn aanstelling in januari 1971 als universitair docent aan het laboratorium voor Experimentele Klinische 
Psychologie (EKP) van de Rijksuniversiteit Groningen hield ik mij, naast het onderwijs in de algemene 
psychopathologie, bezig met het thema angst, eerst d.m.v. vragenlijsten, vervolgens met psychofysiologisch 
onderzoek, een cognitieve theorie en therapie.  

Het rapport met de titel 'Patroontheorie' behandelt de algemeen theoretische analyse van het verschijnsel 
angst, die zowel aansloot bij de bestaande literatuur over dit onderwerp als een eigen theoretische formu-
lering van de bepalende elementen van het gedrag van levende, m.n. ook menselijke organismen bevatte. 
Voortgang, valentie en interruptie zijn basisbegrippen. 

De teksten worden soms voorafgegaan door een korte plaatsbepaling (groen). In 'Cognitie, bewustzijn en 
affect' gaat het vooral om een nadere bepaling van de begrippen cognitief (vs. cognitie), bewustzijn en 
affect, die in publicaties over angst en emotie dubieus, onduidelijk en weinig samenhangend gedefinieerd 
of omschreven werden gebruikt, m.i. een verbetering.  

In 'Body-oriented psychotherapy' (een collegetekst, geschreven op basis van een eerder artikel in het 
Engels (Non-focusing body-oriented therapy of anxiety and tension) behandel ik de relatie tussen het 
eerder geschetste mensbeeld en psychotherapie vanuit een open perspectief, uitgaande van de situatie, met 
als voorbeeld een therapie op basis van energieverdeling.  

Op 10 november 2000 hield ik, als onderdeel van een door de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling 
Zuidlaren, georganiseerde cyclus "Wereld-Godsdiensten", een lezing over "De Oosterse Godsdiensten": het 
Boeddhisme, dat zichzelf niet als 'godsdienst' ziet. Hierin wees ik op "de grote overeenkomsten tussen de leer 
van de Boeddha en die van Jezus, en tussen de boeddhistische en de christelijke ethiek en spiritualiteit." 

Het eerste nieuwere stuk is 'Sang Real', n.a.v. het boek 'De Da Vinci Code' (Dan Brown, 2003), en de 
reactie erop van hooggeplaatste salesianen (aartsbisschop en kardinaal) in Rome. In tegenstelling tot de 
veroordeling wegens historische onjuistheden wordt de problematiek scherper gesteld en teruggebracht 
tot haar theologische, m.n. christologische implicaties. 

'Kind (van) Jezus' is een vervolg op de voorgaande tekst. Verwezen wordt naar niet-christelijke, met 
name ook voor-christelijke bronnen. De problematiek van een Jezus als God en mens breidt zich als een 
inktvlek uit tot andere terreinen zoals sexualiteit en huwelijk, het sacrament der Eucharistie en niet te 
vergeten de verhoudingen tussen kerk en oecumene.  

Na de golf van negatieve publiciteit in de eerste maanden van 2011 i.v.m. sexueel misbruik van jongens 
in het salesiaans huis te 's-Heerenberg was er reden om de schade op te nemen en te zien wat er van die 
jaren aan waardevols overbleef. In 'De Jongens' werd, een jaar later, de bijna speciale gerichtheid van de 
salesianen, in het spoor van don Bosco, op mannelijke jeugd aan de orde gesteld. 

Op het kruispunt van wegen, de fusie van salesiaans Nederland en Vlaanderen en de publicitaire uitglijders 
rond het misbruik, kwam de vraag wat is de mens dwingend naar voren. In 'Vermis sum' werd onderzocht in 
welke opzichten de mens gelijk is aan en verschilt van andere diersoorten op deze aarde. Genetisch lijken we 
op de wormen, geestelijk lijken we anders. Integratie is het probleem. 

Op 24 Mei was vroeger de feestdag van Maria Hulp der Christenen, die bij de salesianen zo zeer vereerd werd. 
In 2012 stierf op die dag mijn studiegenoot en vriend Piet Alofs, als twee-en-veertigste uit onze kring sinds het 
begin van de spoedberichten Tam-tam in 2006. In 'Perspectief' gaat het over de dood van het aardse lichaam en 
wat die inhoudt voor onze kijk op ons (voort)bestaan als mens. 



Op de reünie van Rua-ouds op 20 okt. 2012 te Assel sprak ik op verzoek van het bestuur over het thema de 
Toekomst van Geloof en Kerk, m.n. ook in ons land. Die korte lezing staat in 'Semper Idem', waarin langs een 
omweg ab ovo (vanaf het begin) de relatie van de mens tot religie (God, Geloof en Kerk) werd besproken, met 
als conclusie dat die meer functioneel dan institutioneel mag zijn. 
 
In 'Geloven: wat en hoe' wordt het religieuze geocentrisme aangekaart, de gewoonte om God te projecteren als 
Schepper van hemel en aarde, waarbij de 'hemel' vroeger (vóór Copernicus) als omlijsting van de aarde werd 
gezien. Maar zelfs het heliocentrisme betreft maar een minimaal deel van het universum, terwijl een God 
daarboven en daarbuiten moet staan. Relativering is de leus. 

Een per email aan een vriendin gestuurde brief werd hier opgenomen onder de titel 'Wat ik denk te weten', 
waarbij begrepen moet worden dat ons weten principieel beperkt wordt door ons breingebonden denken. Heeft 
de mens een niet aards-fysieke geestelijke wezenskern, dan kan het denken die niet op eigen kracht bereiken, 
maar is een andere modaliteit vereist, wat denken niet overbodig maakt. 

Met deze verdubbeling van het aantal opgenomen thema-artikelen is de bundel bijgewerkt tot maart 2013. Het 
bestand themata24.pdf betekent een flexibele toegankelijkheid, inclusief de mogelijkheid tot vergroting van 
tekst en beeld. Al blijft inhoudelijk commentaar over het algemeen uit, toch hoop ik dat deze teksten menigeen 
zullen doen denken over wezenlijke aspekten van het bestaan als mens. 

 Annen, 21 maart 2013 
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Patroontheorie  
een cognitieve gedragstheorie en haar toepassing op angst en andere emoties 

Onderstaande tekst werd in mei 1979 gepubliceerd in de artikelenklapper voor de cursus 'Aspekten van Angst', 
Capita Selecta E.K.P. (Experimentele Klinische Psychologie), aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 
Inhoudelijk sluit het aan bij het stuk 'Cognitie, bewustzijn en affekt' van mei 1980. Het vormde ook de basis 
van mijn bijdrage 'Angst en mentaliteit in cognitief verband' aan het symposium 'Facetten van mentaliteiten', 
Symposion, III/I, 2/1981, p. 139-154 (waarbij een deel van de literatuurlijst niet werd afgedrukt).  

Na de kenmerken van de cognitieve aspekten van het organisme is de organisatie van het gedrag aan de orde, 
waarbij onder 'gedrag' alles wordt samengevat wat het levende wezen op elk niveau van organisatie, 
willekeurig of onwillekeurig, doet. Daar vallen, naast b.v. bewuste gedragingen, ook volkomen onbewuste 
regulatiemechanismen onder. Dat vraagt om een bindend organisatorisch beginsel, en dat noem ik 'patroon'. De 
kenmerken daarvan en de wetmatigheden waarmee patronen aflopen vormen het onderwerp van dit artikel. 

Een van huis uit engelstalige medewerker van het instituut ridiculiseerde het woord 'ongoingness', dat ik, 
ter aanduiding van de basismotivatie van levende wezens, gebruikte als equivalent van het woord 
'voortgang', als zijnde niet-Engels. Jammer genoeg waren er een kwart eeuw geleden nog geen personal 
computers, laat staan zoekmachines als Google, waarmee ik voor dat woord momenteel, in minder dan 
een seconde, meer dan 13.000 verwijzingen tevoorschijn tover. Zo vreemd was mijn keuze dus niet. 

Ook het woord 'patroontheorie' komt tegenwoordig veelvuldig voor, al is het zaak in ieder afzonderlijk geval 
goed na te gaan welke lading door die vlag wordt gedekt. Ik hoop dat mijn analyse, al is het na zo'n lange tijd, 
toch nog nut zal hebben voor de gedachtenbepaling van de een of andere lezer. De thematiek is geenszins uit de 
tijd of achterhaald, en een goed begrippenkader is nog steeds van belang. Ook de nadruk, als uitgangspunt, op 
de overeenkomsten, in cognitief opzicht, tussen mens en dier is nog steeds van groot belang. 

In onderstaande tekst heb ik, om de leesbaarheid te bevorderen en anders dan in het origineel, talrijke extra 
alinea-overgangen ingelast. Hoewel ik over de waarde van mijn beschouwingen geen uitspraak durf te doen, 
kan ik veilig beweren dat het, zeker bij eerste lezing, geen lichte kost is. Of het kan dienen om eigen gedachten 
over menselijk en dierlijk gedrag aan op te hangen, moet ieder voor zich ontdekken. Als vervolg kan worden 
nagedacht over de implicaties voor een therapeutische benadering, m.n. van angst en gespannenheid.  

 

Uitgangspunten 

Wie de de empirisch-psychologische litteratuur over het thema 'angst' overziet, wordt getroffen door 
verschillende dingen. Ten eerste door het grote en versneld toenemende aantal publikaties. Ten tweede 
door de diversiteit van uitgangspunten. Ten derde door het gebrek aan duidelijkheid in de basis-
assumpties. Ten vierde door de nawerking van het wijsgerig dualisme van geest en stof en de daarmee 
samenhangende erfelijke belasting van de psychologie met de tegenstelling tussen geest en lichaam. Ten 
vijfde door de verplaatsing van het zwaartepunt naar kognitieve benaderingen. Ten zesde door de nogal 
geïsoleerde behandeling van angst.  

Deze punten hangen nauw samen. Ze vormen een uitdaging tot alternatieve formuleringen. De hier 
gepresenteerde systematische benadering van het gedrag van mens en dier bouwt voort op bestaande 
opvattingen en is slechts origineel voorzover de uitgangspunten en konsekwenties van die modellen nader 
worden geëxpliciteerd en uitgewerkt.  

De bedoeling van deze uiteenzetting is primair te dienen in de discussie over bestaande kognitieve 
theorieën over angst en andere emoties. De alternatieve uitspraken zijn vrij gedurfd en meer akademisch 
dan empirisch onderbouwd. Dat niettemin van een theorie wordt gesproken ligt aan het feit dat het geheel 
der uitspraken schijnt te voldoen aan de formele eisen die gesteld kunnen worden aan een psychologische 
theorie (Madsen,1968).  

Kijker, bekekene en kijk 

De bezinning op de psychologische theorievorming (de metapsychologie) omvat o.a. een filosofie der 
psychologie – onverdeeld in epistemologie, methodologie en meta-theorie – en een geschiedenis der 
psychologie. De verleiding bestaat om historische figuren. inclusief de nog levende, vast te pinnen op een 
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onderscheiden inzicht of benadering. Dat is een riskante onderneming, m.n. omdat dit tegenstellingen 
accentueert en interaktie belemmert. De goede lezer leert onderscheid te maken tussen de grondgedachten van 
een auteur, de omstandigheden die aanleiding gaven tot zijn uitspraken en de uitspraken zelf. Het is gevaarlijk 
om 'tegenstanders' te onderschatten en 'medestanders' niet te herkennen. Dit heeft intussen wel bijgedragen tot 
de bestaande begripsverwarring onder psychologen. om van de emoties maar te zwijgen.  

Gaan we ervan uit dat alle psychologen als kijker (beoefenaar) even goed geïnstrumenteerd zijn. Het is 
onzin te veronderstellen dat een ander een meer simplistische aanvangshouding heeft dan wijzelf. Een 
vraag is dan hoe de verschillende opvattingen zijn ontstaan en waarin die verschillen nu precies bestaan. 
Is er verschil in de/het bekekene (objekt) en wat is het verschil in kijk erop (theorie). Onderlinge 
beïnvloeding van psychologische theorieën kan plaatsvinden op twee principieel verschillende manieren. 
Ten eerste op het terrein der meta-psychologie, in een discussie over vooronderstellingen en uitgangs-
punten. Ten tweede door de konfrontatie van verschillende theorieën binnen eenzelfde wetenschaps-
opvatting, zoals de empirische psychologie.  

Empirische psychologie  

Zodra een wetenschap zich gaat bezighouden met bestaande objekten is er sprake van empirische wetenschap 
en moet de eis worden gesteld van objektieve waarneembaarheid c.q. mededeelbaarheid van het bestudeerde. 
Aan deze eis kan uitsluitend worden voldaan (dit is althans een meta-psychologische uitspraak) onder het 
postulaat van materialiteit. Dit houdt in dat slechts objektief kan worden waargenomen wat (en in zoverre het) 
tijd-ruimtelijke kenmerken heeft. Wat dit konkreet inhoudt voor een psychologie van de angst is een punt voor 
de methodologie der psychologie, een metapsychologisch probleem dus.  

De tegenstelling tussen een 'mentalistische' en een 'behavioristische' angstthoorie is dus niet die van niet-
empirisch tegenover empirisch, maar een methodologische. Introspectie is een andere methode dan registratie 
van lokomotie. Maar of men beide vat onder het begrip 'gedrag' is arbitrair. Beperkt een theorie zijn voorwerp 
tot één van beide, dan is dat een methodische reduktie en geen principiële begrenzing van het voorwerp der 
empirische psychologie. Een dergelijke uitbreiding of reduktie van het voorwerp moet worden beoordeeld aan 
het vermogen van de theorie om het bestudeerde fenomeen adekwaat te beschrijven, en wel volgens de normen 
der objektiviteit. Dit laatste was ook de zorg van Skinner, en niet de principiële verwerping van wat binnen het 
organisme plaatsvindt als voorwerp van een empirische psychologie (Skinner,1953: 'There is nothing wrong 
with an inner explanation as such...', p.27).  

Het 'mind-body' probleem, in de zin van geest-stof probleem (niet-materieel tegenover materieel), wordt 
binnen de empirische psychologie dus terecht een pseudo-probleem geacht. Het gelijknamige probleem, 
maar dan in de zin van de vraag naar de relatie tussen het 'psychische' en het 'somatische', is echter een 
reëel, en wel een methoden-probleem. Dit blijkt in de praktijk allesbehalve opgelost te zijn. Gebrek aan 
inzicht in de hier genoemde onderscheiding kompliceert de zaak.  

Het psychische als empirisch objekt dienen we wel te onderscheiden van zogenaamde hypothetische 
variabelen. Dit zijn begrippen die worden gebruikt om het verband tussen andere variabelen te verklaren, 
zonder dat er noodzakelijkerwijs een waarneembare werkelijkheid aan zou moeten beantwoorden. Het zal 
dus verschil maken of angst wordt opgevat als empirische of als hypothetische variabele.  

Gedrag: psychisch en somatisch  

Definiëren we 'gedrag' als 'elke verandering in een empirische variabele', dan moeten we het voorwerp 
van de empirische psychologie nader preciseren als gedrag van een zeker organisatienivo (Linschoten, 
1964). Het onderscheid tussen psychisch en somatisch gedrag berust niet noodzakelijk op een verschil in 
organisatienivo, maar hangt in feite vooral samen met het verschil in waarnemingsmethode. Het is dan 
ook beter te spreken van psychische en somatische aspekten van gedrag: het onderscheid komt voor 
rekening van de waarnemer. Onder psychische gedragsaspekten verstaat men in het algemeen feitelijke of 
potentiële bewustzijnsinhouden: gedachten of gevoelens. Andere gebruikte termen zijn kognitieve en 
affektieve gedragsaspekten.  

Hoewel elk psychisch gegeven per definitie tijd-ruimtelijk gekonstitueerd en daarmee principieel 
somatisch is, wordt het psychische terecht als afzonderlijke empirische variabele gebruikt, niet alleen 
vanwege de bijzondere vorm van waarneming, maar vooral omdat de somatische gedragsaspekten van 
hetzelfde organisatienivo zich tenminste feitelijk en voorlopig aan onze waarneming onttrekken. 
Psychische variabelen leveren unieke informatie aan de geëigende waarnemers, mensen dus, die op 
objektieve wijze betekenissen kunnen waarnemen. De mate van objektiviteit staat ter discussie, niet het 
principiële feit ervan.  
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Kunnen we feitelijke bewustzijnsinhouden als empirische variabelen beschouwen, met potentiële is dat 
niet zo zeker. Potentiële bewustzijnsinhouden kunnen we definiëren als de in principe waarneembare 
gestruktureerde werkelijkheid tot het bestaan waarvan we besluiten op grond van eerdere waarneming. 
Zolang feitelijke waarneming daarvan niet plaatsvindt is dit een hypothetische variabele. Voorbeelden 
van zo'n variabele is een naam die het subjekt kent maar waar het niet aan denkt, of een gevoel dat er was 
maar nu niet is. Een andere vorm van potentiële bewustzijnsinhouden is b.v. een konklusie die het subjekt 
nog niet kent, maar die het waarschijnlijk zal trekken. Vanwege het onderscheid hiermee is in boven-
staande definitie niet gesproken van waarschijnlijkheid maar van eerdere waarneming. Dit soort 
empirisch-hypothetische variabelen neemt een belangrijke plaats in bij de bestudering van angst en andere 
emoties. Zij vormen de kern van menige theorie.  

Theorieën over angst 

Voor de onderscheiding van psychologische theorieën over angst gebruikt men karakteriseringen van 
uiteenlopende aard die elkaar gedeeltelijk kunnen dekken. Er is sprake van mentalistische, psychodynamische, 
existentiële, statistische, motivationele, psychosomatische, neurofysiologische, neuropsychologische, aktivatie-, 
leer-, biochemische en kognitieve modellen van angst. Een onderlinge vergelijking in termen van meta-theorie, 
zoals door Madsen (1968) gemaakt van motivatie-theorieën, zou nuttig kunnen zijn voor het ordenen van de 
vele benaderingen en hun resultaten. Hier wordt volstaan met enkele opmerkingen.  

Mijn standpunt is dat geen enkele theorie over angst zonder tenminste impliciete invoering van psychische 
variabelen bestaat. De overblijvende vraag is: in termen waarvan angst wordt beschreven, gemeten en 
verklaard. Vrijwel elke definitie van het begrip 'angst' omvat affektieve en fysiologische komponenten: 
angst is een gevoel van beklemming en dreigend gevaar zonder dat de bron of de aanleiding daarvan goed 
duidelijk is, en dat gevoel gaat samen met lichamelijke verschijnselen en sensaties, zoals versnelde hartslag. 
zweten. misselijkheid, enzovoorts. Funktie en mechanisme van angstbeleving worden vaak toegelicht in 
termen van mobilisatie voor 'fight or flight', van 'approach-avoidance', 'excitatie-inhibitie', 'oriëntatie-
habituatie', enzovoorts.  

Begrippen uit leertheorie, fysiologie en systeemtheorie worden vaak doorelkaar gebruikt. De gegeven 
verklaringen zijn vaak partieel en doen m.n. geen recht aan het organisatienivo waarop angst voorkomt. Van de 
andere kant bestaat het gevaar, zoals bij psychodynamische formuleringen, dat het verband tussen empirische 
en hypothetische variabelen onduidelijk is. Een probleem bij factor-analytische theorieën is dat de statistische 
beschrijving als methode gegeven is, maar het verzamelen van gegevens en de kondities waaronder dit gebeurt, 
evenals de interpretatie van de gevonden strukturen op andere, niet door de methode gegeven gronden, moet 
worden bepaald. Elke extrapolatie van faktorstruktuur naar psychosomatische struktuur en funktie is een 
hachelijke onderneming, en kan leiden tot zeer aanvechtbare uitspraken.  

Kognitieve theorieën over angst en andere emoties zijn die welke een centrale rol toekennen aan hypothetische 
psychische variabelen, zoals 'plan' (Mandler & Watson, 1966), 'helplessness' (Seligman, 1975), 'labeling' 
(Schachter, 1964), 'appraisal' (Lazarus & Averill, 1972), 'self-concept' (Rogers, 1951), en andere.  

Kognitieve angsttheorieën 

Kognitieve angsttheorieën verschillen onderling, behalve in de gebruikte centrale begrippen, ook in de 
dynamische princiepen volgens welke deze werkzaam zijn. Behalve een nogal anthropomorfe dynamiek, 
zoals we vinden bij psychodynamische en aanverwante theorieën, zijn er leertheoretische (Seligman) en 
systeemtheoretische (Lazarus) formuleringen. De laatste vatten het zich gedragende subjekt op als regel-
systeem en proberen het gedrag te beschrijven in termen van terugkoppelingsnetwerken. Dit laatste heeft 
uitgesproken voordelen. Zo wordt recht gedaan aan de komplexiteit van het gedrag, terwijl psychische en 
somatische empirische variabelen onder één noemer gebracht kunnen worden. Juist dit laatste vormt een 
groot probleem voor de meeste benaderingen van angst. Maar ook hier steekt het eerder besproken 
dualisme de kop weer op, en wel door een eenzijdige opvatting van het kognitieve. Dit vormt de direkte 
aanleiding tot een alternatieve formulering.  

Regulatie en kognitieve 'appraisal'  

Bijna een eeuw geleden, met het werk van James, begon de discussie over de wisselwerking van 
psychische en somatische faktoren bij het ontstaan van emoties (Lang, 1971). Het probleem van de twee 
in imperfekte samenhang aktieve sferen leidde, op grond van de geldende opvatting van causaliteit, tot 
vruchteloze pogingen om vast te stellen of een emotie ontstond door een psychische reaktie op een 
somatische toestand of omgekeerd. Voor een verklaring door een causaliteit van wederzijdse implikatie 
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was geen geschikt model beschikbaar. Schachter (l.c.) bewees het belang van de opvatting van de situatie 
door het subjekt in samenhang met de fysiologische toestand van het organisme voor het ontstaan van 
specifieke emoties.  

Lazarus (l.c.) maakt 'cognitive appraisal' tot kerngebeuren in elke emotie. Het subjekt interpreteert de 
situatie, inclusief de toestand van het eigen organisme en de eigen gedragingen, en reageert daarop met 
een specifiek patroon van responsies. Angst onderscheidt zich nu van andere emoties door het feit dat de 
betreffende 'appraisals' anticiperend, symbolisch en onzeker zijn. Zijn eigen onderzoek betreft het eerste 
en het derde kenmerk. Izard (1972) geeft gedetailleerde, scherpe kritiek op kognitieve theorieën van 
emotie, m.n. op die van Lazarus. Hij verzet zich tegen de implikatie van rationaliteit in de 'appraisal', 
omdat emoties ook op irrationele wijze kunnen ontstaan. Bovendien is hij het oneens met de opvatting dat 
verschillende emoties geïsoleerd zouden voorkomen.  

Hoewel ik het met deze en sommige andere punten van Izard volkomen eens ben, kan ik niet instemmen 
met zijn eigen formuleringen. Ook hij geeft geen bevredigend antwoord op de vraag naar de plaats en 
funktie van angst en andere emoties in het psychisch-somatisch systeem. Wat betreft de door Lazarus 
genoemde onderscheidende kenmerken van de appraisals die leiden tot angst merk ik op, dat anticipatie 
ook voorkomt bij andere emoties ('voorpret'); dat 'appraisals' die symbolisch zijn in de door Lazarus 
bedoelde zin van exclusief-menselijk, dus rationeel, reflexief, niet de enige zijn die tot angst kunnen 
leiden, althans dat de beperking van het begrip angst tot door dergelijke 'appraisals' gemedieerde emotie 
onnodig en zelfs ongeoorloofd is, omdat de invloed van rationele interpretatie niet impliceert dat deze van 
wezenlijk en exclusief belang is; dat onzekerheid in de zin van het zich niet bewust zijn van iets waarvan 
men bang is, op grond van de kritiek op het rationele karakter der 'appraisals', niet als wezenlijk kenmerk 
van angst kan gelden. De opinie van Lazarus berust op een onterechte generalisatie van het door 
Schachter gevondene. Er is integendeel alle reden om te proberen ook angst te verklaren in termen van de 
variabelen die gebruikt worden bij de beschrijving van alle andere regulaties binnen het organisme.  

Patroon-theorie: een kognitieve gedragstheorie 

Hoewel de inhoud van het begrip 'kognitief' in het verleden beperkt was tot het reflexief-bewuste, is de 
betekenis in de recente kognitieve psychologie verruimd tot ken-aktiviteit in het algemeen, opgevat als 
informatieverwerking op een nivo van abstraktie dat de veronderstelling van de regulatie van gedrag 
d.m.v. dynamische 'schemata' toelaat (Neisser, 1976). In een regelsysteem (De Bok, 1968) heeft het 
'schema' de funktie van 'norm' waarmee binnenkomende informatie wordt vergeleken, maar kan tevens 
worden opgevat als een soort blauwdruk van het gedrag n.a.v. de vergelijking. Om dit aspekt aan te 
duiden gebruik ik de term 'patroon' (P). Door de invoering van deze hypothetische variabele brengen wij 
de verschillende gedrags- en situatie-aspekten onder één noemer. In termen van regulatie bestaat dan geen 
principieel onderscheid meer tussen van buiten of binnen het organisme ontvangen informatie, tussen 
interne of uiterlijk waarneembare gedragsaspekten, en evenmin tussen mens en dier. Overeenkomst wordt 
voorondersteld, verschillen moeten worden aangetoond.  

De notie dat de terugkoppelingen in biologische systemen betrekking hebben op patronen heeft al een zekere 
traditie (Schwartz, 1977). Systematische uitspraken over de kenmerken van patronen, afgezien van hun 
somatische of neuronale substraat, heb ik niet gevonden. Het nut van dergelijke formuleringen zal moeten 
blijken uit de mogelijkheid ze empirisch te toetsen en uit hun hypothese-genererend vermogen. P-theorie vat 
het organisme op als terugkoppelings-netwerk. De basismotivatie van het systeem is de dynamiek van het 
systeem zelf, de voortgang van het regel-gebeuren (zeg: 'ongoingness'). Deze motivatie is genetisch en 
struktureel bepaald. De regelkring als zodanig kan worden opgevat als meest fundamentele patroon. Zodra het 
organisme zover is ontwikkeld dat regulatie mogelijk is begint het te leren, d.w.z. worden konkrete patronen 
ontwikkeld volgens het model van het genetisch bepaalde 'oer'-patroon.  

Dit leren impliceert integratie van variabiliteit in elk patroon. Elk patroon wordt gedacht de representatie te zijn 
van alle tot een gedragspatroon behorende elementen, d.w.z. elementen te bevatten met input-kenmerken, met 
outputkenmerken, elementen van psychische, fysiologische en motorische aard. Patronen zijn onderling 
geordend, soms hiërarchisch. soms nevengeordend. Patronen kunnen elementen gemeen hebben. terwijl 
hetzelfde element tot meerdere patronen tegelijk kan behoren. Patronen worden bewaard in een 
patronenbestand (een soort 'bibliotheek') en hebben een label waardoor ze gevonden kunnen worden door de 
vergelijker, een meervoudige processor. Patronen kunnen worden geaktiveerd en werken dan mee aan de 
gedragingen van het organisme, hetgeen zelf weer tot de gedragingen van het organisme behoort.  

De aktivering van een patroon kan plaatsvinden door de aktivering van een of meer elementen ervan, of 
die nu in- of output-karakter hebben. Patronen moeten kenmerken hebben als valentie en proximiteit. 
Valentie is het belang ervan voor effektuering van de basis-motivatie van het systeem. Er is vitale of 
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primaire valentie en verworven of secundaire valentie. Proximiteit is een term ter aanduiding van de 
relatieve waarschijnlijkheid dat een patroon geaktiveerd zal worden. Er moet verband bestaan tussen 
valentie en proximiteit.  

Organismen worden gekenmerkt door het optreden van bewustzijn. Op de vraag wat bewustzijn is geeft 
de P-theorie geen antwoord. Het bewustzijn heeft verschillende aspekten: informatieve en affektieve. De 
mens onderscheidt zich van het dier m.b.t. de informatieve aspekten door reflectie en de uitdrukking 
daarvan, o.a. verbaal. Dit surplus-vermogen stelt de mens in staat bewust invloed uit te oefenen op zijn 
gedragingen en vormt dus een komplicering van het regelgebeuren. Patronen verschillen in de mate 
waarin zij bereikbaar zijn voor deze invloed. In het algemeen is deze beperkt tot die patronen welke 
minder strikte vitale valentie hebben. De gezamenlijke processors hebben een eindige kapaciteit. Patronen 
kunnen een variabel deel hiervan bezetten. De bezetting wordt in laatste instantie genormeerd door de 
eisen van het 'super'- of 'oer'-patroon der basismotivatie, m.a.w. door de valentie.  

Wordt de 'processing' van een patroon belemmerd (vgl. het begrip 'interruptie' bij Mandler, l.c.). dan 
treedt een 'alarm'-patroon in werking (vgl. de 'catastrophic reaction' volgens Goldstein,1939). De daarmee 
gepaard gaande affektieve beleving is de emotie die we angst noemen. Volgens dit model is angst dus niet 
een emotie die, zoals Izard (1972) stelt, is samengesteld uit meerdere meer fundamentele emoties, maar 
juist de meest fundamentele emotie. Affekt is de belevingstoestand in het algemeen die elke 
bewustzijnstoestand kleurt. Emoties zijn affektieve toestanden die optreden bij oscillaties in het 
regelgebeuren. Bij interrupties zal de verhouding tussen de valentie van het in zijn afloop belemmerde 
patroon en de beschikbaarheid van vervangende patronen bepalend zijn voor de kleur van de emotie. Dit 
houdt in dat de ene affektieve toestand allerlei schakeringen kan vertonen.  

De naamgeving door het subjekt is daarin mogelijk van invloed maar niet in eerste instantie. Hierin wijkt 
dit model dus fundamenteel af van de opvatting van Lazarus (l.c.) en ook van die van Izard (l.c.). Het is 
m.a.w. niet nodig de identiteit der emoties afhankelijk te stellen van de 'response topography' (Lazarus) of 
van een door faktoranalyse bepaalde responsiestruktuur (Izard). Door leren kan de verworven valentie 
veranderen. evenals de proximiteit van het patroon. Dit verklaart hoe angst kan ontstaan in allerlei 
situaties. Er is doodsangst en spel-angst: zowel in beleving als in verschijningsvorm kunnen die sterk 
verschillen maar ook grote overeenkomst vertonen. Het zal interessant zijn verschillende vormen van 
gedragsbeïnvloeding uit te drukken in termen van dit model.  

Het zal duidelijk zijn dat deze theorie verder uitgewerkt moet worden dan in deze weergave kon 
gebeuren. Zij biedt echter mogelijkheden om verschillende gelijksoortige concepties te integreren en te 
kritiseren. Zij doet recht aan de organiciteit van alle gedragsaspekten van het organisme van mens en dier 
en maakt duidelijk waarin de overeenkomsten en verschillen tussen beide bestaan. Hoewel angst, evenals 
elk ander affekt, sterk bepaald kan worden door de menselijke rationaliteit, wordt ze hierdoor niet primair 
gekonstitueerd, waarmee het a-rationele karakter der beleving wordt gehonoreerd.  
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Cognitie, bewustzijn en affect  
 

Evenals mijn 'carrière' als salesiaan van don Bosco voelt mijn loopbaan als universitair docent aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen beslist aan als een 'Unvollendete'. Aangesteld voor onderwijs en 
onderzoek in de experimentele klinische psychologie, met belangstelling voor problemen van 'normale', 
d.w.z. hoogstens neurotische, maar niet psychotische volwassenen, m.n. angst en gespannenheid, raakte 
ik na de komst van een nieuwe lector en de door hem aangestelde medewerkers in een isolement doordat 
die groep gericht was op onderzoek i.v.m. hyperactieve kinderen, o.a. door observatie.  

Maar al eerder bleek het uiterst moeilijk proefpersonen te vinden voor onderzoek. Ik begon, aan de hand 
van literatuur over angst, met het uitproberen van vragenlijsten, om al gauw te ontdekken dat die niet 
zozeer angst maten dan wel een algemene factor neuroticiteit, meer een persoonlijkheidskenmerk dan een 
pathologie. Na een periode van psychofysiologisch onderzoek, met heel interessante meetmethoden en 
verwerking van gegevens, bleek ook daarmee weinig praktisch voordeel behaald te kunnen worden, 
terwijl de theoretische winst vrijwel nihil was, en de waardering navenant.  

In een derde fase richtte ik mij meer op pogingen tot het formuleren van een theoretisch kader, dat nog 
het meeste affiniteit had met de toenmalige cognitieve psychologie. Met dat vak werd een gamma-
benadering geassocieerd, d.w.z. een mengsel van alfa en bèta. Maar de alfa-kant stond me nader dan de 
bèta-kant, zodat ook mijn theoretische formuleringen verbaal waren en niet wiskundig. Toch heb ik toen 
een voor mijzelf bevredigende 'theorie' geformuleerd, die me ook nu nog dienstig is bij het plaatsen van 
de diverse aspecten van het gedrag van mens en dier, met duidelijke verschillen t.o.v. de gangbare 
cognitieve psychologie.  

Eind jaren 70, begin jaren 80 (van de vorige eeuw alweer) gaf ik jaarlijks een cursus 'Aspekten van angst'. 
Onderstaande tekst maakte deel uit van de artikelen-klapper die daarbij als literatuur diende, en wel onder 
de bovenstaande titel. En hoewel misschien niemand het zal lezen of bij lezing kunnen waarderen, vind ik 
het een aangenaam idee het toch ooit eens 'gepubliceerd' te hebben, wat ik met dergelijke stukken vroeger 
nooit heb aangedurfd, bang dat het in kwaliteit tekortschoot en in vakkringen zou worden genegeerd of 
afgewezen. Toch meen ik dat fundamentele begrippen er opnieuw in worden afgebakend.  

Theorievorming is een dynamisch proces, een kringloop van veronderstellen, proberen en bijstellen. 
Theoretische formuleringen m.b.t. cognitieve, affektieve en bewustzijnsaspekten van het gedrag van 
hogere organismen (die van mens en dier) moeten dus een voorlopig karakter hebben. Maar dit is geen 
reden om genoegen te nemen met onduidelijk gedefinieerde begrippen. Integendeel: het inzicht in deze 
gedragingen kan alleen maar worden verdiept door middel van een voortdurende kritiek op de 
formulering. Vooral op gebieden waarop onzuivere terminologieën niet op ondubbelzinnige wijze 
empirisch (kunnen) worden afgestraft, doet de verleiding tot magisch woordgebruik zich gelden. Van de 
andere kant bestaat het gevaar van een soort loze wetenschappelijkheid, waarin aan de gebruikte 
begrippen strikte eisen worden gesteld van operationaliseerbaarheid, meetbaarheid en toetsbaarheid, maar 
de inhoud van die begrippen geen recht meer doet aan de aard van het voorwerp van onderzoek. Het is 
daarom nodig een weg te zoeken die het midden houdt tussen zuiverheid van begrippen ten koste van 
inhoud enerzijds, en inhoud ten koste van zuiverheid anderzijds. 

Een van de struikelblokken wordt gevormd door de vermenging en verwarring van paradigma's. Een 
begrip is een inhoud die wordt toegekend aan een term, of die nu van verbale of andere aard is. De 
combinatie van term en inhoud is in principe arbitrair, hoewel door allerlei faktoren – zoals algemeen 
gebruik – niet geheel vrijblijvend. Eenzelfde term kan echter behoren tot het spraakgebruik van 
verschillende paradigma's. Zo hebben veel woorden uit het dagelijks spraakgebruik ook een of meer 
technische betekenissen. Het is niet steeds mogelijk om de inhoud die aan een term verbonden wordt 
exact te definiëren. Zo hebben veel termen – vooral in het dagelijks spraakgebruik – wat men noemt een 
'gevoelswaarde'. Er is zelfs in het wetenschappelijk spraakgebruik ruimte voor termen met een enigszins 
vage betekenis. Wat echter wel als eis gesteld moet worden is een zo exact mogelijke indicering van deze 
vaagheid. Dit is voornamelijk aan de orde m.b.t. termen met een psychische – i.t.t. somatische of fysische 
– betekenis, of die nu empirisch is of hypothetisch. 

In de cursus Aspekten van Angst wordt uitgegaan van het systeemtheoretisch paradigma (Simon, 
1969/1976); zie mijn gelijknamig overzicht). Een van de meest belangrijke aspekten daarvan is, dat het 
meer gaat om de formele struktuur van het gedrag dan om de materiële constituering ervan. Dit houdt o.a. 
in dat in eerste instantie afgezien kan worden van neurologische en andere tot het terrein van de fysiologie 
behorende aspekten van de regulering van het gedrag, hoewel deze uiteraard als negatieve criteria gelden 
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voor systeemtheoretische uitspraken in de zin dat deze laatste niet in tegenspraak mogen zijn met de 
fysiologische feiten. Bij de hier volgende bespreking van het verband tussen en de aard van het 
cognitieve, van bewustzijn en affekt wordt bekendheid met de eerder door mij geformuleerde 
uitgangspunten (zie het stencil onder die titel) verondersteld. Voor een deel worden deze hier herhaald, 
voor een deel ook uitgebreid of in een iets andere samenhang gepresenteerd. 

Binnen het systeemtheoretisch paradigma wordt het levende organisme gezien als een zich aktief aan de 
eisen van het in- en uitwendig milieu aanpassend geheel. Deze aanpassing vereist een dynamische 
interaktie van gedrag en milieu. Deze interaktie wordt opgevat als een kringloop van processen die zowel 
energetische als informationele kenmerken vertonen. Deze kringloop veronderstelt, behalve transformatie 
en transmissie van informatie, bepaalde informatieverwerkende strukturen en funkties. Deze worden 
samenvattend aangeduid met de term 'centrale processor' (in het volgende: CPr). In het organisme is de 
CPr van neurale aard en valt globaal samen met het centrale zenuwstelsel (CZS). 

Informatie – zoals die welke ontstaat n.a.v. een sensorische waarneming – is in de CPr aanwezig in 
gecodeerde vorm. Deze centrale codering komt tot stand door één of meer transformaties van de het 
zintuig treffende prikkels. Binnen de CPr vinden allerlei informatieverwerkende aktiviteiten plaats: o.a. 
verdere transmissie en transformatie. Een belangrijke functie is de vergelijking van informatie, die kan 
leiden tot systematische modificaties der aktiviteit, zowel binnen de CPr als er buiten. Aan deze 
georganiseerde aktiviteit binnen de CPr kunnen we onderscheiden het proceskarakter op zich en de 
inhoud ervan: in een vergelijking is zowel 'het vergelijken' gegeven als 'het vergelekene'. In dit licht 
bezien we de term 'kognitief'. 

In mijn uitgangspunten definieerde ik het begrip 'kognitief' als 'deel uitmakend van informatieverwerkende 
aktiviteit van het (centrale) zenuwstelsel'. Op grond van het bovenstaande zou 'het (centrale) zenuwstelsel' 
vervangen kunnen worden door het meer formele 'de centrale processor'. In ieder geval is nu duidelijk, dat 
volgens deze begripsbepaling zowel de proces- als de inhoudsaspekten van deze aktiviteit 'kognitief' 
genoemd kunnen worden. De discussie zal niet hoeven te gaan over de vraag of het mogelijk is de term 
kognitief op deze wijze te gebruiken, want dat is het zeker. Waar het om gaat is echter of er goede redenen 
voor zijn om dat te doen, en of deze opwegen tegen eventuele redenen om dat niet te doen. 

Er zijn zeker argumenten om het niet te doen. Binnen de psychologie wordt het bijvoeglijke naamwoord 
'kognitief' veelal verstaan in de betekenis van 'betrekking hebbend op of behorend tot kognitie'. Bij Neisser 
(1976) vinden we dan de definitie: 'Cognition is the activity of knowing: the acquisition, organization, and 

use of knowledge'. Deze uitspraak roept natuurlijk verdere vragen op, zoals de vraag wat onder 'knowing' 
wordt verstaan. Van het antwoord op deze vraag hangt het nl. af of deze definitie inhoudelijk overeenstemt 
met de door mij voorgestelde. Dat is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Verwacht kan worden dat mijn 
definitie felle afwijzende reakties zal oproepen. Een van de redenen daarvan is gelegen in de onduidelijke 
verhouding van de begrippen kognitie en bewustzijn. De definiëring van de psychologie als 'wetenschap van 
het (menselijk) bewustzijn' heeft duidelijke sporen nagelaten, niet op de laatste plaats door het feit dat 
bepaalde aspekten van het (menselijk) gedrag niet anders dan in- of expliciet d.m.v. bewustzijn bestudeerd 
kunnen worden. Als men 'kenaktiviteit' opvat als 'denken' en dit weer als 'bewust', dan kan men mijn 
definitie niet met de eigen opvatting van het begrip 'cognitief' combineren. 

Worden de begrippen 'kognitie' en 'bewustzijn' niet steeds duidelijk onderscheiden, van de andere kant worden 
de begrippen 'kognitief' en 'affektief' min of meer als elkaars tegengestelde gezien. Ook dit is een oude erfenis: 
kennen en voelen (en willen, om de trits vol te maken) zijn in het westerse denken altijd gezien als 
afzonderlijke 'vermogens'. En dit niet geheel ten onrechte! In termen van het systeem-theoretisch paradigma 
kunnen kennen en voelen in zekere zin worden beschouwd als bijna-separeerbare systemen. Hiervoor bestaat 
zelfs neurologische evidentie. De vraag is, zoals eerder gezegd, of het nuttig is het begrip 'kognitief' op de door 
mij voorgestelde wijze te definiëren, en niet of díe of de traditionele de enig juiste is. 

Op de eerste plaats wil ik mij beperken tot de term 'kognitief' en in het midden laten of de definitie daarvan 
zonder meer van toepassing geacht kan worden op de term 'kognitie'. Deze laatste is m.i. sterker verbonden 
met opvatting in de zin van aan bewustzijn gekoppelde kenprocessen. En mijn definitie heeft immers deze 
implikaties: dat zowel kennen als voelen kognitief genoemd kunnen worden; dat de verhouding tussen het 
kognitieve en bewustzijn in de definitie niet wordt vastgelegd, zodat het vóórkomen van kognitieve aktiviteit 
niet principieel afhankelijk wordt gesteld van bewustzijn; dat kognitieve aktiviteit ook bij dieren voorkomt, 
m.a.w. dat eventueel als typisch menselijk te beschouwen kognitieve aktiviteit gezien moet worden als een 
een variant of modaliteit van kognitieve aktiviteit in het algemeen; en tenslotte dat zowel proces- als 
inhoudsaspekten van de aktiviteit van de CPr kognitief worden genoemd. 
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Welnu, ik ben van mening dat het nuttig is het begrip 'kognitief' te definieren op de hier voorgestelde wijze. Dit 
nut zal blijken uit de onderlinge vergelijking van dit begrip en de begrippen 'bewustzijn' en 'affekt'. Bovendien 
zal ik iets zeggen over de plaats van het verbale ten opzichte van de genoemde begrippen. 

Wat betreft de verhouding van de begrippen 'kognitief' en 'bewustzijn' wil ik allereerst opmerken dat 
beide in deze context worden opgevat als psychische variabelen (zie mijn uitgangspunten). Voorzover 
deze empirisch zijn veronderstellen zij de waarnemingsmethode der introspectie. Wat betreft de 
objektiviteit van die waarneming neem ik een pragmatisch standpunt in: nl. dat die bewustzijnsgegevens 
als objektief – en daarmee als voorwerp van wetenschap – beschouwd kunnen worden die in- of expliciet 
algemeen zonder twijfel worden aanvaard, en dit uitsluitend voorzover ze zonder twijfel worden 
aanvaard. Dit standpunt wordt niet zozeer ingenomen op grond van een keuze of beslissing, maar op 
grond van de constatering van de algemeenheid waarmee het wordt ingenomen, ook al wordt dit soms 
ontkend of in twijfel getrokken. Zonder bewustzijn en introspectie zou wetenschap niet bestaan, a fortiori 
geen wetenschap van primair in bewustzijn gegeven verschijnselen, zoals denken, zich voorstellen, zich 
herinneren, waarnemen en (zich) voelen. Introspectie is echter zo algemeen en vanzelfsprekend dat men 
zich er niet meer van bewust is. Dit verklaart de mogelijkheid om de mening te vormen dat men ervan 
zou kunnen afzien in het kader van empirische psychologie. Maar het is niet moeilijk dat idee als uiterst 
simplistisch te ontmaskeren. 

Hoewel het psychische als empirische variabele samenvalt met bewustzijn, is het geenszins zo dat het 
psychische tot het bewuste beperkt blijft. Of beter gezegd: binnen het systeemtheoretisch paradigma ligt 
het voor de hand de nadruk te leggen op de continuïteit van bewuste en niet-bewuste ken- en 
belevingsprocessen, en dus om het begrip 'psychisch' uit te breiden tot alle elementen die gekenmerkt 
worden door het organisatienivo van de in bewustzijn gegeven verschijnselen, en wel voorzover ze 
gedacht kunnen worden als feitelijk of mogelijk gegeven in bewustzijn. Of een element actueel in 
bewustzijn gegeven is of niet is secundair. De dagelijkse ervaring biedt massieve evidentie voor het 
bestaan van niet-bewuste inhouden en processen. En welke transformatie deze ook wel of niet ondergaan 
bij de overgang van niet-bewust naar bewust, het is niet aan te nemen dat deze transformatie betrekking 
heeft op de meest fundamentele karakteristieken ervan, m.a.w. op wat ik aanduid met de term 
'organisatienivo'. De term 'psychisch' heeft dus zowel betrekking op niet-bewuste als op bewuste 
inhouden. Bewustzijn is dus niet essentieel voor het psychische in die zin dat wat psychisch genoemd kan 
worden per definitie in bewustzijn gegeven zou moeten zijn, maar wel is bewustzijn essentieel voor het 
begrip 'psychisch' in die zin dat binnen het kognitieve het psychische wordt onderscheiden van het niet-
psychische (of somatische) als het kognitieve voorzover conceptueel verbonden met de waarnemings-
methode der introspectie in ruime zin. Ik ben het dus volstrekt oneens met de uitspraak van Birbaumer 
(1973, p.146): "Psychisches Geschehen ist entweder bewusst oder kein psychisches Geschehen!" 

De verhouding tussen het begrip 'kognitief' en het begrippenpaar 'psychisch/somatisch' heb ik hiermee al 
aangeduid. Alle drie hebben deze begrippen betrekking op dezelfde werkelijkheid en zijn materieel dus 
even ruim. Het psychische zowel als het somatische zijn kognitief; wat psychisch is is evenzeer somatisch 
en omgekeerd: het kognitief-somatische is evenzeer psychisch (welke specifikatie aanduidt dat het begrip 
'somatisch' ook betrekking heeft op niet-kognitieve werkelijkheid). Wat het psychische van het kognitief-
somatische onderscheidt is de wijze waarop het kognitieve empirisch wordt gekend of kenbaar gedacht. 
Het gaat dus om een methodenverschil, niet om een zaakverschil. 

De somatische tegenhanger van het psychische wordt hier – zoals in de uitgangspunten al is gezegd – 
opgevat als het in principe, hoewel waarschijnlijk niet feitelijk, via externe waarneming (fysiologisch in dit 
geval) kenbare aspekt van het (volgens het materialistisch postulaat) materieel geconstitueerde psychische, 
en wel op het daarvoor kenmerkende organisatienivo. Dit betekent, in wat eenvoudiger termen, dat een 
psychische inhoud, zoals een gedachte, in het CZS gecodeerd aanwezig is en dus in principe anders dan in 
bewustzijn leesbaar moet zijn. Dit kan worden vergeleken met de informatie in het geheugen van een 
computer en de ten opzichte daarvan secundaire uitvoer op b.v. een regeldrukker. De ware aard van het 
kognitieve is gelegen in de aktiviteit van de CPr, m.a.w. in het centraal gecodeerde regelgebeuren. Het 
bewustzijn heeft daarin een funktie, en kan worden gezien als een modaliteit van het kognitieve. 

Dat deze opvatting afwijkt van die van een (groot?) aantal vertegenwoordigers van de zogenaamde 
'kognitieve psychologie' wordt gesuggereerd door de volgende aan Birbaumer ontleende citaten: 
"Besonders Vermeidungsverhalten und Aggression sind sehr oft von automatischen (d.h. nicht bewussten, 
nicht kognitiven) S-R-Verknüpfungen gesteuert, die in der Vergangenheit konditioniert wurden." (1973, 
p.148). En: "Eine Reihe von Experimenten, ... , zeigen, dass kognitive Prozesse keine notwendige 

Bedingung für Lernen darstellen." (1973, p.146). Mijn vraag is dan: wat onderscheidt bewuste processen 
als kognitief van niet-bewuste behalve het niet-bewust-zijn? En wat te zeggen van bovengenoemde 
massieve evidentie dat de in bewustzijn gegeven inhouden slechts een fraktie zijn – en een geenszins 
representatieve! – van het totale regelgebeuren inclusief denkprocessen e.d.? Terecht zegt Neisser (1976) 
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dat het verband tussen bewustzijnscapaciteit (mijn term) en informatieverwerkingscapaciteit niet duidelijk 
is. Hij verzet zich tegen de opvatting van bewustzijn als een 'processing stage', een onafhankelijk te 
definiëren mechanisme. Een betere opvatting, en een met een lange traditie, vindt hij die van bewustzijn 
als aspekt van mentale aktiviteit (p.104-105). Dit impliceert dat het begrip 'kognitief' ruimer is dan het 
begrip 'bewust'. Dit kunnen we noemen de 'ijsbergtheorie van het kognitieve': het bewuste is te 
vergelijken met het boven water uitstekende deel van een ijsberg; het grootste deel van de ijsberg bevindt 
zich onder water en wordt niet gezien door iemand die zich boven de waterspiegel bevindt. Zo is het 
bewuste slechts een fraktie van de kognitieve totaliteit. Maar het feit van al of niet gezien worden 
verandert niets aan de kwaliteit van het ijs! Dus nogmaals: waarin zouden niet-bewuste inhouden nog 
meer verschillen van bewuste dan hierin dat ze niet bewust zijn? 

Nu ben ik niet van mening dat er geen verschillen zíjn! Ik vind slechts dat het beter is uit te gaan van het 
kognitieve in het algemeen, en het bewustzijn te beschouwen als een modaliteit van het kognitieve, een 
surplus, een 'emerging property'. Het typisch menselijke – wat dat dan ook zal blijken te zijn – zie ik dan 
weer als een surplus, al of niet van het kognitieve in het algemeen of van het bewustzijn op infra-humaan 
nivo. Bewustzijn is geen overbodige luxe. Vanuit evolutionistisch perspectief kan men zoeken naar het 
nut ervan. Dit is waarschijnlijk gelegen in specifieke controlemogelijkheden die het bewustzijn biedt, 
vooral in een grotere flexibiliteit en snelheid van aanpassing. Om deze reden noem ik het bewustzijn 
liever een modaliteit dan een aspekt van het kognitieve (waarmee ik niet wil zeggen dat Neisser met zijn 
term 'aspekt' iets anders hoeft te bedoelen dan ik met de term 'modaliteit'). Immers, hoewel het bewustzijn 
geen afzonderlijk mechanisme is, heeft het als onderdeel van de kognitieve mechanismen in het algemeen 
een zekere funktionele specificiteit. 

Behalve de relatie tussen de begrippen 'kognitief' en 'bewustzijn' is die tussen de begrippen 'kognitief' en 
'affekt' van belang. De onderlinge afgrenzing van deze begrippen blijft in de litteratuur over affektieve en 
motivationele toestanden grotendeels impliciet. De teneur schijnt echter te zijn – zoals ik eerder heb 
gezegd – dat kognitie en affekt binnen het mentale verschillende werkelijkheden zijn. In de systeem-
theoretische litteratuur over simulatiemodellen van kognitieve processen vinden we, zoals Simon (1979) 
aangeeft, weinig over de belevingsaspekten van het (menselijk) gedrag. Dit heeft te maken met een 
karakteristiek van het levende organisme die het fundamenteel onderscheidt van een machine: dat wat 
men kan samenvatten onder de term 'pathische kwaliteit', dat wat we 'beleving' noemen: iets dat we 
empirisch-psychologisch wel kunnen aanduiden maar niet definiëren.  

We stuiten hiermee op een wijsgerig, m.n. fenomenologisch probleem (Bakker, 1964/1977). En hoewel 
de kenaspekten van het (menselijk) gedrag beter te formaliseren, en dus te simuleren zijn dan de 
belevingsaspekten, dienen we ons ervan bewust te zijn, dat deze pathische kwaliteit het integrale gedrag 
kenmerkt. Zoals Neisser (1976, p.11) zegt: "Perception and cognition are usually not just operations in 

the head, but transactions with the world." En bij deze transakties gaat het bij het levende organisme om 
zichzelf, of het zich dit nu expliciet bewust is of niet.  

Daarom spreek ik van ken- en belevingsaspekten van het gedrag, en niet van een summatie of combinatie 
van kennen en beleven gezien als afzonderlijke processen of mechanismèn. Wel kan men spreken van 
'bijna-separeerbare systemen' (Simon, 1969/1976), voorzover kenprocessen en de processen van emotieve 
en motivationele aard relatief isoleerbaar blijken. Dit neemt echter niet weg dat elke gedraging van het 
levende organisme beide aspekten heeft: een kenaspekt en een belevings- of affektief aspekt (waarbij het 
motivationele aspekt even buiten beschouwing wordt gelaten).  

In veel gedragingen zal het belevingsaspekt niet op de voorgrond treden: deze zijn dan affektief-neutraal. 
Zodra echter dit aspekt zich sterker doet gelden of zelfs gaat overheersen, kunnen we spreken van emotie. 
En hoewel emoties primair gekend worden als actuele beleving, d.w.z. als bewustzijnstoestand, worden 
ze hier primair gedefinieerd als relatief-intense belevingsaspekten van het kognitieve. Evenals bij de 
kenaspekten van het kognitieve wordt hierbij dus geïmpliceerd dat actueel bewustzijn geen absolute 
voorwaarde is voor het belevingsaspekt van het kognitieve. 

Deze opvatting heeft direkte konsekwenties voor de vorming van een theorie over emoties, met name 
voor de interpretatie van het begrip 'cognitive appraisal', dat een centrale plaats inneemt in de theorie van 
Lazarus (1966, 1972). Hierop komen we later terug. 

De plaats van het verbale ten opzichte van de besproken begrippen 'kognitief', 'bewustzijn', en 'affekt' kan 
op analoge wijze worden bepaald. Het verbale is allereerst te zien als een transformatie van het 
kognitieve: woorden en woordcomplexen vormen er een symbolische weergave van. Ook het verbale 
wordt in een of andere vorm aanwezig geacht binnen de CPr. Het vormt een deel van de kognitieve 
inhouden. Ook voor het verbale vormt actueel bewustzijn geen absolute voorwaarde. Zowel ken- als 
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verbaal 

niet verbaal 

belevingsaspekten worden geverbaliseerd. Het verbale is dus niet a-priori representatief voor de erdoor 
gesymboliseerde kognitieve werkelijkheid, evenmin als het bewustzijn dat is. 

Er is reden aan te nemen dat een deel van de kognitieve niet-bewuste inhouden niet alleen nooit bewust 
zál maar ook niet kán worden. Ik denk hierbij aan procesaspekten van het kognitieve, maar ook aan 
inhoudsaspekten voorzover ze – b.v. als 'schemata' – in de CPr aanwezig zijn en slechts partieel of in hun 
effekten bewust kunnen worden, maar nooit integraal. Hierover en over de kenmerken van het bewustzijn 
zal in een volgend stuk gesproken worden. 

Het tot nu toe gezegde kan grafisch worden weergegeven, zoals in onderstaande figuur. Deze weergave 
betreft principiële functionele verhoudingen en niet de topische struktuur van het kognitieve binnen de CPr. 
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Body-oriented psychotherapy 
een vorm van psychotherapie zonder expliciete gerichtheid op hetgeen 

de 'cliënt' denkt of voelt, maar die inwerkt via lichamelijke energie 

Dit derde artikel van een kwarteeuw geleden sluit aan bij de twee vorige. Het is weer een collegetekst 
voor de cursus 'Aspekten van angst' (K-125 in de studiegids), nl. die in het academisch jaar 1982-83. Het 
schrijven van een collegetekst zonder dat van plan te zijn geweest gebeurde gewoon, zoals ik opmerk. 
Wat daarbij impliciet ook gewoon gebeurde, is dat die tekst 'aus einem Gusz' werd neergetypt, zonder het 
maken van notities vooraf. Dat is een voorbeeld van hoe het cognitieve één geïntegreerde ruimte is, 
waarvan de inhoud grotendeels niet bewust is, maar waarin gedachten dermate uitkristalliseren dat ze kant 
en klaar tevoorschijn kunnen komen. Het is natuur, geen wonder, maar het mag ons wel verwonderen.  

Op een vergelijkbare manier wordt het evenwicht gereguleerd, zowel het motorische als dat van alle 
onwillekeurige lichamelijke processen, zoals b.v. de thermische regulatie; maar ook m.b.t. het psychische 
evenwicht heeft het organisme, als een reddingsboot, een zelfrichtend vermogen. Daarvan wordt gebruik 
gemaakt in de hieronder ingeleide therapeutische benadering, die direkt aangrijpt op de energetische 
component van het gedrag, en de discursieve, emotieve en motivationele processen zoveel mogelijk 
ongemoeid laat. Dat dit in medische en zelfs psychologische kring met enig wantrouwen of zelfs dédain 
werd bejegend hoeft niet te verbazen, evenmin als de goede resultaten die ik er, bij een tiental polikli-
nische patiënten, mee behaalde.  

 

Inleiding  

Hoewel het niet mijn bedoeling was voor de cursus K-125 in dit jaar (1982/83) een tekst te schrijven over 
de manier waarop ik angst en gespannenheid therapeutisch wens te benaderen, doe ik dat nu toch. En 
hoewel ik natuurlijk heel gemakkelijk een reden daarvoor aan kan geven, lijkt de beste verklaring mij 
eenvoudig dat het gebeurt. Met deze opmerking komen we midden in een fundamenteel punt terecht: 
dingen gebeuren, ook in het psychische; verklaringen, redenen enz., zoals die door mensen gegeven 
kunnen worden, zijn secundair, d.w.z. onvolledige en hoogstens ten dele juiste symboliseringen. Deze 
spelen, als onderdeel van de gedragingen van het subjekt-systeem, wel een rol, een zeer centrale vaak, 
maar dat wil niet zeggen dat oplossingen voor daardoor ontstane problemen gevonden zullen worden (c.q. 
gezocht dienen te worden) in de sfeer van deze bewuste symboliseringen, verbale of niet-verbale. 
'Bewust' betekent niet 'bedoeld'! In mijn zienswijze behoren ook gevoelens, naast gedachten, tot de 
mentale symboliseringen, of beter: tot de centraal (kognitief) én perifeer-somatisch geconstitueerde 
gedragingen van het subjekt.  

Het onderscheid tussen gedachten en gevoelens is iets dat wij maken: produkt van secundaire 
symbolisering, gebaseerd op de onderscheiding van wat ik aspekten noem (ken- en belevingsaspekt) van 
het kognitieve. Het kenaspekt betreft het feit van informatie, in 'gedachten' én in 'gevoelens'; het 
belevingsaspekt betreft het feit dat het het levende systeem (van een organisatieniveau dat minimaal 
direkt bewustzijn doet ontstaan) om zichzelf gaat (in de ruime betekenis van 'systeem', dus met inbegrip 
van belangen die het individu te buiten gaan, zoals het belang van anderen, maar ook de natuur enz.). Op 
grond hiervan noemen we het systeem een 'subjekt' (het is voor mij de vraag of ik er de voorkeur aan geef 
deze term uitsluitend toe te passen op systemen met het vermogen tot dubbelend bewustzijn, in concreto 
dus op mensen en niet op dieren). In abstracto benoem ik dit aspekt als 'pathische kwaliteit'. Deze maakt 
het mogelijk dat het systeem gemotiveerd wordt zich op een bepaalde wijze te gedragen.  

Het kognitieve is deels genetisch bepaald en structureel gegeven; voor een ander deel het product van op 
basis van aanleg en ervaring verlopende leerprocessen. Om de basismotivatie, door mij als 'voortgang' 
aangeduid, veilig te stellen, moet het systeem aanleren wat in de gegeven, voortdurend veranderende, 
situatie adaptief is, en afleren wat niet (langer) adaptief is, of zelfs storend of gevaarlijk. Het ligt nu voor 
de hand, dat mensen naar methoden en middelen zoeken om zichzelf en anderen bij dit aan- en afleren 
behulpzaam te zijn, vooral wanneer er problemen ontstaan. Deze hulpverlening heeft zich ontwikkeld tot 
een aantal vakgebieden, beroepen en methoden. Voorbeelden zijn: het onderwijs, de geestelijke en de 
lichamelijke gezondheidszorg, elk weer onderverdeeld in talrijke specialismen. De mens intussen is één 
systeem, één belang uiteindelijk. Bovendien is het nog maar de vraag waarin dat belang gelegen kan zijn. 
Hulpverlening gebeurt op basis van opvatting, en deze opvatting wordt in principe beperkt door het 
kenbare, in feite door het gekende.  
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Voorzover bepaalde maatregelen, gericht op veranderingen in het gedrag, of het functioneren van het 
materiële substraat daarvan, duidelijk gewenst en effektief zijn, vormt hulpverlening geen principieel 
probleem. Maar in het psychische vlak is de situatie in veel gevallen niet eenduidig, noch wat betreft de 
waardering van de bestaande toestand, noch wat betreft de wenselijke verandering, noch ook wat betreft 
de manier waarop die verandering tot stand kan worden gebracht. Dit geldt voor elke discipline: voor het 
onderwijs, voor de medische praktijk, en zeker voor de psychotherapie. Het is dus onjuist om b.v. 
gedragstherapeutische methoden als beter te beschouwen, zoals in wetenschappelijk opzicht, maar ook 
wat betreft hun effektiviteit, zonder in aanmerking te nemen om wat voor probleem het gaat. Natuurlijk 
verdient in het geval van een zeer specifiek probleem, waarbij duidelijk is wat er veranderen moet en in 
welke richting, die behandeling de voorkeur waarmee dat in de gegeven omstandigheden op de meest 
economische wijze (in ruime zin, dus niet alleen m.b.t. kosten enz.!) kan gebeuren. Als dat een vorm van 
gedragstherapie is, dan moet je geen psycho-analyse aanbevelen.  

Heel vaak is de situatie meer gecompliceerd. Daarmee rekening te houden is meer wetenschappelijk dat 
het ten onrechte blijven vasthouden aan bepaalde methodologieën, hoe 'wetenschappelijk' die ook zijn. 
Dat betekent ook, dat een vergelijkende waardering van verschillende vormen van psychotherapie op 
grond van de opbrengst aan kwantificerend onderzoek alleen, onterecht en ook onwetenschappelijk is! 
Ook de wetenschappelijke psychologie wordt niet primair genormeerd door haar methodologie, maar 
door haar voorwerp: het gedrag van mensen (en dieren). Het psychologisch handelen als hulpverlening 
betreft de hele mens in al zijn dimensies, en is wetenschappelijk in die zin, dat dit handelen voorzover 
mogelijk volgens de regels van wetenschappelijk kennen gecontroleerd dient te worden, m.a.w. dat 
falsifieerbaarheid gemaximaliseerd wordt voorzover dat het therapeutisch proces niet verstoort. Het is de 
mens die handelt, niet de wetenschap! Dit handelen wordt genormeerd door de bedoeling ervan; 
wetenschappelijkheid is een mogelijkheid die in bepaalde gevallen van nut kan zijn. 
Wetenschappelijkheid is middel, geen doel, ook niet in de beoefening van een wetenschap, zoals de 
psychologie. Hiermee is de basis gelegd voor de vragen wat psychotherapie beoogt en op welke manier 
dat kan worden gedaan.  

Mensbeeld en psychotherapie 

Wanneer we onze aandacht richten op menselijke problemen waarin existentiële aspekten van 
overwegend belang zijn, dan komen we bij de vraag waardoor de menselijke existentie genormeerd 
wordt. Natuurlijk wordt het antwoord op deze vraag mede bepaald door culturele en situationele faktoren. 
Wat armoede is voor de een is luxe voor de ander. Dat is dus relatief. Zien we daaraan voorbij, en vragen 
we ons af welke de grondbeginselen zijn van het menselijk bestaan (het bestaan als mens in een 
menswaardige toestand), dan ontmoeten we allerlei wijsgerige en theologische opvattingen: expliciete of 
impliciete opvattingen over het bestaan. De mussen op het dak kennen geen redeneringen over hun 
bestaan, en toch komen ze uit het ei, leven en sterven. Wat betreft de fundamentele luxe van het er zijn is 
dat voor de mens hetzelfde. Wetenschap en de toepassing daarvan, ook psychotherapie, hebben slechts 
voorwaardelijke noodzakelijkheid: gesteld dat je dit of dat wil bereiken, dan moet je dit of dat doen.  

Psychotherapie houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit van de voortgang. De inschatting van 
noodzaak of wenselijkheid van psychotherapie is sterk gebonden aan de heersende opvattingen daarover. 
Welke prijs kan en wil men betalen voor verandering van de kwaliteit van bepaalde aspekten van het 
bestaan? Wat is het doel, wat heeft prioriteit? En is onze mening daarover in overeenstemming met de 
werkelijkheid zoals deze in wezen is? Bij alle onzekerheid is er de zekerheid van onzekerheid. Dat kan 
ons brengen tot bescheidenheid en voorzichtigheid in ons psychologisch denken en handelen, vooral 
wanneer het gaat om het bestaan van anderen. Geen wetenschap geeft antwoord op vragen naar de zin van 
het bestaan tenzij op basis van veronderstellingen. Dat psychotherapieën bestaan danken we aan het feit 
dat we het erover eens zijn dat vermindering van lijden wenselijk is, vooral een negatief criterium dus. 
Voorzover sprake is van positieve dingen die worden nagestreefd, gaat het om het tegendeel van het het 
negatieve. Het geheel blijft binnen deze polariteit gevangen.  

Of dat terecht is blijft de vraag. 'Wat baat het de mens als hij de hele wereld wint en schade lijdt aan zijn 
ziel?' De wetenschap en de religie betreffen beide de werkelijkheid; het verschil ligt in de wijze van 
benadering. Als mens hebben we belang bij de waarheid, op welke wijze die ook kenbaar is. Het is 
onwetenschappelijk de psychologie te beperken tot datgene wat voor de hand ligt. Zoals een boer 
mechanisatie kan afwijzen op grond van traditie, zo kan de psychologie alles afwijzen wat niet op een 
bepaalde wijze, b.v. kwantitatief, bewerkbaar is. Dat is onzin voor wie over die grenzen heenkijkt. Dat 
laatste: kijken over de grenzen van wat we nu als ons terrein beschouwen, is wat ik bepleit voor de 
psychologie. Als we mensen willen helpen en niet schaden, dan is het verstandig te kijken naar alles wat 
over de mens te vinden is, b.v. in religieuze en 'occulte' tradities. Misschien zijn er meer feiten dan we ons 
bewust zijn. Misschien geven die feiten aanleiding tot bepaalde wijzen van wel of niet handelen.  
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Met deze beschouwing creëer ik dus een open i.t.t. een gesloten perspectief: vragen en geen antwoorden. 
Dát is ons uitgangspunt: het feit van de vraag, de vraag zonder antwoord; in feite, misschien zelfs 
principieel. Het is daarom niet zo vreemd dat er stromingen zijn in de menselijke geschiedenis (altijd 
aanwezig hoewel niet steeds herkenbaar) die de nadruk leggen op het niet-doen, het niet verstoren van 
hetgeen is. Dat is onze cultuur dermate vreemd dat het onzinnig lijkt. Maar ik denk dat het zin heeft die 
uitspraak voorlopig niet te doen, en er rekening mee te houden dat er iets inzit. Wat te denken van de 
bewering dat het uiteindelijke doel van wat is, dus ook van de mens, niet het resultaat is van handelen, 
dus niet rechtstreeks gedaan kan worden? Wat weten we van de aard van de werkelijkheid? Misschien 
wordt het voor de psychologie tijd haar blik in de spiegel van de natuurwetenschappen te hernieuwen! 
Waar wil ik heen? Dat is een verkeerde vraag! Ik wil iets níet: ik wil mij niet prematuur vastleggen op een 
bepaalde visie, maar de vrijheid hebben tot onvoorwaardelijke openheid, waartoe dat dus ook leidt. Het is 
de openheid die zelfs niet uitsluit dat wetenschap uiteindelijk leidt tot oplossing van de wetenschap zelf.  

Mijn therapeutische benadering  

Er is niets anders van mij bij, dan dat ik het doe en er mijn gedachten over heb. Uit het bovenstaande blijkt 
verder dat elke benadering provisorisch is, en dat toepassingsgebied en effekt slechts konditioneel zijn vast te 
stellen. En nogmaals: het meest wetenschappelijk is het op ieder moment dat te doen wat in de gegeven situatie 
het beste wordt geacht. Evenals veel psychotherapeuten en de door hen vertegenwoordigde stromingen, vat ik 
de mens op als een energetisch systeem, zonder dat ik kan definieren wat ik nu precies onder energie versta. 
Verder ga ik ervan uit, dat het de aard is van energie om in beweging te blijven. Dat past dus goed bij de 
opvatting der basismotivatie als 'voortgang'. Ik houd er rekening mee dat deze energie, hoewel noodzakelijke 
voorwaarde voor alle gedrag en de kognitieve constituering daarvan, ook los daarvan bestaat en aan eigen 
wetmatigheden gehoorzaamt, zodat het b.v. mogelijk is dat er zoiets bestaat als een energetisch dubbel-
lichaam. Dat houdt in, dat het mogelijk is dat niet elke stoornis primair kognitief wordt geconstitueerd.  

Maar zelfs zonder hiermee rekening te houden, denk ik dat het mogelijk, en soms zelfs advisabel, is om 
bestaande niet-adaptieve gedragspatronen therapeutisch te benaderen via de eraan gebonden energie, en niet via 
aktivering van het patroon, zoals in de meeste therapievormen (ook) gebeurt. Als de in een patroon 
geïnvesteerde energie aan dat patroon wordt onttrokken, dan vermindert daarmee de valentie, en dus ook de 
waarschijnlijkheid van aktivatie, van dat patroon. In deze optiek komt het er dus op aan gebonden energie vrij 
te maken, en te voorkomen dat zij zich vastzet op (andere) ongewenste patronen. Een van de mogelijke 
benaderingen lijkt mij nu om de inmenging van het kognitieve te minimaliseren en de energetische mobiliteit te 
maximaliseren. Dat zal dan het beste gebeuren door ons te richten op het lichaam. Een taakoriëntatie voor de 
cliënt dient vermeden te worden, omdat deze kognitieve aktiviteit vereist en stimuleert.  

Wat er ook gebeurt, het heeft natuurlijk altijd invloed op het kognitieve in ruime zin. Ik zie ook niet over het 
hoofd dat 'kognitieve herstructurering' in de zin van aanpassing van hetgeen het subjekt als zingeving verbaal 
bewust produceert van belang is. Maar ik denk op de eerste plaats dat het goed is pogingen hiertoe soms 
opzettelijk na te laten – zoals in wat ik hier voorstel – en verder dat de bedoelde herstructurering voor een niet 
onaanzienlijk deel automatisch zal volgen op wijzigingen in de valentiestructuur van het kognitieve. De 
elementen van de voorgestelde therapievorm worden elders ook gevonden. Het is goed onderscheid te maken 
tussen de achterliggende zienswijze en wat in concreto gedaan wordt. Of de ene therapie hetzelfde is als een 
andere of daarvan afwijkt kan dus zowel liggen aan het beoogde proces als aan de middelen daartoe.  

Ik maak gebruik van drie komponenten: ademen, bewegen, aanraken. Bij het ademen en bewegen is de cliënt 
zelf aktief, maar zonder een taakstelling die uitgaat boven het er ademend en bewegend zijn. Er wordt niet 
gevraagd de aandacht te richten op wat wordt gedacht of gevoeld, en dus wordt ook niet geprobeerd de cliënt 
tot bewuste zingeving o.i.d. te brengen. Het aanraken neemt de vorm aan van drukpuntmassage (shiatsu), 
hetgeen berust op een keuze die ook anders had kunnen zijn, maar waarvoor goede gronden aanwezig zijn. 
Omdat de mens nu eenmaal voortdurend aan het denken is, wordt elke sessie begonnen met voldoende verbaal 
kontakt om afstand te nemen van hetgeen de cliënt bij binnenkomst bezighoudt. De massage wordt gevolgd 
door een rustperiode van ongeveer 20 minuten, zowel omdat bekend is dat dit nodig is om geen hoofdpijn of 
andere klachten te krijgen als vanwege de verwachting dat de in beweging gebrachte energie in die periode 
haar eigen weg vinden kan, zonder storende invloed van denken en handelen. Tenslotte kan heel kort worden 
gevraagd hoe de cliënt zich voelt, hoewel dit meestal overbodig is want volkomen duidelijk zichtbaar, en een 
afspraak gemaakt voor een volgende behandeling. Dit is in het kort wat ik doe. Of het therapeutisch iets 
oplevert weet ik nog niet. Dat is dus een vraag die bij alle andere komt. Het is wel iets waar cliënt en therapeut 
zich beter van gaan voelen.  

A.J.M. Overtoom  
Lab. Exp. Klin. Psychologie  
R.U. Groningen  Collegetekst, 2-06-1983 
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Kerk, Eucharistie en Oecumene 
Naar aanleiding van de eucharistische viering en communie bij de huwelijkssluiting van het prinselijk paar 
Maurits en Marilène (29 mei 1998) vroeg ik mij, in een brief (10 juli 1998) aan een vriend, indertijd af wat 
de implicaties zijn voor de katholiciteit in christelijke zin. Een van de vragen daarbij is of de R.K. opvatting 
van de eucharistie verdraagt dat deze offermaaltijd sacramenteel wordt gevierd als onderdeel van een (al of 
niet exclusief christelijke) oecumenische dienst. De encycliek Ecclesia de Eucharistia (17 april 2003) van 
paus Joannes Paulus II maakte deze vraag weer actueel.  

 

"Berust de R.K. opvatting van de eucharistie op mystificatie of de protestantse op profanatie? Ik maak er een 
verhaal (of parabel) van om mijn gedachtengang en de vraagstelling te verhelderen. Er is een damvereniging, in 
de algemene taal aangeduid als WWW (World Wide Web), die zich de enig ware damvereniging noemt, op 
grond van het veronderstelde feit dat ze werd opgericht door de heer Gold (een man van Joodse afkomst). Nu 
waren er voordien al damverenigingen, en ook nu bestaan er vele andere.  
 
Maar sinds eeuwen heeft het WWW heel eigen opvattingen en gebruiken. Er wordt gespeeld met stukken 
die bijzónder geacht worden: ze zijn gemaakt van hout, maar elke set wordt in een plechtige ceremonie 
door een bestuurslid voor gebruik gereed gemaakt als volgt, het bestuurslid spreekt de volgende formule 
uit: "look and behold, this body gold", of ook wel: "look and behold, wood becomes gold". Sinds de 
invoering van de plaatselijke taal werd dat in ons land: "kijk en behoud, dit is van goud".  
 
Van de spelers wordt instemming gevraagd met de opvatting dat de speelstukken na deze woorden, 
hoewel ze nog steeds van hout lijken te zijn, op onnaspeurlijke wijze fysiek in goud zijn veranderd. Deze 
instemming is voorwaarde sine qua non voor het lidmaatschap van de vereniging. Buitenstaanders die de 
verenigingsavonden bezoeken mogen in de praktijk meespelen, maar hierbij wordt impliciete instemming 
met bovengenoemde opvatting verondersteld, ook al zijn ze niet officieel lid van het WWW.  
 
Alweer een hele poos geleden heeft een groep zich afgescheiden en een eigen vereniging opgericht, LW 
(Local Web) genoemd. Zij worden aangeduid als Local Webbers, Locaalwevers of Tegendraadsen. Zij 
laten zich geen hout voor goud verkopen, maar houden niettemin de heer Gold in ere d.m.v. de formule 
"Niet zo benauwd: hout is geen goud". De spelregels van het LW zijn bovendien vrijwel dezelfde als die 
van het WWW, zodat sommige leden van beide verenigingen pleiten voor een gezamenlijke competitie.  
 
Het behoeft geen betoog dat de Lokaalwevers weinig bezwaren hebben tegen gezamenlijk spel, op voorwaarde 
echter dat de Wereldwijden niet moeilijk doen over het al of niet van goud zijn van de damschijven, en dat hun 
bestuursleden hun alchemistische pretenties binnenskamers houden. Voor Tegendraadsen zijn de leden van hun 
bestuur door de leden als zodanig aangewezen personen, terwijl gezag en kunde bij de Wereldwijden berusten op 
een mandaat vanwege andere bestuursleden, met de stichter als veronderstelde laatste referentie.  
 
Wat heeft de heer Gold ons nu gebracht? Een vereniging om georganiseerd te kunnen dammen. Heeft hij 
daarmee ook de bedoeling gehad dat de damstukken van goud moesten zijn, en – nog sterker – heeft hij de 
macht en de bedoeling gehad om deze van hout te veranderen in goud, en heeft hij het vermogen om dat te 
doen kunnen en willen doorgeven en verder laten doorgeven van bestuurslid op bestuurslid? En heeft hij aan 
het lidmaatschap de voorwaarde verbonden dat men dit onvoorwaardelijk geloofde? En zo ja: WAAROM?  
 
En wat is nu het verschil met de 'stichting' van de (Rooms-Katholieke) Kerk door Jezus, de Christus, man 
van Joodse komaf en verkondiger van een Blijde Boodschap? Dat het niet om het damspel gaat maar om een 
zogenaamde 'godsdienst' (wat dat ook mag wezen)? De norm in mijn verhaal is niet de katholiciteit maar de 
waarheid! Maken we van de historische man Jezus niet een dwaas die hij niet was? Iemand die met wat 
hokuspokus zijn lichaam en bloed ter aanbidding aanbood, terwijl hij transcendente goddelijkheid leerde?  
 
Maar schieten we er in spirituele zin veel mee op indien we afwijzen wat we niet kunnen pruimen, de 
bovenzinnelijkheid met de transsubstantiatie? Wat voor nut heeft het om te blijven spreken van "god" en 
vervolgens die god de domesticeren tot een persoon (of drieëenheid) die zich eens en voor altijd definitief en 
veelduidig uitspreekt in historisch gedateerde geschriften? Iemand die als een super-sinterklaas mensen hun 
gedrag zit kwalijk te nemen en te vergeven, en en passant hun wereldse zaken behartigt of juist niet?  
 
Protestantisme als een beetje bijstellen van het traditionele christendom lijkt me niet echt een verbetering, 
maar de voortzetting van een misverstand. Lief en aardig zijn voor elkaar en de aarde ontzien waarop we 
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leven, voorzover we als mensen daartoe in staat zijn, is alles goed en wel. Maar is dat religie? Redden we 
daarmee onze ziel (wat dat ook is?). Of is er een religiositeit die het aardse leven cultiveert en tevens 
relativeert ten gunste van een openheid voor het goddelijke waarvan de Christus getuigenis geeft?  
 
Wil een kerkgemeenschap haar leden werkelijk helpen nader te komen tot dat wat is zoals het is, met name 
door zich te onthechten van de identificatie met schijnwerkelijkheden, dan zal ze op de eerste plaats haar 
eigen leer, dat wat zij leert, serieus moeten nemen, ook al zal deze uiteindelijk de toets der goddelijke 
werkelijkheid misschien niet kunnen doorstaan. Met waarheid valt niet te marchanderen. Wat je niet 'houdt' 
moet je eerlijkheidshalve loslaten en zeker niet langer sanctioneren. Sta voor je 'waarheid'.  
 
Oecumene met behoud van eigen identiteit is in mijn ogen dus hoogstens een overgangsverschijnsel, een uit 
de pas lopen van geloof en institutie. Wat je als kerk inbrengt in de oecumene moet dus 'verhandelbaar' zijn. 
Is de katholieke opvatting over de eucharistie als sacrament interkerkelijk verhandelbaar, m.a.w. kan het 
eigen standpunt in principe worden bijgesteld in de richting van de opvattingen van andere kerken? Zo niet, 
houd die eucharistie dan (voorlopig) buiten oecumenische vieringen, anders ben je onoprecht.  
 
Voorzover ik kan nagaan ben ik in alle bescheidenheid aan het zoeken en stop ik niemand in welk hokje dan 
ook. Ik stel mezelf en anderen vragen, dat wel. En ik probeer allerlei zaken die me belang inboezemen zo 
helder mogelijk te analyseren, welbewust van de beperkingen van mijn eigen mogelijkheden daartoe, zowel 
feitelijk als principieel. Kerken vertegenwoordigen in mijn ogen een waarde, maar slechts voorzover ze spreken 
en handelen in waarheid, d.w.z. de waarheid zoals zij (d.w.z. hoofd en leden) die oprecht menen te kennen.  
 
Dogmatiek, als geheel van grondwaarheden, is niet ad libitum, maar uitdrukking van fundamenteel geloof. Dat 
sommige leerstellingen niet (langer) aan die eis voldoen karakteriseert ze als onwaar. Dogma's zijn idealiter 
tijdgebonden formuleringen van oprechte geloofszekerheid van de meerderheid der Kerk. De vroegere 
opvatting van eenmaligheid berustte m.i. op een al even tijdgebonden filosofische misvatting. De vertaling naar 
de praxis op allerlei gebied is navenant betrekkelijk, zoals de koppeling van priesterschap en celibaat.  
 
Ik heb, dankzij jouw brief in antwoord op de mijne, mijn gedachten voor mijzelf duidelijker kunnen 
uitwerken, en ik hoop dat deze brief ook een functie kan hebben als onderdeel van onze gedachtenwisseling 
over kerk en religie. Woorden zijn, als uitdrukking van het lichaamgebonden denken, nuttig om obstakels en 
fixaties uit de weg te ruimen, maar – evenals het denken – ongeschikt om de goddelijke oergrond van het 
bestaan te verhelderen. Die is helderheid tout court, zonder vorm, absoluut en enig ware werkelijkheid.  
 
Dat laatste zeg ik als uiting van mijn 'geloof, hoop en liefde' in den blinde, op gezag van al degenen die 
als Christos in waarheid getuigen van het Zijn, als bron van al wat is. Misschien is het zoals Paulus heeft 
gezegd: "nu zien we als in een (vage) spiegeling, maar eens van aangezicht tot aangezicht", al is ook dat 
maar een manier van zeggen. We kunnen het denken en redeneren niet goed laten, al brengt dát ons op 
zich niet dichter bij het Ene. Zolang we dat beseffen, belemmert het onze zoektocht hopelijk niet te zeer."  
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"De Oosterse Godsdiensten" 
(het Boeddhisme) 

 
 
 I. Werkelijkheidsopvatting en levensbeschouwing, godsdienst en religie  
 
De mens 
Het mensdier onderscheidt zich van andere aardse dieren door een bepaald soort bewustzijn dat we 
"reflexief" noemen. De mens ruikt niet alleen, hij1 beseft ook dat hij ruikt, enz. Hij is zich ervan bewust 
dat hij waarneemt, zich beweegt en dingen doet. En ook dat hij iemand anders is dan ieder ander ding of 
wezen. Bewustzijn van bewustzijn: ik noem het "dubbelend bewustzijn". Dat leidt tot een andere manier 
van omgaan met de werkelijkheid, tot abstractie (het maken van onderscheid tussen kenmerken en de 
drager ervan) en de uitdrukking daarvan in taal. De mens is zich bewust van iets of iemand anders: 
subject tegenover object. De mens heeft dus een probleem (iets dat voor en tegenover hem wordt 
geplaatst), een vraag: "wie/wat is dat"? Op die vraag zoekt hij een antwoord, niet alleen een praktische 
oplossing, maar ook een algemene formule en een opvatting (theorie).  
 
Vragen 
Vanuit de vraag hoe te overleven en wel te varen als individu en dus als groep (want de mens leeft in 
groepsverband), ontstaat ook de vraag wie en wat hij uiteindelijk is, en daarmee wat de hele, al of niet 
door hem waargenomen, werkelijkheid uiteindelijk is. Onderkend wordt de samenhang van oorzaak en 
gevolg, en die tussen begin en einde. Het er-zijn, oorzakelijkheid, verandering, tijd en vergankelijkheid: 
waarneming en verklaring daarvan en de beste manieren om ermee om te gaan, ziedaar de last die de 
mens torst. Zijn denken en voelen wordt geconstitueerd door het fysieke brein, maar zijn abstraherend 
vermogen reikt tot buiten de grenzen van wat hij fysiek kan waarnemen. Zijn lichaam is gericht op 
overleven (basismotivatie = voortgang), hij wil wat aangenaam is (valentie heeft) en wil niet wat 
onaangenaam is (de voortgang bedreigt). Hij wil leven, niet ziek zijn of dood.  
 
Projekties 
De mens bekijkt alles als vanuit een middelpunt, zijn eigen standpunt en positie. In dit perspectief zoekt 
hij naar oplossing van zijn problemen. Wat hij alleen niet kan doet hij samen of laat hij een ander doen. 
Waar hij onzeker is bedenkt hij iets en probeert het uit. Daarbij projekteert hij vanuit hetgeen hij al kent. 
Gegeven zijn ervaringen, zowel bij normaal bewustzijn (b.v. van natuurverschijnselen) als in droom en 
trance, staat hij open voor verklaringen en oplossingen vanuit het onbekende voor hetgeen hij niet 
begrijpt en beheerst. Zo ontstaan o.a. magische en occulte rituelen, en daarmee – soms op grond van 
paranormale fysieke begaafdheid – bedienaren: genezers, tovenaars, sjamanen, orakels, waarzeggers en 
priesters, dragers van deskundigheid, autoriteit en macht.  
 
Verlichten 
Nu zijn er ook altijd enkelingen geweest die – meestal na een voor iedereen waarneembare grondige 
verandering – verklaarden dat er meer is dan verschijnselen uit aardse, resp. kosmische sferen. Dat (of 
die) Andere vormt dan de wezensgrond van al het bestaande, inclusief de mens zelf. Het bewustzijn 
hiervan impliceert een radicale verandering van de opvatting van de werkelijkheid in het algemeen en van 
de mens in het bijzonder. Meer nog: het brengt in de mens een radicale transformatie teweeg die men 
"Verlichting" is gaan noemen. De gevolgen daarvan voor het gedrag van de fysieke persoon zijn 
verschillend: vaak trekt deze zich terug in sociaal isolement, maar sommigen dragen een boodschap uit en 
doen hun best om anderen de weg te wijzen naar dezelfde verwerkelijking.  
 
Godsdienst en religie 
Zowel vanuit de projektie naar het onbekende als door het optreden van Verlichten kan religie ontstaan. 
Wordt het onbekende Andere opgevat als persoonlijk, dan spreekt men van "godsdienst", is het 
onpersoonlijk of onbepaald, dan meestal van "religie". Het uiteindelijke criterium voor de waardering 
ervan dient altijd te zijn: 1. de juiste bepaling van de feitelijke behoeften van de mens i.v.m. zijn eigen 
welzijn in de ruimste zin van het woord en 2. de feitelijke vervulling daarvan. Dit geldt zowel voor aardse 
behoeften van lichamelijke (fysieke), geestelijke (psychische) en sociale aard, als voor die welke 
betrekking hebben op de wezenlijke aard van mens en werkelijkheid voorzover die de integrale 
natuurlijke vermogens te boven gaat en die we daarom "bovennatuurlijk" moeten noemen. Het gaat dus 
om feiten en niet om onbewezen aanspraken, hoe verheven ze ook worden voorgesteld, zoals 
"apostolische zending", "goddelijk gezag", "onfeilbaarheid", enzovoorts.  
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Wereldreligies 
Hoewel we, op grond van archeologische vondsten, weten dat er al honderdduizenden jaren mensen op 
aarde zijn, is onze historische kennis beperkt tot minder dan tienduizend jaar, of eerder de helft daarvan. 
Ook vÓÓr die tijd hebben er grote beschavingen bestaan en deze zullen ongetwijfeld ook hun religies 
hebben gehad. De mens is geneigd om uit te gaan van zichzelf als middelpunt van het al. Het eigen volk 
zijn de echte mensen, anderen zijn b.v. "barbaren" (sumerisch: bar = vreemd; grieks: barbaros = 
vreemdeling). De openbarings-werkelijkheid wordt opgevat als het absoluut-andere, en de eigen persoon, 
uitgebreid tot het eigen volk, als de centraal-betrokkene. Zo wordt het goddelijke tot "onze god" (i.t.t. hun 
god), en het eigen volk tot "gods volk" (i.t.t. onze = gods vijanden). Het eigen gelijk en het eigen recht (en 
de verdediging daarvan) hebben op die manier een absolute basis.  
 
Autocentrisme 
Zelfs wanneer de eerste (en soms enige) rechtstreekse ontvangers van goddelijke openbaring inzien en 
verkondigen dat het goddelijke universeel is en niet door individu of groep exclusief kan worden 
opgeËist, dan nog zullen de volgelingen niet of nauwelijks ontkomen aan een of andere onterechte vorm 
van autocentrisme: egocentrisme, ethnocentrisne en geocentrisme (waarin achtereenvolgens de eigen 
persoon, het eigen volk en de eigen planeet centraal gesteld worden). Van de vijf grote wereldreligies (in 
volgorde van ontstaan: hindoeÏsme, jodendom, boeddhisme, christendom en islam) is dit het geval bij de 
drie bijbelse godsdiensten: jodendom, christendom en islam met hun heilige schriften (Oude Testament, 
Nieuwe Testament en Koran). Voor de twee oosterse religies geldt dit in veel mindere mate. Die zijn van 
huis uit dan ook veel verdraagzamer en universeler ingesteld.  
 
Heelal 
Hedendaags astronomisch onderzoek bevestigt het bestaan van planeten bij andere sterren. Statistisch 
gesproken is het zeer waarschijnlijk dat zich ergens anders in dit heelal, binnen en buiten ons 
zonnestelsel, planeten bevinden waar leven zich heeft kunnen ontwikkelen, ook menselijk leven in een of 
andere vorm. Reden genoeg om vraagtekens te zetten bij de pretenties van de op onze aarde bestaande 
religies. De goddelijke oergrond van alle bestaan maakt geen onderscheid naar plaats en tijd waar het gaat 
om de hereniging van "verloren zonen" in het vaderhuis dat, volgens het woord van Jezus2, vele 
woningen kent. Openbaring daarvan blijft ongetwijfeld niet beperkt tot onze aarde. Onze eigen zoektocht 
vindt wel plaats waar wij ons bevinden, maar ons perspectief is aan verruiming toe. En vanuit dit 
gezichtspunt kunnen we het gaan hebben over "oosterse godsdiensten".  
 
Oosterse godsdiensten en religies 
Religies zijn "oosters" gezien vanuit het standpunt van de westerse wereld, het cultuurgebied waartoe wij 
behoren. In dit "oosten" bedoelen we dan de levensbeschouwingen die in hun ontstaan niet verbonden 
waren met jodendom, christendom of islam, want ook deze godsdiensten hebben zich al lang geleden in 
het Verre Oosten verbreid. Het gaat hierbij (in alfabetische volgorde) o.a. om: boeddhisme, 
confucianisme, hindoeÏsme, jaÏnisme, shintoÏsme, taoÏsme en de godsdiensten van Tibet3. In deze 
voordracht wil ik mij, ook gezien de beschikbare tijd, beperken tot het boeddhisme en de hindoeÏstische 
context daarvan. Dat is tegenwoordig ook in onze streken tamelijk bekend, het vertoont overeenkomsten 
met de christelijke leer, en geeft aanleiding tot een nadere bezinning op de aard van de heilswerkelijkheid 
zoals wij die vanuit het katholicisme gewend zijn te beschouwen.  
 
 
II. Hindoeïsme  
 
Ontstaan 
In het Indusgebied (Noord-West India) bestond een oude cultuur (grote steden: Mohenjo-Daro en 
Harappa) van sedentaire landbouwers. De inwoners hadden een donkere huidskleur. Zij vereerden zowel 
mannelijke als vrouwelijke goden. Een daarvan was een voorloper van de latere hindoe-god Shiva. Deze 
cultuur raakte in verval en rond 1500 vC begon de invasie van de AriËrs, krijgszuchtige Indo-Europese 
nomaden. Zij kenden drie standen (priesters, ridders en handwerkslieden) en een mondelinge literatuur. 
Hun mythologie was ingewikkeld en zij vereerden verschillende goden. Visjnoe was een van de 
zonnegoden. Zij aten vlees en offerden dieren. Zij zagen neer op de locale bevolking. Op den duur 
ontstond echter een mengcultuur en daarin de religie van het hindoeÏsme.  
 
Literatuur 
De hindoes maken in hun literatuur onderscheid tussen de geopenbaarde (oudste) teksten (sjroeti) en 
overlevering of commentaren (smirti). De alleroudste (vÓÓr 1000 vC) zijn de vier verzamelingen 
"veda's" (=weten). Daarna kwamen de "Oepanishaden" (=neerzitten bij de meester), waarvan alleen de 
oudste sjroeti zijn. Daarnaast ontstonden (vanaf 400 vC) de grote epische werken: Mahabharata en 
Ramayana. De Bhagavad Gita vormt een onderdeel van het eerste. Rond het begin van onze jaartelling 



 19 

ontstonden de encyclopedische Poerana-literatuur en wijsgerige verhandelingen (soetra's), gevolgd door 
een nog niet afgesloten reeks commentaren. Hoewel de hindoe geacht wordt het goddelijke gezag van de 
sjroeti te erkennen, maakt hij voor eigen gebruik vrijelijk een selectie. Er is in het hindoeÏsme wel 
autoriteit, maar geen institutioneel leergezag.  
 
Standen en kasten 
De AriËrs kenden drie standen: Daaruit ontstonden op den duur meer dan 1000 verschillende klassen 
(kasten): erfelijke beroepsgroepen die niet met elkaar omgaan en niet met elkaar trouwen. De hoogste 
kasten zijn die der brahmanen, dan komen de krijgers (ksatrya's), dan de boeren en handelslui (vaisya's), 
de lijfeigenen (soedra's) met als laagste kasten de onaanraakbaren (paria's): slaven, slagers, leerlooiers en 
kleding- en lijkwassers). Zij worden als "onrein" beschouwd. Het gedrag wordt genormeerd door de 
regels (dharma) waaraan men zich als lid van zijn kaste te houden heeft. De mannelijke leden van de drie 
hoogste standen krijgen een initiatie en heten daarom dviyas (tweemaal geborenen). Hun leven bestaat 
idealiter uit vier fasen: 1. studie (brahmacharya), 2. gezinshoofd (grhastha), 3. teruggetrokkene 
(vanaprastha) en 4. vaarwel aan de wereld (sannyas). Meestal blijft het tot de eerste twee fasen beperkt. 
Monniken heten sannyasins. Dit starre systeem heeft de Indiase maatschappij, waarin een duidelijk 
godsdienstig institutioneel gezag verder ontbrak, waarschijnlijk wel behoed voor uiteenvallen tijdens de 
vele invasies die zij heeft moeten ondergaan.  
 
Richtingen en goden 
Centrale begrippen waren het brahman (de dragende grond van de werkelijkheid) en het atman (de kern 
van het menselijke zijn). Belangrijke ideeËn zijn die omtrent de kringloop van wedergeboorten (samsara) 
als onvermijdelijk gevolg van menselijke daden (karma). Binnen het hindoeÏsme ontstonden drie 
wijsgerige richtingen: 1. het monisme (er is maar Eén werkelijkheid, het brahman), 2. gematigd monisme 
(binnen die ene werkelijkheid is er wel een liefdevolle relatie van de menselijke ziel tot god), en 3. 
dualisme (god en mens zijn gescheiden werkelijkheden). Naast het hoogste goddelijke beginsel (brahman) 
werden vele goden vereerd. In het noorden van India vooral Visjnoe, van wie men gelooft dat hij af en toe 
op aarde verschijnt. Beroemde verschijningsvormen (avatars) zijn Rama (de held in het drama Ramayana) 
en Krishna. In het zuiden van India vooral Sjiva, schepper en vernietiger ineen. Deze goden zijn 
mannelijk, maar hebben ook een vrouwelijke kant of gemalin (shakti). Deze wordt afzonderlijk vereerd 
(shaktisme): b.v. Doerga of Kali als vrouw van Sjiva. Doerga wordt vereenzelvigd met het brahman. 
Verder zijn er in de volksdevotie talrijke kleinere godheden. Het offer-ritueel wordt geacht de maat-
schappij in stand te houden. De priesters (brahmanen) als bedienaars daarvan vormen dus de hoogste stand.  
 
ReÏncarnatie 
Interessant is de hindoeÏstische cyclische opvatting van wereld en geschiedenis, tijd en ruimte. Er is geen 
definitief begin of einde, maar een eindeloze herhaling van cirkels in cirkels. Het kleinste geheel is 
opgebouwd uit vier fasen, aflopend van een gouden tijd naar een duistere periode. Duizend van die 
kringlopen vormen één dag van Brahma, waarop een even lange nacht van Brahma volgt. En daarna 
begint de volgende dag, enzovoorts. De mens is, evenals dieren en goden, gevangen in dit "rad van 
wedergeboorte". De dood betekent dus geen einde. Maar in de mens is een goddelijke kern die bevrijd 
kan worden uit die herhaling. Zondigheid en schuld bestaan voornamelijk in onbewustheid en 
onwetendheid (avidya). Er zijn drie wegen naar bevrijding: 1. inzicht, 2. overgave en 3. werken zonder 
gehechtheid. Deze worden beschreven in de bekende Bhagavad Gita (als lering van Krisjna aan Arjoena). 
Voor die geestelijke ontwikkeling is de figuur van de leidsman (goeroe) erg belangrijk. In het leven van 
de hindoe-gelovige nemen offer- en gebedspraktijken een grote plaats in. Daar horen ook bezoeken aan 
de tempel bij en deelname aan de jaarlijkse kleurige feesten.  
 
Boeddhisme, Islam, Christendom 
Rond 500 vC ontstaat het boeddhisme. Ongeveer tegelijkertijd komt het tantrisme op dat ook een rol zal 
gaan spelen in het boeddhisme. Het tantrisme is een systeem van riten (tantra) dat als doel heeft de 
versmelting van ziel en lichaam met de omringende werkelijkheid. Men probeert d.m.v. heilige formules 
(mantra's), ascetische oefeningen en meditatie boven het gewoon-menselijke uit te stijgen en uiteindelijk 
al tijdens zijn aardse leven verlossing te bereiken. Het boeddhisme komt in India tot grote bloei en 
domineert het hindoeÏsme eeuwenlang, totdat het, door vermenging hiermee en met het tantrisme, 
afbrokkelt om daarna als afzonderlijke religie geheel uit India te verdwijnen. In de twaalfde eeuw van 
onze jaartelling veroveren moslims de stad Delhi in Noord-India. Met deze aggressieve islam kan het 
hindoeÏsme geen symbiose aangaan. Wel ontstond uit beider invloed de Sikh-religie, maar hindoe- en 
moslim-IndiËrs bleven elkaar vreemd. Er vinden nog steeds botsingen plaats, b.v. vanwege het feit dat 
hindoes geen rundvlees en moslims geen varkensvlees eten. Hoewel de bevolking gemengd is, zijn er 
duidelijke geografische afscheidingen ontstaan tussen hindoeÏsme en islam. Pakistan en Bangla-Desh zijn 
islamitisch, de rest van India is overwegend hindoeÏstisch. Ook het christendom heeft al eeuwenlang 
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aanhangers, vooral in het zuiden en onder de leden van de laagste kasten, die er waardering als mens in 
vinden en bevrijding van hun erfelijke achterstelling.  
 
Relaties met het westen 
De invasie van de westerse cultuur en de Engelse overheersing hebben uiteraard diepgaande invloed 
gehad op dit veelvormige continent. Van de ene kant is de samenleving sterk verzakelijkt en 
geseculariseerd, van de andere kant spelen godsdienst en kaste nog een grote rol. De grondwet verbiedt 
b.v. discriminatie op grond van kaste, maar men trouwt nog wel uitsluitend binnen de eigen kaste. 
Godsdienstig gesproken heeft India veel invloeden zonder veel moeite geassimileerd. Het monotheÏsme 
en m.n. ook de figuur van Jezus Christus zijn voor velen een bron van inspiratie. Daarnaast floreert de 
volksreligie alom, met goden en godinnen, devotionalia en kleurige gebruiken. Ook brengt men de eigen 
benadering missionair naar buiten als heilsboodschap voor de hele wereld (neo-vedanta). In de westerse 
wereld zien we daar menig voorbeeld van: bewegingen (en hun oprichters) en individuele leraars zonder 
eigen organisatie. Enkele daarvan zijn: de lezingen en boeken van Krishnamurti; de Hare Krishna 
beweging; de Self Realisation Fellowship (Paramahansa Yogananda); Transcendente Meditatie 
(Maharishi Mahesh Yogi); Sathya Sai Baba; Nisargadatta Maharaj4; ook kan hier genoemd worden de 
Bhagwan-beweging (neo-sannyas) van Osho (voorheen Bhagwan Shree Rajneesh), hoewel deze van huis 
uit een jaÏna was en geen hindoe.  
 
 
III. Boeddhisme 
 
Ontstaan van het boeddhisme 
Het boeddhisme ontstond rond 500 vC uit de verkondiging door een Verlichte van een weg tot bevrijding 
(nirvana) uit de kringloop van geboorte en dood (samsara), en tevens als reactie op misstanden in het 
hindoeÏsme. Er was een beweging van kritisch denkende niet-brahmanen die kritiek hadden op: 1. de 
arrogantie en futiliteit van de offerpraktijken en de heilspretenties van de brahmanen; 2. de nadruk op 
strenge ascese als middel tot bevrijding en 3. de ongelijkheid van de kasten. Deze Verlichte, de Boeddha, 
heeft werkelijk bestaan, maar de verhalen over zijn leven zijn niet te verifiËren en zitten vol met 
stereotypen, zoals die b.v. ook voorkomen in het leven van Jezus.  
 
De Boeddha 
Als grondlegger van het boeddhisme geldt een koningszoon uit het geslacht Shakya in het noorden van 
India, in de omgeving van Nepal. Zijn geboortejaar is onzeker. De namen waarmee hij wordt aangeduid 
(Siddharta Gautama Boeddha Shakyamoeni) zijn meer algemene titels.5 Op zijn zestiende trouwde hij 
met een of twee prinsessen. Confrontatie met ouderdom, lijden en dood, kortom met de vergankelijkheid, 
en de ontmoeting met een monnik doen hem besluiten op zoek te gaan naar bevrijding van het lijden. Hij 
gaat in de leer, eerst bij een filosoof en dan bij een yogi. Daarna zoekt hij het met vijf brahmaanse asceten 
in versterving. Toen hij na zes jaar de zinloosheid daarvan inzag, aanvaardde hij – tot ontzetting van zijn 
gezellen, die hem ijlings in de steek lieten – hem (nog wel door een meisje) aangeboden melk, nam een 
bad en ontspande zich onder een vijgeboom. Hij nam zich voor niet meer op te staan voordat hij 
"verlichting" had verkregen. Hij wordt nog eenmaal gekweld door innerlijke strijd, maar bij het 
aanbreken van de dag breekt het bewustzijn door van zijn ware aard, waardoor hij een "boeddha" 
("verlichte") wordt. Hij ziet in dat een middenweg tussen weelde en strenge ascese het beste is. Hij is dan 
29 jaar oud. Hij zal 80 jaar worden.  
 
Verkondiging 
Gedurende 25 jaar reisde hij door India en verkondigde er vier grote waarheden: 1. vergankelijkheid 
betekent lijden; 2. de oorsprong van het lijden ligt in begeerte; 3. door de vernietiging daarvan wordt het 
lijden overwonnen; 4. de levenswijze die de begeerte tenietdoet is de weg van het midden, een achtvoudig 
pad, bestaande uit de geÏntegreerde beoefening van de juiste wijze en vorm van 4.1 zien, 4.2 denken, 4.3 
oplettendheid, 4.4 spreken, 4.5 handelen, 4.6 ijver, 4.7 concentratie, 4.8 in zijn levensonderhoud voorzien. 
Hierdoor wordt datgene uit het leven verwijderd waardoor de toestand van "verlichting" wordt 
belemmerd.6 Dit is een hoopgevende boodschap: bevrijding is mogelijk.  
 
Orden van monniken en nonnen 
Door zijn prediking kwamen er zeer veel volgelingen uit alle rangen en standen, waaronder velen die 
maar oppervlakkig geÏnteresseerd waren. Een selectie was noodzakelijk: alleen wie het ernst was kon hij 
helpen, niet de nieuwsgierigen en weetgierigen. De Boeddha initieerde mannen als monnik en stichtte ook 
een kloosterorde voor vrouwen. Men werd geacht steun te vinden bij de boeddha, de gemeenschap van 
monniken (sangha) en de leer (damma). Er werden leefregels opgesteld. Een aantal van zijn volgelingen 
werd nog tijdens Boeddha's leven "verlicht", maar van de anderen zorgden enkelen voor ruzie en 
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rivaliteit. Een neef van Boeddha vond hem – naar verluidt – niet streng genoeg en deed een moordpoging 
om hem te kunnen opvolgen. Er is sprake van ruim 10.000 monniken.  
 
Dood van de Boeddha 
Zijn laatste jaren bracht de Boeddha door in een klooster. Kort voor zijn dood vroeg Ananda, zijn oudere 
neef die hem sinds zijn verlichting dag en nacht had verzorgd, welke weg de orde na zijn dood moest 
inslaan, maar Boeddha gaf hem geen aanwijzingen voor de toekomst. Ze zouden zelf kunnen ontdekken 
wat hij gevonden had! Op tachtigjarige leeftijd overleed hij aan een darmstoornis na het eten van hem 
aangeboden bedorven voedsel. Hij werd begraven. Zijn beenderen werden later op acht verschillende 
plaatsen (koninkrijken waar hij zijn leer had verkondigd) als relikwie bewaard en vereerd. Zijn leerlingen 
stonden voor de dubbele taak zijn leer te documenteren en toe te passen.  
 
Concilies 
Er zijn vijf algemeen erkende grote boeddhistische concilies gehouden, waarvan vier voor het begin van 
onze jaartelling. Het eerste was enkele maanden na Boeddha's dood. Vijfhonderd monniken kwamen te 
Rajagriha bijeen om onenigheden over de regel op te lossen. Een eeuw later waren misstanden, zoals het 
bezit van zilver en goud, de aanleiding tot een tweede concilie (te Vaisali). De eerste scheuring ontstond 
en er kwamen verschillende boeddhistische sekten. Het derde en vierde concilie werden bijeengeroepen 
door de tot het boeddhisme overgegane keizer Asjoka in de hoofdstad van zijn rijk (Patalipoetra, het 
huidige Patna). Onder de gevolgen ervan waren een grotere deelname van leken naast monniken en 
geografische verspreiding.  
 
Verspreiding 
Het boeddhisme heeft zich verspreid via het handelsverkeer en door inmenging van vorsten, zoals de 
genoemde keizer Asjoka. Deze stuurde b.v. gezanten naar Ceylon en naar de Griekse vorstenhoven van 
SyriË en MacedoniË. In China, waar het boeddhisme al in de eerste eeuw vC bekend werd, vatte men het 
aanvankelijk op als een soort taoÏsme. Bodhidarma7 (498-561), een Verlichte, reisde naar China en gaf de 
aanzet tot beter begrip van Boeddha's leer. Later brachten chinese pelgrims hele ladingen geschriften naar 
China. Andere landen waar het boeddhisme al heel vroeg gebracht werd zijn Birma, Thailand, Korea, 
Japan, Vietnam, Malakka en IndonesiË (cfr de Boroboedoer op Java).  
 
Teksten en geschriften 
Evenals Jezus Aramees sprak, en de Joodse en christelijke geschriften in het Hebreeuws en het Grieks 
(later in Latijnse en andere vertalingen) tot ons gekomen zijn, zo sprak de Boeddha zijn eigen dialekt, en 
werden zijn woorden en leringen later verhaald en opgetekend in andere dialekten en talen (o.a. het Pali). 
Meteen na Boeddha's dood werden de leringen officieel geformuleerd en gedurende vier eeuwen door 
speciaal daarvoor aangewezen monniken uit het hoofd geleerd en voorgedragen. Men had iets tegen de 
brahmaanse dikdoenerij met geschreven teksten. De boeddhistische literatuur is heel uitgebreid. De 
traditionele indeling is drievoudig ("tripitaka" = driedelige mand): 1. de woorden van de Boeddha 
("sutra's"), 2. leefregels ("vinaya"), 3. de leer ("abhidharma"). Daarbij komen nog verhandelingen 
("sjastra's") en Boeddha-levens ("jataka's"), enz. Er is veel verloren gegaan. Van de nog bestaande teksten 
zijn of worden vertalingen gemaakt.8  
 
Verlichting 
De termen "verlichting" en "verlichte" behoeven toelichting. Deze begrippen waren al bekend in het 
HindoeÏsme, de heersende godsdienst in Boeddha's omgeving. Verlichting bestaat in de bijzondere 
toestand waarin van oudsher enkelingen zeiden en bleken te verkeren, nl. die van onverstoorbare 
helderheid en vrede met zichzelf en het bestaan, waarbij de persoon was opgegaan in het goddelijke. 
Boeddha sprak van bevrijding door uitdoving ("nirvana") van de begeerte. Dat klinkt erg negatief en 
weinig aanlokkelijk. Voor wie de persoon opvat als diepste geestelijke identiteit van de menselijke ziel, 
lijkt dit een onwaarschijnlijk ideaal. Volgens de christelijke gedachtengang staat de mens immers als 
persoon tegenover één God in drie personen. Door Hem te dienen verwerft men, door Zijn genade, 
eeuwig heil, waarin uiteindelijk ook het lichaam zal delen. De redding komt van God als de absoluut-
Andere, bemiddeld door Jezus Christus als Zijn eniggeboren Zoon, zelf God.  
 
Voor de boeddhist is het lichaam slechts een tijdelijke vorm, en de persoonlijkheid een even tijdelijke 
verschijningswijze. Juist de vereenzelviging ("identificatie") daarmee verduistert het bewustzijn van de 
"goddelijke" aard van de zich als een-in-al belevende menselijke wezenskern. Van de andere kant vormt 
dit lichaam in deze wereld voor ons het medium van bewustwording: het stelt ons in staat tot het 
verwijderen van datgene wat verlichting in de weg staat, nl. de identificatie met dit lichaam en al zijn 
uitingsvormen, zoals de geest en de door de hersenen geconstitueerde bewuste en onbewuste activiteit 
daarvan, gedachten, gevoelens en strevingen. De Boeddha leert dat de wezenskern van de mens niet 
gelegen is in het tijdelijke en vergankelijke, en dus ook niet door het daartoe behorende denken gekend en 
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begrepen kan worden. Verlichting bestaat niet in "van gedachten of gevoelen veranderen", maar in een 
niet te definiËren aan het licht komen van de mens zijn wezenlijke aard.  
 
Arhats en bodhisattva's 
Deze toestand en de bereikbaarheid ervan is dus niet rationeel uit te leggen, laat staan te bewijzen. 
Daarom zien "verlichten" zich voor de keus gesteld om ofwel te spreken over hun toestand en over de 
manier waarop men moet leven om de belemmeringen ervoor op te heffen (dan spreekt men van een 
"bodhisatva"), ofwel te zwijgen om geen misverstanden te wekken (waarbij men spreekt van een "arhat"). 
Er is geen uiterlijke garantie van boeddhaschap, al oefent datgene wat een Verlichte uitstraalt op veel 
mensen een onweerstaanbare aantrekking uit. Men doet wat een boeddha leert in vertrouwen en vanuit 
een innerlijke impuls. Noch "geloof" (als iets voor waar houden op gezag), noch "de werken" (als datgene 
wat bewerkt) leiden tot verlichting. De mens is zijn goddelijke afkomst vergeten. Hij is als de verloren 
zoon: hij hoeft alleen maar thuis te komen, d.w.z. naar binnen te gaan. Het koninkrijk gods komt niet van 
buitenaf, want zie: het is binnenin u.9  
 
Leer 
De Boeddha was niet geÏnteresseerd in theorie, maar uitsluitend in feitelijke bevrijding van het lijden. Op 
louter theoretische vragen weigerde hij antwoord te geven. Zijn boodschap is heel eenvoudig. De 
verkondiging is minder eenvoudig juist vanwege datgene wat verlichting in de weg staat: de gehechtheid 
aan de vijf skandha's (= onderdelen), t.w. 1. de fysieke lichamelijkheid, 2. de dingen die worden 
waargenomen met zintuigen en geest, 3. de voorstellingen die daaruit voortkomen, 4. het streven dat zich 
daarop richt en 5. de kennis die zich zodoende opstapelt. De menselijke persoon is niets anders dan de 
samenvoeging van een stel vergankelijke onderdelen. Niet dat het aardse of het lichamelijke slecht is, 
maar het is niet blijvend. Men hoeft het aardse niet op te geven maar men dient zich er niet mee te 
vereenzelvigen. Om dat mogelijk te maken kunnen leefregels nuttig en zelfs noodzakelijk zijn. Alle 
teksten, leringen, regels, oefeningen en gebeden komen daar op neer!  
 
Vormen en sekten 
Meteen na de dood van de Boeddha kwamen meningsverschillen aan het licht over de leefregels. Die 
werden opgelost op het eerste concilie. Maar het tweede concilie, ongeveer honderd jaar na het overlijden 
van de Boeddha, kon niet voorkomen dat er verschillende sekten ontstonden. Omdat er in het boeddhisme 
geen leertstellig primaat is konden en kunnen deze naast elkaar bestaan. Zowel in de loop der jaren 
veranderende ideeËn als geografische verspreiding en het contact met andere culturen en religies speelden 
daarin een rol.  
 
Mahayana versus Hinayana 
Zo'n 700 jaar na de dood van Boeddha (100-250 n.Chr.) ontstond een stroming die pretendeerde een 
algemenere bevrijdingsweg te bieden dan de traditionele. Deze nieuwe lijn noemde zich Mahayana (het 
grote voertuig), i.t.t. het Hinayana (kleine voertuig) dat als te individualistisch werd beschouwd. De 
gedachte was dat het medeleven (de compassie) eiste dat men zich bekommerde om het welzijn van 
anderen. Daartoe wilde men de eigen verlichting (nirwana) uitstellen, en "bodhisattva" zijn: iemand die er 
klaar voor is maar de laatste stap nog niet doet. Degene die verlichting bereikt zonder zich daarbij van 
anderen iets aan te trekken werd "arhat" genoemd. Er was dus sprake van een wijziging van het 
volmaaktheidsideaal. Men kan het Hinayana dus introvert noemen en het Mahayana extravert. Het 
Mahayana onderging tantristische invloeden en ontwikkelde ook een ingewikkeld wijsgerig systeem. De 
figuur van de Boeddha werd op transcendente wijze opgevat en min of meer vergoddelijkt. Het Mahayana 
kwam voornamelijk tot bloei in India zelf en ging rond 700 n.Chr. geleidelijk op in het HindoeÏsme, 
waarmee het Boeddhisme als afzonderlijke religie in feite uit India verdween. De andere stroming, het 
Hinayana, verspreidde zich, o.a. met de missies van keizer Ashoka, in Zuidoost-AziË.  
 
Theravada 
Het noemde zich bij voorkeur Theravada (leer der Ouden). Wat het uitstellen van de eigen verlichting 
betreft berustte het Mahayana mogelijk op een vergissing. Verlichting overkomt de mens en wordt niet 
door hem teweeggebracht. Het is trouwens de vraag of men als nog-niet verlichte meer zou kunnen 
bijdragen aan andermans nirvana dan als verlichte. Wanneer Verlichting een feit is vallen alle 
spitsvondigheden en bijzaken weg. Dan blijkt ook de vraag of men een "bodhisattva" of een "arhat" 
genoemd moet worden zonder betekenis te zijn: men is wat men werkelijk is. Niettemin werd op concilies 
herhaaldelijk gestreden over de vraag of een "arhat" nu een volledig of gedeeltelijk Verlichte was. Dat is 
dus onjuist, omdat Verlichting geen gefaseerde gebeurtenis of toestand is, maar een doorbraak, een 
zonsopgang. Die meemaken betekent haar kennen; de rest is speculatie.  
 
Tibetaans boeddhisme 
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Omstreeks 650 nC bereikte het boeddhisme ook Tibet. Het duurde honderd jaar voordat de weerstand van 
de inheemse Bon-religie overwonnen was. Het kwam daarna tot grote bloei. Het heeft een sterk tantrische 
inslag en kent vele door priestermonniken (lama's) uitgevoerde rituelen. Het heet dan ook lamaÏsme. Veel 
boeddhistische geschriften zijn in een vroeg stadium naar Tibet gebracht en daar vertaald. Hier vormen zij 
samen de Tibetaanse boeddhistische canon: de Tanjoer en de Kanjoer. Er bestaan in Tibet meerdere 
boeddhistische orden en scholen (lijnen) naast elkaar. De grootste en bekendste is de orde der geelmutsen 
(gelugpa). Deze wordt geleid door de Dalai Lama, die tot de chinese annexatie (1959) ook het wereldlijke 
bestuur had. Door de ballingschap van vele Tibetaanse lama's wordt het Tibetaans boeddhisme over de 
hele wereld bekend en verspreid.  
 
Meditatie 
De boeddhistische meditatietechnieken bestaan voornamelijk in de bevordering van het eenpuntige 
gewaarzijn. Lopend of zittend probeert men helemaal op te gaan in één activiteit, maar zonder de 
aandacht met inspanning te fixeren. Integendeel: het gaat erom te doen door niets te doen (chin.: wu wei). 
Vipassana is een zitmeditatie die het beste beoefend kan worden in een daarop ingerichte omgeving, met 
aangepast dieet en onder deskundige leiding.10 In China ontwikkelde zich Chuan, dat later in Japan werd 
uitgewerkt tot Zen. Dat is een zit- en loopmeditatie met een strakke structuur. De mediterenden zitten in 
een of meerdere rijen, ieder op een kussen, in een nauwkeurig voorgeschreven houding. Er is iemand die 
toezicht houdt en zo nodig een tik uitdeelt om de aandacht te herstellen, de tijdsduur in de gaten houdt en 
een teken geeft voor begin, onderbreking door lopen of het einde. Er is ook een meester van wie de 
mediterenden een vraag (koan) krijgen die ze moeten oplossen. Meestal is dat een klank, een woord of 
reeks woorden. Iedere dag moet ieder afzonderlijk bij de meester komen om het antwoord te geven. Zodra 
het geaccepteerd wordt krijgt men een volgende opdracht. 11  
 
Mededogen 
De ethiek van het boeddhisme is helder en vriendelijk. Wanneer alle kenmerken (skandha's) niet het zelf 
zijn, dan is er uiteindelijk geen enkele reden voor conflicten tussen personen. Onaangenaamheden zijn het 
gevolg van onwetendheid (onbewustheid). Het is beter te zoeken naar een werkzame oplossing daarvan 
dan om ermee in gevecht te gaan. Dat geldt zowel voor het eigen gedrag als voor dat van anderen: 
mensen, dieren en dingen. Het gaat uiteindelijk om de bevrijding van alles wat het te voorschijn komen 
van ieders goddelijke zelf belemmert. Alle mensen zijn van dezelfde wezenlijke natuur, al vormt ieder 
een eeuwig onderscheiden identiteit, een helder punt in het geheel, als een druppel water in de zee. 
Daarom is het boeddhisme ook niet gekant tegen andere godsdiensten en religies, omdat het doel 
hetzelfde is maar de weg er naar toe door de omstandigheden kan verschillen.  
 
Overeenkomsten 
Er zijn grote overeenkomsten tussen de leer van de Boeddha en die van Jezus, en tussen de 
boeddhistische en de christelijke ethiek en spiritualiteit. Het kan uiterst vruchtbaar zijn de woorden van de 
Boeddha naast die van Jezus te zetten. Misschien zal dat leiden tot een hernieuwd en zelfs anders 
verstaan. Zowel in het boeddhisme als in het christendom hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die de 
verlichte aanstichter nooit voor zijn rekening had kunnen nemen. Daar is dan ook correctie en bekering 
(metanoia, metapraxis) mogelijk en nodig. Het ging beiden niet om de leer als theorie of systeem, maar 
om de verlossing van de mens en heel de schepping, de terugkeer naar het huis van de vader waarin – 
nogmaals – volgens het woord van Jezus vele woningen zijn. Dat betekent niet dat de verschillen en de 
eigen begrenzing der verschillende godsdiensten, religies en kerken opgeheven moeten worden. Ieder 
verhaal heeft zijn eigen contouren, iedere organisatie haar eigen plaats.  
 
Maar wel is het goed de eigen prerogatieven te waarderen zonder ze tot pretenties te verheffen. Het is 
goed om de betrekkelijkheid ervan in te zien, omdat ook deze uiteindelijk behoren tot een vergankelijke 
wereld. Ook is het goed te beseffen dat "de weg naar huis" ons langs vreemde paden kan voeren, zelfs los 
van de context waarin we door geboorte en opvoeding terecht waren gekomen. We mogen ons laten 
leiden door ons eigen gevoel voor wat goed is voor onszelf. Er staat niets tussen ons en god, omdat ons 
eigenste zelf niet samenvalt met de menselijke persoon die we menen te zijn, maar met de godsvonk-in-
ons. Er is geen scheiding, we kijken alleen de verkeerde kant maar op. We moeten niet naar de hemel 
staan te kijken en het heil van buitenaf verwachten. Voorzover onze godsdienst ons op het verkeerde been 
zet mogen we haar loslaten. Want dÃ¡t is niet de blijde boodschap die ons gebracht wordt. De waarheid 
maakt u vrij: dat zegt Jezus 12, dat zegt de Boeddha.  
 
___________________________________________ 
 
 
1.In de tekst kan "hij", "hem" en "zijn", voorzover van toepassing, worden opgevat als "hij/zij", 
"hem/haar" en "zijn/haar" 
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2.Jo. 14, 2 
3.Eliade/Couliano Wereldreligies in kaart gebracht Utrecht: Het Spectrum (Aula), 1992 Sperna Weiland, 
J. (red.) Antwoord: gestalten van geloof in de wereld van nu Amsterdam: Meulenhoff, 1975 De oude 
culturen: AziË, Afrika, Zuid-Amerika Rotterdam: Lekturama,1977 
4.Shri Nisargadatta Maharaj Zijn: over de oorspronkelijke natuur van de mens Deventer: Ankh-Hermes, 
1983 
5.Siddharta = hij die zijn doel heeft bereikt; Gautama = naam van iedere asceet; Shakyamoeni = de wijze 
uit het geslacht van de Shakya's; Boeddha = de Verlichte 
6.zie o.a.: Thich Nhat Hanh Het hart van Boeddha's leer Haarlem: Becht, 1999  
7.Osho (Rajneesh) Bodhidharma: de grote Zen-meester Amsterdam: Osho Publikaties, 1996 
8.zie op het internet: http://www.fundamentalbuddhism.com 
9.vgl Lk 18, 22 (Gr. entos humoon = binnenin u) 
10.zie o.a. Hamilton-Merritt, J. Meditatie-dagboek: de unieke ervaringen van een westerse vrouw in de 
kloosters van Thailand Baarn: Ambo, 1976 
11.zie o.a. Wetering, Jw. van de Het dagende niets: beschrijving van een eerste bewustwording in Zen 
Amsterdam,de Driehoek, z.j. 
12.Jo. 8, 32 

 
 

Wereldgodsdiensten, lezingen-cyclus 2000-2001, KBO, afd. Zuidlaren p.10-17.  
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Homepage Origo 
Het onderstaande is een gedateerd stukje over de homepage of website waarop de thema-teksten werden 
gepubliceerd, soms na eerdere publicatie in een andere context. De homepage is qua opzet tamelijk 
constant gebleven, maar is in details mettertijd wel aangepast. Daarom wordt het eerste stukje (van 2004) 
hier gevolgd door een recent aanvullend commentaar (3013).  

In Don Bosco Binnen-kort Jg. 3 nr. 3 van mei 2002 vermeldde ik het adres van mijn eigen plekje op het 
internet, een zogenaamde Homepage. De reden om dat te laten weten was dat er ook 'salesiana' op te zien 
zouden zijn, m.n. stukjes die ook in het blad verschenen waren. Hoeveel lezers daar toen ooit op bezoek 
zijn geweest kan ik niet nagaan. Dat geeft niet, want het gaat ook om het genoegen dat ik erin vindt om 
zoiets voor elkaar te krijgen.  
 
Daar zijn verschillende mogelijkheiden voor, zoals het gebruik van Word 1 om teksten om te zetten in een 
formaat dat door internet-programma's (zogenaamde browsers, zeg maar 'struiners', zoals MS Internet 
Explorer) gelezen kan worden. Dergelijke bestanden zijn geschreven in html-code, oftewel HyperText 
Markup Language, een taal die het mogelijk maakt om via een verbinding (link) van één plaats naar een 
andere te springen.  
 
Je kunt er leuk mee spelen, geholpen door een boek en een programma. Je moet je afvragen wat je erop wil 
zetten en dan hoe het eruit moet zien. Je maakt wat men noemt een eenvoudig web-design. Eerst de indeling 
van het scherm, dan tekst en plaatjes, links en andere besturingselementen. Veel gepuzzel en veel plezier als het 
er uiteindelijk een beetje goed uitziet. Daar ben je niet gauw te oud voor. Wie het leuk vindt heeft er een 
leerzame bezigheid aan.  
 
Het internet-adres is: http://origo.otmx.nl 2  
 
Het scherm heeft twee delen (frames). Het smalle gedeelte aan de linkerkant bevat een vignet of logo. Dat 
stelt verschillende dingen voor. Ten eerste was het bedoeld als helianth ofwel bloem die meedraait met de 
zon. Tegelijkertijd kun je er de griekse letter psi in zien, het symbool voor psychologie. Verder doet het 
denken aan een dansende mens, terwijl de slinger om de stam nog weer verder wijst.  
 
De slang is een universeel symbool voor tegengestelden als tijd en eeuwigheid, leven en dood, ziekte en 
gezondheid. De Soemerisch-Akkadische slangenstaf, evenals de Hermes-staf (caduceus) met twee 
slangen, kan volgens hernieuwde inzichten worden opgevat als een verwijzing naar de dubbele helix van 
het genoom, twee ineengedraaide chromosoom-strengen, de blauwdruk van ons lichaam. En bovendien 
als verwijzing naar de energiebanen (of nadi) die bekend zijn in de yoga: de sushumna in het midden, de 
ida en pingala aan weerszijden.  
 
Als docent aan de Groninger universiteit hield ik de studenten voor, dat het belangrijkste van de studie 
was je er bewust van te worden wat je niet wist. Dat was als opmerking niet briljant, maar is als overwe-
ging nog steeds de moeite waard. We weten veel te weinig over de aardse mens en de werkelijkheid 
waarin hij leeft om van alles te beweren over zijn oorsprong en wezen en over wat goed en slechts is. 
Daarom is 'geloof' voor mij: aandachtig openstaan.  
 
Onder het vignet 3, dat dus zoveel meer impliceert dan je eraan afziet, staan wat verwijzingen (links) naar 
andere pagina's. Achter origo gaat een uitleg schuil, achter gedicht een gedicht, achter jan klein een korte 
inleiding, gevolgd door de stukjes 'Klein-ig-heden' en 'Idica Epica' die ook in DBB-k hebben gestaan, en 
de reeks 'Schitterspul' die daarop volgt. Deze rubriek wordt in 2005 voortgezet onder de titel 'Mini-Dicht'. 
Onder thema staan losse artikelen. De lezing over het boeddhisme heb ik in 2000 gehouden voor de 
afdeling KBO van onze parochie.  
 
De link Home tenslotte herstelt het beginscherm. Verdwalen is er nauwelijks bij. In Internet Explorer is 
het mogelijk om de tekst wat groter of kleiner te maken (Beeld/Tekengrootte), wat de leesbaarheid soms 
ten goede kan komen. In het rechterdeel van het scherm staat de datum van laatste aanpassing en een link 
voor het versturen van een email aan mijn adres, waarin u commentaar kunt geven op de homepage. Uw 
mening wordt op prijs gesteld.  
 
Alleen nog iets over het lezen en bekijken. Het is niet nodig daar kostbare telefoontikken4 aan te besteden. 
Het is mogelijk schermen op te slaan om die dan later rustig na te lezen. Dat kan in Word, compleet met 
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opmaak en afbeeldingen (het programma desgevraagd toestaan contact te maken met het internet), maar 
ook met Notepad (=Kladblok), waarbij dan alleen kale tekst wordt vastgelegd.  
 
Zet na het oproepen van een tekst (dus on-line) de cursor erop, selecteer (met ctrl-A) en copieer (met ctrl-
Insert), zet de cursor dan in een (liefst van tevoren) geopend document van het tekstprogramma en plak 
de tekst (met shift-Insert). Dan ligt de hele tekst vast, ook het deel dat niet op het scherm zichtbaar is. Zo 
kunnen meerdere teksten aansluitend naar hetzelfde bestand worden gecopieerd. Vergeet niet om het 
tekstbestand op te slaan. Van harte welkom op deze site en veel genoegen ermee!  
 
 

1  omzetting door Word is in deze homepage niet gebruikt  

2  in eerdere uitgaven stond er een ander adres  

3  het vignet is hier tevens een link  

4  pas op 21 juni 2005 kreeg ik een kabelverbinding 
 
P.S. De tekst is per 10-01-2005 en op 13-10-2005 enigszins aangepast i.v.m. kleine wijzigingen in de 

structuur van de homepage.  
 

 
Don Bosco Binnen-kort, Jg 5, nr 2, maart 2004, blz. 28-29  

 
 

 
 

Aanvullend Commentaar 
De website Origo bestaat intussen ruim 12½ jaar en bevat een beduidend aantal opiniërende en informa-
tieve teksten, voor een groot deel met betrekking tot religie, m.n. ook de r.k. en salesiaanse variant, heel 
specifiek het verleden en heden van het salesiaanse huis 'Don Rua', zoals dat van 1942 tot 1959 bestond in 
Ugchelen, en aansluitend tot 1970 in 's-Heerenberg. De website is in eerste instantie bedoeld voor vrogere 
bewoners en ander geïnteresseerden uit wijde salesiaanse kring. 

De indeling in twee frames, het linker met koppelingen, dat steeds in beeld en bruikbaar blijft, het bredere 
rechterdeel waarop de gezochte pagina's verschijnen, is hetzelfde gebleven. Andere websites en pdf-
bestanden worden geopend in een nieuw scherm, dat het Origo-scherm tijdelijk geheel of gedeeltelijk kan 
bedekken. De achtergrond is een neutraal-grijze linnenstructuur die de aandacht niet afleidt, de gebruikte 
lettertypen enz. werden gekozen op grond van goede leesbaarheid. 

De lijst met koppelingen is het smalle linkerdeel van het scherm is mettertijd alleen maar eenvoudiger 
geworden, en bevat – van boven naar beneden – het kenmerkende vignet (met uitleg), gedicht (bij iedere 
verschijning van de nieuwsbrief aangepast), jan klein (de naar aanleiding van zijn in agenda's geschreven 
gedichten geschreven rubrieken, per stuk en gebundeld, plus wat van zijn kerkelijke liedteksten), thema (met de 
thema-artikelen waar dit er een van is, apart en gebundeld, plus – onder de link In Memoriam – opgenomen 
gedachtenissen van overleden vrienden), cogitans (een aantal thematische, m.n. psychologische, notities), dan 
teksten (een nieuwe koppeling naar boeken en teksten van derden), vervolgens archief, de meest uitgebreide 
rubriek (met allerlei teksten en gegevens uit mijn persoonlijke en het gedeelde salsiaanse verleden en heden, 
waaronder de nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu (drvn), per aflevering en gebundeld).  

Het daaronder staande tekeningetje in kleur, dat ik het misventje noem, geeft toegang tot het per aanpassing van 
de wegsite (over het algemeen bij het verschijnen van drvn) verse commentaar op nieuwsbrief en website. De 
laatste koppeling Home doet in de rechter sectie het aanvangsscherm verschijnen, met datum van vernieuwing 
en een groene brievenbus waarmee een email aan de webmaster geopend wordt voor het geven van informatie, 
commentaar of het stellen van vragen.  

De ontwikkeling gaat uiteindelijk in de richting van archivering is een meer compacte vorm, zodat veel 
informatie toegankelijk blijft op een daarvoor geschikt medium, deels papier (als bundel of boek), maar 
ook digitaal (op CD, DVD, Memory Stick of andere dragers). Naar veel wat in de eerste tijd na een 
afgesloten periode nog beschikbaar is en van weinig belang of zelfs ongewenst wordt geacht, wordt door 
latere belangstellenden of onderzoekers soms vergeefs gezocht. Dus: ad perpetuam rei memoriam!  

Annen, 11 maart 2013 
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Motieven en Motivatie 
 
Als mens en als psycholoog heb ik zo mijn – met ijver bereden – stokpaardjes. Een ervan is proberen iets 
te begrijpen van hetgeen ons mensen werkelijk beweegt, en hoe dat zich verhoudt tot wat we zelf als onze 
beweegredenen onderkennen of aangeven. U raadt het al: daar zit volgens mij verschil in, en wat u vreest 
is ook waar: er is grote kans dat we ons daar vaak (on)behoorlijk in vergissen.  
 
Wat is het geval? In tegenstelling tot (andere) diersoorten is de mens zich bewust van beweegredenen, 
motieven. Het is nog maar de vraag in hoeverre die min of meer bewust onderkende, al of niet benoemde 
redenen overeenstemmen met wat hem werkelijk beweegt: zijn motivatie. Het leven is als een zee met 
vele stromingen waaraan vissen, al zwemmend, zijn overgeleverd. Weten die víssen veel?  
 
Een vergelijking met de zee is vruchtbaar. De mens z'n gedragingen worden in eerste instantie gecon-
stitueerd door het fysieke organisme, m.n. de hersenen en de rest van het zenuwstelsel. In dat opzicht is 
de mens een dier als alle andere. Het dierlichaam kent getijden, heeft een 'biologische klok', vertoont 
fluctuaties, staat bloot aan allerlei invloeden. De mens weet soms zelf niet 'wat hem bezielt'.  
 
We nemen aan dat in de mens 'iets hogers' woont, iets wat we 'geest' noemen. Anders dan we misschien 
denken betreft de filosofische definitie van de mens als 'animal rationale' (denkend dier) niet meer dan dit 
aardse substraat. Veel dieren hebben een vorm van direkt bewustzijn, de mens (en mogelijk ook andere 
dieren) hebben daarenboven ook dubbelend bewustzijn: zelfbewustzijn, abstractie.  
 
'Dubbelen' is een hersenfunctie. En mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam) 
is een mens-dierlijk ideaal. Het hogere, de Geest (met een hoofdletter), behoort niet tot het domein van 
deze geest (met een kleine letter). Ook in de sferen van de Geest bestaan allerlei niveaux en stromingen, 
evenals in de aardse omgeving. Ons denken, voelen en doen is een totaal-resultaat. We zijn waarschijnlijk 
aardser dan we denken. En ons gedrag is navenant minder bovennatuurlijk.  
 
Jezus had het niet voor niets over 'een kwijnende vlaspit'. We rekenen onszelf wat al te lichtvaardig tot 
zijn volgelingen (christiani), zijn uitverkorenen (ecclesia), zijn getrouwen (christi-fideles) en getuigen 
(martyres). Als priester beschouwt de mens zich zelfs als plaatsbekleder (alter christus) in een van de 
vele rangen van het gewijde kader (de hiërarchie). Terwijl Jezus zei: noem mij niet 'heer'. We weten niet 
zo goed wie of wat we zijn. Ons zelfbeeld berust grotendeels op wat ons door anderen wordt verteld. Daar 
waren en zijn, in ons geval, veel theologische en vrome verzinsels bij.  
 
Als jongen of jongeman voelden we ons geroepen tot het religieuze leven, zelfs tot het priesterschap. Zo'n 
roeping was en is een authentiek fenomeen, al is het samengesteld uit elementen van alle invloedssferen 
waarin we als mens gedompeld zijn. We wilden alles opgeven voor die ene akker waarin we een schat 
vermoedden. Volgens mij zijn we daar met z'n allen nog steeds naar op zoek. Dat is onze Weg, onze 
Waarheid en ons Leven.  
 
Die Weg gaan we samen, of we dat nu weten en willen of niet. We zijn vissen in de 'school' van die ene 
'Visser' en 'Vis voor Altijd' (ιχϑυς εισ αει): Jezus de Christus, Zoon van God en onze Redder (Ιησους 
Χριστος Θεου Υιος Σϖτηρ). Al vijf jaar beweer ik dat onze verbondenheid dieper gaat dan ons wel of 
geen lid zijn van de congregatie, en dat het er in dat opzicht evenmin toe doet of we leven als celibatair of 
als gehuwde, als priester of leek.  
 
Het blad 'Don Bosco Binnen-kort' is belangrijk als ontmoetingsplaats voor ons allen, salesiaan of niet, als 
priester in functie of niet, als man of als vrouw, als praktiserend gelovige of niet. Niemand is méér 
'binnen' in het Hemelse Huis (met de vele woningen) dan een ander, en niemand is er tegen z'n zin 
'buiten'. Het lijkt me verstandig om onze onderlinge verhoudingen te bezien in dat licht, en daar ook bij de 
produktie van dit blad recht aan te doen. Wie oren heeft om te horen: luister goed; wie ogen heeft om te 
zien: wees een aandachtig toeschouwer.  
 
Deze periodiek is al vijf hele jaargangen lang een boeiend en bloeiend forum, een marktplaats waar ieder 
van ons iets kan halen en brengen. Er zijn heel weinig beperkingen, en een duidelijk uitgangspunt: 
saamhorigheid, belangstelling, herkenning, begrip, welgezindheid, medeleven, mededogen, hulpvaardig-
heid, samen te vatten met een vaak verkeerd gebruikt (en lelijk) woord: 'communiteitsgeest'. We zijn een 
geheel dat, architektonisch gezien, even veelvormig is als de Sagrada Familia van Gaudì.  
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De vijfde volledige jaargang, waarvan dit het laatste nummer is, markeert niet alleen een lustrum, maar 
tevens de historische afsluiting van een periode. In 2005 komt zowel het samenwerkingsverband als het 
samengaan met de Vlaamse provincie tot stand. En wie is niet benieuwd hoe het verder zal gaan met 
salesiaans Nederland? De 'Stichting Don Bosco Werken Nederland' vertegenwoordigt de werken, de 
congregatie de salesiaanse familie. Don Bosco Binnen-kort accentueert en cultiveert onze familiebanden. 
Als oud-medebroeders en oud-leerlingen horen we evenzeer bij don Bosco als zijn geprofeste zonen. Dat 
is wat we vieren en in ere houden.  
 
 

Don Bosco Binnen-kort, Jg 5, nr 6, november 2004, blz. 26 
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Autoriteit en Inflatie 
 
De teksten die in me opkomen zijn nog steeds voor een deel confronterend. Hoeveel rancune van mijn kant zit 
daarbij en hoeveel oprechte wil om er samen uit te komen? Ik weet het niet (zie: 'motieven en motivatie' in het 
vorige nummer). De reacties van lezers zijn heel verschillend. Dat varieert van: "goed gezegd, ga zo door", via: 
"ik heb er veel in herkend, dank je" tot "je bent eenzijdig geïnformeerd" of "waar bemoei je je mee?"  
 
Allemaal uitspraken die aanleiding geven tot zelfonderzoek en tot nadenken stemmen. Daarbij kom ik uiteraard 
telkens bij mijn eigen ervaringen terecht, want die blijken op veel punten nog lang niet helemaal verwerkt te zijn. 
Dat feit deel ik met velen, zoals telkens weer duidelijk wordt. Mensen vertellen anderen en zichzelf voortdurend 
verhalen: over wat hun overkomen is, wat ze wel en niet hebben gezegd en gedaan. Het houdt niet op.  
 
Als de symptomen van een kwaal van een bepaald type zijn, dan is het verstandig om na te gaan of genezing 
mogelijk is met behulp van middelen van hetzelfde type, homeopathisch dus. Wanneer ons gekweld zijn zich 
verbaal uit, in aanval en verdediging, in vele heropvoeringen van ons levensdrama (verw. met Gr. dromos = loop), 
dan kunnen we er misschien een creatieve en helende wending aan geven door ons verhaal bij de tijd te brengen.  
 
Dat helpt alleen maar goed (d.w.z. genezend) als die aanpassing realistisch is, gebaseerd op ware feiten, en niet op 
in de loop van jaren vastgeroest ressentiment en taaie frustratie. Een aanpassing van decor en belichting, en 
herinrichting van het toneel kunnen soms een andere sfeer oproepen dan de vroegere. Naar mijn mening kunnen 
we in dit proces veel hebben aan hulp van anderen. Ik doel hier niet op therapie, al werkt het soms wel zo.  
 
We vergissen ons gemakkelijk wanneer het gaat om de verhalen waarin we de werkelijkheid verpakken. We zijn 
nogal gehecht aan onze versie ervan, en ervaren andermans interpretatie vaak als een aanval op onze integriteit, als 
ongewenste inmenging in onze eigen zaken. We kunnen ons daarbij afvragen in hoeverre dat inderdaad zo is. 
Misschien wil die ander ons juist geruststellen en bemoedigen. Dan heeft ons krampachtige verweer weinig zin.  
 
Het zou kunnen zijn dat we ons eigen Ik, misschien zonder het zelf te merken, wat teveel hebben opgeblazen, al is 
het maar om er beter voor te staan in de strijd om het bestaan. Dan lijden we – zoals de meeste mensen – aan wat 
we kunnen benoemen als Ego-inflatie: waardedaling van de inhoud in verhouding tot de omvang. Wanneer een 
ander dat doorprikt is de eerste reactie schrik, maar bij nader inzien een herleiding tot minder onware proporties.  
 
Zich laten voorstaan op autoriteit (gezag, zeggenschap) verwacht en eist van anderen souplesse, inschikkelijkheid of 
zelfs onderdanigheid, vaak ten koste van hun eigen positie en verdienste. De onderlinge botsing van grootdoeners 
ontaardt al gauw in een uitzichtloze stellingenoorlog die uiteindelijk alleen maar slachtoffers kent. Verstandige 
mensen onttrekken zich aan dergelijke heilloze situaties, en geven het fictieve gezag de ruimte, tot het ploft.  
 
Begrijpelijkerwijs zien we deze ballon-cultuur vaak optreden in combinatie met religie. Het beroep op een 
absolute basis is op het eerste gezicht een ijzersterk argument voor de eigen autoriteit. Dogmatisering ligt voor de 
hand als middel ter voorkoming van desertie der onderhorigen. Wat wordt voorgesteld als de ultieme waarheid 
kan blijken een grote vergissing of zelfs een grote leugen 'in gods naam' te zijn, en 'geloven' is dan riskant.  
 
Iedere mens heeft de behoefte het eigen verhaal kloppend te maken. Dat moet voldoende interne consistentie 
hebben, en – in het licht van een 'blijde boodschap' – ook uitzicht bieden op een gelukkig verloop. Verkondigers 
van een 'evangelie' dienen het belang van anderen niet ondergeschikt te maken aan hun eigen verhaal, hoe verheven 
dat ook klinkt. Zoeken naar het goddelijke in het leven legitimeert niet het aan anderen opdringen van onze normen.  
 
Een opgeblazen Ego duidt, paradoxaal genoeg, niet op overvloed maar – evenals lichamelijk overgewicht – eerder 
op de ongezonde compensatie van een tekort. Een inflatoir Ego klaagt vaak over van alles (ook over anderen) en 
beklaagt zichzelf. Het vraagt daarmee impliciet om bevestiging en erkenning, maar reageert niet zelden 
verontwaardigd als die door een ander 'ongevraagd' gegeven worden, immers 'met mij is niets aan de hand'.  
 
Een te dik Ego betekent niet zozeer schuld, dan wel een belemmering van een ongehinderde passage door 'het oog 
van de naald'. En dichter bij huis: het maakt het minder makkelijk om 'met z'n tweeën door één deur' te gaan. Voor 
afslanking is moed een voorwaarde, een eerste stap in het ongewisse. Maar de beloning volgt al gauw in de vorm 
van minder spanning, betere verhoudingen, grotere efficiëntie en meer plezier. En dat is het overwegen waard.  
 
 
 

Don Bosco Binnen-kort, Jg 6, nr 1, januari 2005, blz. 29-30 
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Zonder 
gedonder 
gebeurt er 
geen wonder. 
 

Zonder 
'n wonder 
gebeurt er 
geen donder. 
 

Benedictus XVI 
gedonder 

 

Mijn eerste reactie op het verschijnen van de Chileense kardinaal die de naam van zijn tot paus gekozen 
collega en de door hem aangenomen nieuwe naam bekend zou maken, was er een van tegenzin. De houding 
van de man beviel me niet. Toen hij de naam Jozef uitsprak en daarna, met een veelbetekenende grijns, een 
nadrukkelijke pauze inlaste, werd dat tot schrik: o nee, niet Ratzinger!  
 
Had die, in de homilie tijdens de uitvaart van zijn de hemel ingeprezen, en door het publiek met spandoeken 
– ongepast en drammerig – ter heiligverklaring opgedrongen voorganger, niet sterk de nadruk gelegd op 
voortzetting van diens, in mijn ogen op wezenlijke punten rampzalige, beleid? Maar van de andere kant: was 
kardinaal Ratzinger niet een heel andere persoonlijkheid?  
 
Toen hij even later als Benedictus XVI op het balkon verscheen, moest ik terugdenken aan de veel te 
vroeg overleden paus Joannes Paulus I, de misschien niet vermoorde, maar in ieder geval doodgezwegen 
lente na de in ijzige winterkou verkrampte Paulus VI. Die beloofde, door de keuze van zijn dubbelnaam, 
een uitgebalanceerde benadering, in een hernieuwd collegiaal evenwicht.  
 
De geenszins integraal 'grote' paus Joannes Paulus II heeft de kerk, vanuit zijn starre Poolse achtergrond, veel 
schade toegebracht. Het opzwepen van enerzijds patriottische, anderzijds fundamentalistische gevoelens heeft 
de omverwerping van de van binnen uitgeholde communistische regimes in Europa versneld en de al broeiende 
behoefte aan kwasi-religieuze massahysterie een uitlaatklep verschaft.  
 
De door Vaticanum II verdedigde collegialiteit is weer teruggebracht tot ja-knikkerij van zich onder ede tot 
trouw aan de paus persoonlijk verplicht hebbende bisschoppen en kardinalen, door Rome zorgvuldig 
geselecteerd op hun loyale onderworpenheid aan het centrale gezag. De Beierse Duitser Jozef Ratzinger was 
daarbij, vanuit het "heilig officie", de verpersoonlijking en de fluwelen vuist van deze autoriteit.  
 
Doch "ecce homo", zie die man nou toch eens! Ik versta goed wat hij zegt, heel zorgvuldig, helder en 
duidelijk, en van een stijl die mij meer ligt dan die van zijn, met naar de camera loerend oog, boekpagina's 
murmelende, of z'n gehoor met dreigende gebaren brutaliserende voorganger. Het vertoon van nederigheid 
van paus Wojtyla overtuigde me niet, de bescheidenheid van paus Ratzinger vooralsnog wel.  
 
Het Vaticaan staat er, evenals het keizerlijke Rome, om bekend dat het bestaan van onwelgevallige figuren er – 
ondanks de beminnelijkste mime – niet verzekerd is. Die dreiging moet papa Ratzinger, naar mijn inschatting, 
niet onbekend zijn. "Doe mij dit niet aan", schijnt hij God tijdens het conclaaf, op de kinderlijk aandoende 
manier van roomse gelovigen, gebeden te hebben. Het mocht niet baten.  
 
Wat denkt hij, wat wil hij, wat kan hij nu? Voortzetting van het werk van zijn vereerde voorganger zal de 
polarisatie vergroten, maar het afwijken van die lijn in de richting van het concilie zal ongetwijfeld zware 
storm veroorzaken. Dat zullen de behoudende krachten en de dwepers hem niet in dank afnemen. En niettemin 
houd ik rekening met die mogelijkheid: dat Jozef Ratzinger zich daar toch aan zal wagen.  
 
 
 
 
 

Ik houd het erop dat dit pontificaat begint met een stilte die aan de storm voorafgaat. Ik houd ernstig rekening 
met de mogelijkheid dat de Geest deze paus, misschien tot zijn eigen verwondering of ontsteltenis, zal 
bewegen in een richting die zijn eerdere woorden en daden niet doen vermoeden. Maar of dat nu wel of niet 
zo gaat: contra spem in spem credidi (tegen alle hoop in heb ik gehoopt)!  
 
Persoonlijk bied ik deze man, in z'n onmogelijke positie, mijn genegenheid en respect, het voordeel van 
de twijfel. Ik bid dat hij voor de kerk een zegen en daarmee zelf een gezegende zal zijn, zoals zijn naam 
als intentie al aangeeft. Daar is op dit punt van de kerkgeschiedenis ongetwijfeld een hoop gedonder en 
een heus wonder voor nodig. Er is weer werk voor 'de zonen van de donder '.  
 

Annen, vrijdag 6 mei 2005  
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Kerk en Macht 
 
Op zaterdag 16 maart 1963 voltooide ik in het salesiaans theologicum te Oud-Heverlee (B) het verplichte 
werkstuk kerkelijk recht over een vrij te kiezen onderwerp. Ruim tien velletjes, met drie doorslagen 
getypt op quarto-papier, in wat hopelijk voor latijn kon doorgaan. De titel luidde: De Ecclesiae Potestate 

Dividenda (over de manier waarop de kerkelijke macht ingedeeld dient te worden).  
 
Het vormde een reactie op een artikel van de dominicaan J. Bender en de benedictijn U. Beste, beiden 
gerenommeerde kerkjuristen. In dat artikel werd gesteld, dat wijdingsmacht (potestas ordinis) in sommige 
gevallen kon worden gedelegeerd. Dat leek mij een onterechte verwarring met administratieve macht, van 
op wijding berustend ambt met op jurisdictie gebaseerde bediening.  
 
Het onderzoek betrof de aard van canon 210 van het Kerkelijk Wetboek (uitgave Gasparri 1917, druk 1948), 
m.n. de delegeerbaarheid van wijdingsmacht. Ik heb de tekst gedigitaliseerd in Word, en als curiosum 
toegevoegd aan de verzameling pdf-bestanden op website 'Origo' (codex-ajm.pdf). De inleiding daarbij 
bevat zowel argumenten voor het schrijven ervan, als voor plaatsing op de website.  
 
Tijdens de priesterstudie waren persoonlijke opvattingen, voorzover aanwezig, ondergeschikt aan de 
kerkelijk geautoriseerde. Uitspraken over de macht van de Kerk konden dus wel worden beoordeeld op 
hun logica en samenhang, maar niet op hun intrinsieke geldigheid. Wijdingsmacht, leergezag enz. waren 
gegeven grootheden, geen punt van discussie. Daarin ligt het verschil in mijn positie toen en nu.  
 
De rooms-katholieke kerk is een organisatie, die bestuurd wordt door een hiërachie in piramidevorm: één 
persoon aan de top die in principe alles voor het zeggen heeft, daaronder centrale en perifere bestuurs-
organen, geleid door gewijde ambtsdragers. De overige leden worden 'leken' genoemd en als zodanig 
behandeld. Dit alles in naam van de man Jezus over wie in de Evangeliën gesproken wordt.  
 
In de loop van twee millennia is er zoveel gebeurd, gedaan, gezegd, geschreven en verzwegen, dat een 
representatief overzicht in feite ontbreekt. Honderden miljoenen zijn lid van deze kerk door hun geboorte 
in een katholiek milieu. Maar het adagium 'extra ecclesia nulla salus' (buiten de kerk geen heil) wordt 
ook door de huidige paus als achterhaald beschouwd. Wat voor 'macht' heeft de kerk?  
 
Het kerkelijk recht, c.q. de macht van de kerk is de iure van toepassing op haar gedoopte en verklaarde 
leden (dus niet op protestantse christenen, hoewel ook hun doop door de kerk als geldig wordt erkend). 
De kerk pretendeert regelgevende en heilbewerkende macht, ofwel bestuurlijke (incl. onderwijzende) 
naast sacramentele of wijdingsmacht. Waaruit bestaat haar veronderstelde mandaat nu precies?  
 
God, eenheid van drie Personen (Vader, Zoon en Geest), is de schepper van hemel en aarde. De mens is, 
als soort en individueel, tot zonde vervallen, en ten ondergang gedoemd, tenzij er iets gebeurt. Wat 
gebeurt er? God stuurt zijn Zoon om als mens onder de mensen op aarde te leven en te sterven, en 
daardoor de weg ten heil weer begaanbaar te maken voor alle mensen van alle tijden op aarde.  
 
Hij predikt zijn leer en stuurt zijn meest nabije volgelingen als 'apostelen' uit om in zijn Naam deze blijde 
boodschap (evangelie) wereldwijd te verkondigen. Na zijn gewelddadige dood aan het kruis beschouwen 
de apostelen zich als de enige wettige erfgenamen van zijn leer en zijn van gode gegeven gezag en macht. 
Zij voelen zich gesterkt en bevestigd door een bijzondere manifestatie van de Geest.  
 
Wie nu echter meent dat de kerkgeschiedenis zich vanaf dat punt langs heldere en rechte lijnen ontwikkeld 
heeft, vergist zich. De eerste volgelingen van Jezus waren jeugdig enthousiaste joodse mannen, merendeels 
zonder intellectuele vorming, behept met allerlei menselijke gebreken en vooroordelen, gesitueerd in een 
uiterst gecompliceerde nationale en internationale politieke en religieuze context.  
 
Bovendien had de lering van Jezus niet alleen bestaan uit openbare optredens en toespraken, maar ook uit 
persoonlijke gesprekken, niet zelden buiten de kring van zijn reisgezelschap. Na aanvankelijke pluriformiteit 
ging de ontwikkeling steeds meer in de richting van een eenheidskerk die, op vaak agressieve wijze, een 
letterlijke interpretatie afdwong van de fundamentele gegevens van leer en bediening.  
 
Hiermee zette zij zich later, in een combinatie van kerk- en staatsbelang, af tegen de wijdverspreide oudere 
religieuze opvattingen, die vooral gebruik maakten van mythen en metaforen om de diepere regionen van 
religieus bewustzijn inzichtelijk en toegankelijk te maken, al was dat als regel voorbehouden aan ingewijden. 
De volksdevotie werd gevoed door verhalen van een meer aards-menselijke signatuur.  
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Het christendom kende aanvankelijk vele stromingen en geschriften, waarin ook metaforische opvattingen 
een rol speelden. Maar de meer pragmatisch ingestelde kerkelijke leiders en volgelingen gaven al gauw de 
voorkeur aan concretere beelden en een letterlijke opvatting van hetgeen werd verbeeld. Geschriften en 
opvattingen werden dikwijls aanvaard of verworpen op staats- en kerkpolitieke gronden.  
 
De kerk maakte er een gewoonte van om heidense plaatsen, riten en gebruiken te kerstenen. Een indruk 
hiervan geeft het boek 'De heidense Christus: herontdekking van het verloren licht' (Ankh-Hermes, 2004) 
van Tom Harpur. Het gaat mij hier om de historische feiten, niet om de interpretatie ervan door de auteur, 
die niet steeds de mijne is. Het christendom nam zeer veel over van oudere religies.  
 
Wat Jezus leerde was in veel opzichten niet nieuw: het sloot aan bij vele eerder door de mens verworven 
religieuze inzichten. Wij weten niets van de contacten die hij waarschijnlijk heeft gehad met vertegen-
woordigers daarvan. Ook de apostelen en hun opvolgers hebben ongetwijfeld andere invloeden ondergaan. 
Zij hebben die overgenomen, aangepast en de originele bronnen gedemoniseerd.  
 
Tot de gecopieerde religieuze cliché's behoorden o.a.: de koninklijke afstamming, de aankondiging van de 
geboorte, de geboorte in een stal met dieren erbij, de herders en de koningen, de naam, de moeder met het 
goddelijke kind, de uitspraken, de vissers, de wonderen (zoals de opwekking van Lazarus), de rituele 
maaltijd met brood en wijn, de kruisiging, het rotsgraf, de opstanding en de hemelvaart.  
 
Het cruciale verschil is gelegen in het feit dat deze beelden werden geïnterpreteerd als eenmalige letterlijk 
te nemen historische gebeurtenissen. Dat die verhalen eerder werden verteld werd zelfs toegeschreven aan 
de duivel. Die zou verwarring willen zaaien met behulp van zijn voorkennis van de latere heilsgebeur-
tenissen. Maar in feite is juist het letterlijk opvatten van beelden een 'duivelse' dwaling.  
 
Betekent dit nu het einde van het christendom en van de kerk? Nee, integendeel. Het gaat erom de 
heilsleer in zuivere vorm te onderscheiden en te erkennen, zeker nu voor zoveel christenen een letterlijke 
interpretatie niet langer geloofwaardig is. Nodig is een diepgaand aggiornamento. Niet de historiciteit van 
de verhalen uit het Evangelie is van belang, maar de betekenis ervan, en die is universeel.  
 
Mensen maken deel uit van een verworven, dus secundair gevormd geheel van opvattingen en gebruiken, 
cultuur genoemd. Alle communicatie, van buiten naar binnen en omgekeerd, ondergaat een automatische, 
door de culturele context bepaalde transformatie, een soort 'vertaling'. Pogingen daar doorheen te breken 
om een hertaling te bewerken kunnen iemand het leven kosten.  
 
Dat is Jezus overkomen. Dat is veel geloofsgetuigen (martyres) overkomen, in oude en in latere tijden. Zij 
deden wat fundamenteel onbeleefd, onbehoorlijk en onaanvaardbaar was: zij schonden de regels van het 
maatschappelijk verkeer, zij trapten op de lange tenen van de gevestigde orde. Ook herbronning is zo'n 
hertaling, en ook die stuit per definitie op verontwaardigde weerstand.  
 
Veroordeling gaat vaak in abstracte termen: men zou er de staat, de kerk, het volk, de schrift of zelfs god 
mee beledigen. En er is altijd wel een massa op de been te brengen om dat te bevestigen en op te roepen 
tot moord en doodslag. Volksmenners in naam van aardse of hemelse machten bespelen die sentimenten 
op leugenachtige wijze: zij bedriegen degenen die zich verontrust en bedreigd voelen.  
 
Staat en kerk zijn beide aardse, door mensen opgezette instituties, ook al beroepen ze zich meestal op een 
verschillende (aardse of hemelse) autoriteit. Ook in hun doelstellingen zijn zij in eerste instantie aarde-
gebonden: het reguleren van de menselijke samenleving. Beide verwijzen daarbij graag naar iets hogers: 
de mensheid (de staat of het volk) of god als een eeuwig en bovenpersoonlijk ideaal.  
 
Macht wordt uitgeoefend in functie en op gezag daarvan. Het zou goed zijn om het erover eens te worden 
dat de eisen die de menselijke samenleving 'stelt' niet meer zijn dan op ervaring en inzicht berustende 
voorwaarden. Van oudsher is de mens ertoe geneigd dergelijke voorwaarden anthropomorf te personifiëren. 
Donder en bliksem worden dan de stem van god en uitdrukking van diens mening.  
 
Een heilige schrift oogt misschien minder primitief, maar komt op hetzelfde neer. Wel kan die waardevolle 
bestuurlijke en religieuze inzichten bevatten. Ontstaan en aard van dergelijke geschriften worden, mede 
omwille van de gewenste invloed ervan op het gedrag der onderhorigen, gemystificeerd en niet zelden in 
nevelen gehuld. Er mag niet aan worden getornd op straffe van gods toorn.  
 
Dat patroon van zich goed gedragen uit angst voor straf wilde Jezus doorbreken en vervangen door liefde 
voor zichzelf en voor anderen als voor zichzelf. Dat was gebaseerd op zijn inzicht in de ware aard van het 
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menselijk bestaan in het perspectief van eeuwig leven. Daarin blijven de oneindig vele identiteiten 
behouden, hoewel zij zich ervaren als uitdrukking van een en dezelfde goddelijkheid.  
 
Georganiseerde verkondiging en viering van dit heilsperspectief groeide uit tot een 'kerk', een groeiend 
aantal geroepenen, een ecclesia (van Gr. εκκαλεϖ). Die organisatie ontwikkelde zich, parallel aan het 
romeinse staatsbestel, hiërarchisch, met aan het hoofd een 'dienaar der dienaren gods' (servus servorum 

domini). Maar, zoals eerder gezegd: 'mensen en macht zijn een goddeloos mengsel'.  
 
En waarop berust die zogenaamde macht dan wel? 'Gij zijt van het materiaal waarop uitverkiezing gebaseerd is' 
en 'gij bezit de sleutels van het koninkrijk' (dat niet van deze aarde is). Dat wil zeggen: uw rotsvaste geloof is de 
basis van uw uitverkiezing, dat is de sleutel; geef die door, zodat iedereen – in eigen rotsvast vertrouwen op de 
goedheid gods – de sleutel vindt voor eigen uitverkiezing, en die weer doorgeeft aan anderen. Want ik heb vuur 
meegebracht en wil dat het brandt!  
 
Die rots is dus geen letterlijk te nemen enkelvoudige machtsbasis voor iemand die, namens god, sluit en 
ontsluit, accepteert en verwerpt. Die uitspraak is geen basis voor eenhoofdig bestuur van de kerk, en zeker 
niet voor het soort macht dat deze denkt te kunnen uitoefenen. De hiërarchie, zoals die is gegroeid, is een 
karikatuur van wat Jezus heeft bedoeld, niet qua vorm maar qua pretentie.  
 
Zijn broeders (en zusters!) bevestigen betekent niet hen onder het juk brengen van allerlei voorschriften 
en verboden, en evenmin te beweren dat men spreekt namens god. Ook een principieel onderscheid tussen 
gewijde en ongewijde ambtsdragers lijkt me in strijd met de boodschap van Jezus, werkzaamheid van 
sacramenten door het blote feit van toediening (ex opere operato) een theologische dwaling.  
 
Dat men, in goed overleg, leeft en werkt volgens bepaalde patronen en onder aanvaarde leiding kan, voor 
individu en gemeenschap, heel nuttig en vruchtbaar zijn, zowel op aards als op spiritueel niveau. Dat men 
kiest voor een leven in dienst van de kerk evenzo, op voorwaarde evenwel dat het belang van de 
individuele mens aard en duur daarvan bepaalt, en niet het zakelijk of groepsbelang.  
 
Dat betekent een radicale herijking van het evangelie en van de daarop gebaseerde kerken. Dit gaat veel 
verder dan meer aandacht voor 'het volk gods' en 'de collegialiteit van de bisschoppen'. Het heeft 
gevolgen voor theorie en praktijk van het ambt, de sacramenten (eucharistie, huwelijk en priesterschap), 
de bisschopskeuze (locaal), het kerkelijk bestuur (concilie, synode) en de oecumene.  
 
De enige basis van alle kerkelijke macht en gezag is de belangeloze liefde (αγαπη), uiteraard in combinatie 
met een geëigende organisatiestructuur, die heel wel kan overeenkomen met de sinds eeuwen bestaande. 
Moreel gezag in de vorm van een terughoudende stellingname en praxis is in deze wereld een onmisbaar 
ferment, een zuurdesem, een zout ook dat het leven op smaak brengt.  
 
Dan vereer ik de paus, buig ik weer voor de bisschop en respecteer ik priesters en diakenen, evenals 
godgewijde monniken en zusters. Het hele rijke roomse leven zal me lief zijn, zoals boeddhist, hindu en 
moslim hun eigen religie in ere houden. Iedere mens zoekt, samen met anderen, in vrede zijn eigen weg 
door het leven 'om hier en hiernamaals gelukkig te zijn'. De wolf en het lam ... (Jesaja 65:25).  
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Uw geloof 
ϑυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε 
dochter, uw vertrouwen heeft u gered  

 
Als jongen van een jaar of elf bracht ik mijn moeder tot vertwijfeling met mijn te pas en (vooral) te onpas 
herhaalde uitspraak: "zo is het en niet anders." Dat dit een uiting moet zijn geweest van onzekerheid en 
een behoefte aan de geruststelling van het tegendeel, of van een relativering van die behoefte is me, 
voorzover ik me herinner, nooit verteld. Het heeft jaren geduurd voordat ik kennis en de beperkingen 
daarvan, enigszins leerde relativeren en accepteren. Niet voor niets werd ik tot in de filosofie Thomas 
genoemd, waarmee de wijsgeer werd bedoeld, en niet – misschien toepasselijker – de apostel, de tweeling-
broeder des heren, die het eerst wel eens wilde zien. 
 
Niettemin voel ik me ook verwant met de Aquiner voor wat betreft diens pogingen tot verheldering en 
ondubbelzinnige formuleringen. Ik weet niet of hij, die soms ook een mysticus wordt genoemd, zelf wel 
tevreden kon zijn met de door hem te berde gebrachte argumenten en bewijzen. Ik raak er steeds meer van 
overtuigd dat verstandelijke (d.w.z. door het fysieke brein geconstitueerde) kennis per definitie ontoereikend 
is om de geestelijke (niet in de zin van het mentale) werkelijkheid te kennen. Dat ik dit rationeel en exact 
onder woorden probeer te brengen is enerzijds voor menigeen te hoog gegrepen, en wordt anderzijds – door 
het paradoxale ervan – licht misverstaan. 

 

In mijn beschouwing over 'Kerk en Macht' van september 2006 vroeg ik mij af welke autoriteit de rooms-
katholieke kerk, in het licht van haar goddelijke zending, redelijkerwijze kan doen gelden. Daarbij werden 
rol en positie van de hiërarchie, m.n. van de paus als hoofd daarvan, gerelativeerd ten gunste van die der 
individuele gelovigen. Eind december ontving ik, 'ter informatie' (zonder verder commentaar), een 
fotocopie van het artikel 'Don Bosco pleitte voor onfeilbaarheid' van Jan Klein in de Volkskrant van 9 
oktober 1962. Ik heb, eveneens zonder verder commentaar, een bedankje gestuurd. De vraag naar het 
waarom of waardoor ervan bleef onbeantwoord.  
 
Het ligt voor de hand het op te vatten als een drievoudige vraag, misschien zelfs een terechtwijzing, op 
gezag namelijk van de kerk (het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid inzake geloof en zeden), van don 
Bosco (als pleitbezorger van de afkondiging ervan op het eerste vaticaans concilie in 1870), en van Jan 
Klein (de auteur van het artikel, die het – vlak voordat door paus Johannes XXIII (1958-1963) op 11 oktober 
1962 het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie geopend werd – met instemming memoreerde). In het 
artikel worden voor- en tegenstanders van het dogma, zoals te doen gebruikelijk, dramatisch tegenover 
elkaar gezet. Maar de paus bepleitte een 'aggiornamento'.  
 
Dit bij de tijd brengen van de kerkelijke leer en praxis kan natuurlijk op verschillende manieren: het ligt 
er maar aan waarvan men uitgaat. Is dat het tweede Vaticaans concilie, of Rome anno 1870, is het Trente 
1563, Nicea 325 of een nog vroeger uitgangspunt? Uiteindelijk beroept men zich steeds op de boodschap 
van de man over wie de evangeliën berichten, en die gaat schuil achter allerlei transformaties: citaten, 
toevoegingen en weglatingen, interpretaties en vertalingen, om er wat te noemen. Misverstanden ontstonden 
ongetwijfeld al gedurende Jezus' leven, afhankelijk van hetgeen zijn toehoorders en gezellen van hem 
konden aannemen en verstaan, zoals in het Thomas-evangelie staat.1  
 
Voor een goed begrip van de overdracht tussen een man als Jezus en zijn leerlingen is het nuttig kennis te 
nemen van vergelijkbare situaties, zoals die rond andere 'verlichten' en hun leerlingen. Dat vereist dan wel 
een, minimaal hypothetische, opschorting van het oordeel over de ware aard van de historische mens 
Jezus in vergelijking met die van andere bekende meesters in oost en west. Deze openheid ontbreekt bij 
veel 'gelovigen', temeer naarmate onzekerheid en twijfel worden beschouwd als afvalligheid en ontrouw, 
maar niettemin aanwezig zijn en gevreesd worden. Dat verklaart waarschijnlijk het feit dat door velen 
nauwelijks kennis wordt genomen van niet-christelijke bronnen.  
 
In sommige daarvan vinden we een ons minder vertrouwde onderscheiding tussen aardse en 'hemelse' 
werkelijkheid, ongeveer als volgt. Zodra een mens die zich bewust wordt in dat geestelijke rijk, weer 
terugkeert tot een aardsmenselijke bewustzijnstoestand, en de herinnering eraan onder woorden probeert 
te brengen, schiet die formulering in zoverre tekort, dat ze – als verwijzing – alleen maar duidelijk is voor 
wie dezelfde ervaring hebben opgedaan. Woorden zullen het aangeduide nooit zo kunnen weergeven, dat 
anderen, die deze ervaring niet kennen, er een juist begrip aan ontlenen. De waarheid blijft voor hen, 
ondanks alle uitleg, een gesloten boek totdat ze haar zelf beleven.  
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Daarmee valt niet te marchanderen. Alle roepen van 'ik heb Jezus ontmoet' blijft, zonder feitelijke (niet 
door hersenactiviteit geconstitueerde) bewustwording in de geesteswereld, pure mystificatie, die noch 
door geloof, noch door ervaring gedragen wordt. Theologie is kennis van het 'mens-dierlijke' verstand, 
een dubieuze transformatie van werkelijke openbaring tot aardsmenselijke begrippen. Slechts voorzover 
dat als feit wordt onderkend en aanvaard, kan ook theologische kennis iets bijdragen aan vruchtbare 
religiositeit. Inhoud en gezag van godsdienstige leerstellingen, inclusief dogma's, zijn in dat licht gezien 
dan ook van betrekkelijke waarde. Het is de geest die levend maakt! 2  
 
Zo lang de wereldreligies, met name ook de openbaringsgodsdiensten (Jodendom, Christendom, Islam), 
hun eigen leer en praxis en zelfs hun eigen bestaan niet relativeren, belemmeren zij de verlossing van het 
mensdom uit de slavernij van het aards-lichamelijke en de terugkeer van ieder individu naar de oereigen 
plaats in de geestelijke regionen van de werkelijkheid. Iedere godsdienst heeft een eigen verhaal, en ieder 
verhaal heeft dezelfde bedoeling: de mens te oriënteren op het enige en eeuwige licht, zijn ware 
wezensgrond, gemeenlijk aangeduid met het woord 'god'. Jezus wilde niet dat mensen gebukt gingen 
onder een juk van voorschriften, vooral niet in religieuze zin: de waarheid maakt u vrij! 3  
 
Betekent dit een afscheid van de eigen religie? Geenszins. Het wezenlijke van de eigen godsdienst heeft 
nooit in bijzaken gelegen. En alles wat behoort tot de vormgeving van de heilsboodschap, zoals leer-
stellingen en riten (inclusief sacramenten), is in zekere zin bijzaak. Dat komt natuurlijk hard aan als men 
die juist heeft leren respecteren als hoofdzaak. Relativering ervan impliceert verlies, maar wel om 
vermogen vrij te maken tot het verwerven van die ene parel, de schat waar het uiteindelijk om gaat.4 De 
priester levert b.v. de status in die gepaard gaat met een (m.i. illusoire) wijdingsmacht. De kerkelijke 
structuur blijkt dan in wezen horizontaal te zijn i.p.v. vertikaal (hiërarchisch).  
 
Bestuurlijke en liturgische functies blijven uiteraard nuttig en nodig om een godsdienstige groepering 
levend te houden, en daar is niets op tegen. Maar projektie van functieverschillen op het geestesrijk, de 
hemelse werkelijkheid, werd door Jezus zelf al streng van de hand gewezen.5 Ook daarom prefereer ik de 
interpretatie van de Petrus-tekst 6 zoals ik die gegeven heb in het artikel 'Kerk en macht'.7 Wie zich op z'n 
gemak voelt met de traditionele rooms-katholieke leer hoeft zich nergens druk om te maken: die is op een 
goede weg. Van de andere kant: 'Niemand, geen religieuze autoriteit en geen staatsoverheid, heeft het 
recht met het verbieden van vragen het zoeken naar de waarheid te verhinderen.' 8  
 

Annen, 12 januari 2007  
___________________________________________ 

▪ titelcitaat zie 'Novum Testamentum Graece' ed. E. Nestle. PWB, Stuttgart: z.j. (Marcus 5: 34).  

1. Thomas zeide tot hem: Meester, mijn mond zal in het geheel niet kunnen bevatten, dat ik zeg op wie 
ge lijkt. Jezus zeide: Ik ben uw meester niet, (dat zegt gij) daar gij gedronken hebt, u bedronken hebt 
uit de opwellende bron, die ik heb uitgemeten. En hij nam hem, ging terzijde, hij sprak tot hem drie 
woorden. Toen nu Thomas kwam tot zijn metgezellen, vroegen zij hem: Wat heeft Jezus u gezegd? 
Thomas zeide tot hen: Als ik u een van de woorden zeg, welke hij mij zeide, zult gij stenen opnemen 
en op mij werpen; en vuur zal komen uit de stenen en u verbranden. (vermoedelijke bron: Het 
evangelie der Egyptenaren). G. Quispel en H. Verkerk 'De Verliezers' (met vertaling van het Thomas-
evangelie), 1981, blz. 63, vs. 13.  

2. Het is de geest die leven brengt; het vlees draagt daar niets aan bij. (Johannes 6: 63).  

3. Jezus zei dan tot de joden die in hem geloofden: zo gij in mijn woord volhardt, zijt gij waarlijk mijn 
leerlingen; dan zult gij de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. (Johannes, 8: 30-32).  

4. Nog is het rijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zocht. Toen hij een kostbare 
parel had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat, en kocht haar. (Matteus 13: 45, 46).  

5. Zij kwamen te Kafarnaüm terug. En thuisgekomen vroeg hij hun: waarover hebt gij onderweg 
gesproken? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkander getwist wie de grootste zou zijn. Hij 
zette zich neer, riep de twaalf en sprak tot hen: zo iemand de eerste wil zijn, dan moet hij de laatste 
van allen zijn, en de dienaar van allen. (Markus 9: 32-34).  

6. Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam: Zalig zijt 
gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in 
de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en 
de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. (Matteus 16: 16-18). N.B. de Griekse tekst en de 
vertalingen ervan weerspiegelen een interpretatie van hetgeen Jezus zou hebben gezegd, waar ik een 
vraagteken bij zet. Ik geef de voorkeur aan iets als: "Jouw vertrouwen in wat ik je heb verteld is 
rotsvast; daarop is zoals ik weet 's-mensen uitverkiezing gebaseerd: die overleeft zelfs de dood van het 
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lichaam." Jezus heeft geen nieuwe religie gesticht, laat staan een kerk. Deze samenspraak behelst dan 
ook de erkenning van een feitelijk gegeven en zeker geen aanstelling of benoeming.  

7. 26-09-2006; zie http://origo.otmx.nl onder de koppeling Thema.  

8. Hans Küng 'De Islam: de toekomst van een wereldreligie'. Kampen: Ten Have, 2006 (blz. 48).  
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Dood, en dan? 
quem patronum rogaturus?  
wie roep ik dan te hulp?  

 
We worden ouder, en steeds vaker worden we geconfronteerd met de dood. Of beter gezegd: steeds vaker 
worden we ons van die confrontatie pijnlijk bewust: het komt dichterbij ons te staan. Zo kreeg ik een brief 
van een vriend, met wie ik ooit (1961-62) in Benediktbeuern een jaar theologie studeerde. Daarin meldde 
hij me het overlijden van een toenmalige Duitse klasgenoot en salesiaans priester.  
 
Het bericht daarvan had hem een half jaar na dato indirekt bereikt via een andere vroegere medestudent. 
En dat terwijl hij jarenlang contact gehouden had met de nu overleden ex-medebroeder. Het greep hem 
toch wel aan. Reden om in de kring van toen even troost te zoeken. Maar wat is troost wanneer het gaat 
om de dood? De tijd van sprookjes hebben we achter ons gelaten. Wat rest ons nu?  
 
Daar ben ik dagelijks mee bezig, overigens zonder daar somberder van te worden dan ik van mezelf al 
ben. Er is hier en daar wel iets te lezen dat me aanspreekt en dat ik als richtlijn voor doen en denken 
hanteer. Als voorbereiding op onze onvermijdelijke expeditie naar die 'andere wereld' zou dat later nuttig 
kunnen blijken. Deze 'brief' wil ik, als Oefening van Goede Dood, met u delen.  

 

Hier komt de troost: er is geen hemel en het is er erg mooi. Ik heb er natuurlijk geen ervaring mee, maar 
naar wat ik hier en daar lees bij viri probati 1 ofwel verlichten is de enige, maar dan ook fundamentele, 
verandering die ons met de dood overkomt een verandering van aanschouwingswijze, een niet op een 
aards fysiek substraat berustende bewustzijnsvorm, waarin we dezelfde oorzakelijke werkelijkheid zullen 
zien, maar met 'andere ogen'. Aan onze existentiële status zal dus weinig tot niets veranderen. Wel 
ervaren we onszelf als belichaamd op een aan de huidige belichaming zeer gelijkende wijze, maar bevrijd 
van de beperkingen daarvan, zoals uitscheidingen van allerlei aard, ziekten en levensbehoeften.  
 
De overleden mens komt niet voor een tribunaal, maar zal – afhankelijk van zijn of haar instelling en 
geestelijke toestand – wel of niet in staat zijn de in de andere aanschouwingsvorm aangeboden hulp als 
zodanig te onderkennen en te accepteren. Daar voltrekt zich dan een eerste scheiding der wegen: men gaat 
verder op weg naar verwerking en verdere ontwikkeling, of men raakt aangetrokken door en verstrikt in 
een van de vele, door gezamenlijk voorstellingsvermogen in stand gehouden, schijnwerelden. Daar is de 
generaal weer generaal, de paus weer paus, en iedereen breekt af wat de ander maakt. Kortom, niet veel 
anders dan in de ons bekende wereld. Er zal ook wel een huwelijkse of harem-variant bestaan.  
 
Op die manier worden we dan toch, of we dat nu beseffen of niet, direkt geconfronteerd met onze 
fundamentele oriëntaties (waarschijnlijk een samenstelling van een aantal gerichtheden). Er schijnen b.v. 
individuën te zijn die in een graf de dag des oordeels zitten af te wachten. Maar ook hereniging met 
geliefde familie en vrienden behoort tot de mogelijkheden. Het aantal varianten is praktisch onbeperkt. 
Maar niemand ontmoet God, tenzij in een van diens vele gestalten en uitingsvormen, waarvan we er 
trouwens zelf een zijn. G. zal zich misschien gesteld zien voor de keuze tussen dik en dun, wie weet. Het 
zal naar verwachting allemaal veel aardser en vertrouwder zijn dan menige religie suggereert.  
 
Gestorvenen schijnen over het algemeen hun vorige aardse bestaan niet te missen. Het gemis ligt dus 
meer aan de kant van de nog op aarde levenden. Voorzover er nog gehechtheden zijn aan aardse 
toestanden worden die beleefd en uitgeleefd in de zogenaamde strandrijken: de schijnwerelden, die nog 
het meest weg hebben van aardse plaatsen en omstandigheden. Het schijnt vaak moeilijk te zijn iemand, 
die daarin verstrikt is geraakt, te helpen er weer van los te komen. Voor die mensen bidden we met 
Allerzielen, maar van een reddingsautomatisme kan geen sprake zijn: de mens moet het zelf echt willen. 
Toch schijnen goede gedachten en gebeden aan 'de andere kant' voelbaar en tot hulp en troost te zijn.  
 
Ja, het komt voor ons gevoel steeds dichterbij, hoewel het hele aardse leven op ieder moment uiterst fragiel 
en onzeker is. Toen ik 16 was schreef ik: "Is er niet in alle ademing een klein begin van doodsontreddering?" 
De Oefening van de Goede Dood werd ons aangereikt uit de voorraad opvoedingsmiddelen van don 
Bosco, en niet voor niets. Gelukkig voor ons stond het, behoudens kritische momenten (zoals het 
overlijden van medestudenten) allemaal nogal ver van ons af. De angst voor de dood betreft het sterven 
en de oorzaken daarvan, dat zal wel blijven. Maar een (in goed vertrouwen van anderen overgenomen) 
model als het hierboven uiteengezette kan ons waarschijnlijk toch wel wat moed geven.  
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Kortom: wat voor troost kunnen we onszelf en elkaar geven, onbekend als we zijn met alles wat ligt 
buiten het bereik van onze fysieke zintuigen en daarmee van ons voorstellingsvermogen? Laten we hopen 
dat de mensen om ons heen en m.n. ook de medisch deskundigen ons zullen behoeden voor onnodig 
lichamelijk lijden. Het schijnt er voor de omstaanders vaak pijnlijker uit te zien dan het voor de stervende 
is, en bij een plotselinge dood (die bij een normaal goed leven meer een weldaad is dan iets om te vrezen) 
is de overgang er in niet veel meer dan een flits. Wel een reden om dag voor dag van ons leven te 
genieten, af te werken wat afgewerkt wil worden en in liefde te verkeren met familie en vrienden.  
 
En daar zijn we toch maar mooi mee bezig: recht zo die gaat. Jij had meer met G. dan ik, dus ik ben even stil 
met jou en gedenk hem in mijn gebeden. Alles wat ik van jou over hem heb gehoord doet me denken dat hij 
erg consumptief was ingesteld: eten en drinken, studeren en genieten, ook in zijn relatie tot anderen. Dus een 
gelukwens niet beantwoorden, maar er wel van genoten hebben. En dat hele complex komt nu zichzelf 
tegen, zonder de mogelijkheid iets te verbloemen. Dat is het eerste vreeswekkende oordeel: Quid sum miser 

tunc dicturus? Quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus? 2 Maar ook: In paradisum deducant te 

angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 3  
 
Bedankt voor het bericht. Dat onze klasgenoot in vrede mag rusten en werken, en dat wij zelf nog maar 
intens mogen genieten van het aardse bestaan.  
 

Annen, 29 januari 2007  
 
___________________________________________ 
 
▪ titelcitaat zie 'Dies Irae', 7e terzine, 1e regel (http://nl.wikipedia.org/wiki/Requiem)  

1. 'viri probati', betrouwbare (probate) mannen, de term die wordt gebruikt voor het aanduiden van rijpe 
gehuwde mannen van goede naam en faam die in aanmerking kunnen komen voor de wijding tot 
priester. In deze brief verwijst 'probatus' echter naar een andere legitimatie, die nl. welke bestaat in de 
spirituele doorbraak die men 'verlichting' noemt, de enig ware goddelijke 'wijding'.  

2. "Wat kan ik arme dan nog zeggen, wie om bescherming vragen, als zelfs de beste mens niet veilig is?" 
('Dies Irae' 7e terzine, ib.).  

3. "Mogen de boodschappers u naar het hemelse landschap begeleiden; mogen de getuigen u bij uw aankomst 
opwachten en u verder brengen naar de heilige stad, het hemelse Jerusalem." ('In paradisum', ib.)  
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Feilloos zeker 
Wat ik u zeg in het duister, 

spreek dat uit in het licht, 
en wat ge u in het oor hoort fluisteren, 

verkondig dat van de daken. 1  
 
Zoals altijd roept het een in onze geest het ander op, is ieder woord dat we vormen allereerst een reactie, 
en daarna – door uitzuivering – mogelijk ook een originele actie. Deze keer is het de lezing van een boek 
van de rooms-katholieke theoloog Hans Küng: Onfeilbaar? (na eerdere lezing van diens De katholieke 
kerk) waardoor bij mij een authentieke, fundamenteel kritische reactie op gang werd gebracht.2  
 
Enerzijds ben ik de auteur dankbaar voor de heldere en overzichtelijke presentatie van veel feiten omtrent 
kerk en leer, van de andere kant bespeur ik bij mezelf een groeiend verzet tegen de vraagstelling (of en in 
hoeverre binnen de christelijke kerken aanspraken op onfeilbaarheid terecht kunnen zijn) en de behandeling 
daarvan, met name de blijkbare instemming met andere elementen uit de kerkelijke leer.  
 
Onaanvaardbaar naïef acht ik het aangeboden heilsperspectief, de opvatting over aard van de werkelijkheid, 
de plaats daarin van de aardse mens, de karakterisering van de figuur van de historische Jezus als dé 
Χριστος, degene in wie men moet geloven als degene die ons redden zal als enige middelaar tussen de 
mens en god, zelf god. Al wat er aan openbaring is, ooit was en zal zijn in een aards-historische notedop.  
 
De dwaling bestaat naar mijn mening niet alleen uit een overschatting van de waarde van kerkelijke 
uitspraken, maar uit een onterechte beperking van het perspectief tot een minuscule splinter van bestaan, 
die wel ons hele aardse en verondersteld hemelse blikveld vult, maar met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid in het niet valt bij wat er verder nog aan werelden of zelfs universa bestaat.3  
 
Daarom wil ik hier proberen een beeld te schetsen van de werkelijkheid zoals ik die zie, mede op grond 
van wat ik her en der gelezen heb. In dat beeld vindt ook de religie als algemeen verschijnsel, en daarin 
weer de christelijke godsdienst een plaats. Dan blijkt de ware aard en waarde van schrifturen, van ambten, 
van leerstellingen als vanzelf. En wat de mens kan doen om zichzelf niet kwijt te raken.4  
 
In discussie gaan met vertegenwoordigers van een bepaalde opvatting, op welk gebied ook, betekent 
wegzakken in een moeras van gegevens, argumenten, interpretaties en pretenties. Ik heb er geen behoefte 
aan om, zoals don Quixote, te vechten tegen windmolens. Ik heb helemáal geen zin om te vechten. Wel 
om duidelijk te maken waarom ik, voorzover mogelijk, vrij wil blijven van andermans autoriteit.  
 
Maar omdat ik reageer vanuit een concrete situatie, i.c. het lezen van een boek, wil ik mij daaruit bewust 
stap voor stap terugtrekken. Ik stap ten eerste uit de vraagstelling der onfeilbaarheid, ten tweede uit de 
sfeer van theologische, schriftuurlijke en historische argumentaties. Ten derde uit de kerkelijke context. 
Ten vierde uit die van het christendom. Ten vijfde uit de aardse, solaire en kosmische sfeer.  
 
Er is bewustzijn, zonder nadere kenmerken, bewustzijn tout court. Eigenlijk is daarmee alles al gezegd. 
Over 'god' bijvoorbeeld. Er is geen god naar 's-mensen gelijkenis. Er is een 'mens' naar gods gelijkenis, en 
niet bij voorbaat een aards-fysieke mens. De goddelijke creativiteit is als een eindeloos sproeiende 
vuurbal waaruit vonken worden weggeslingerd, alle kanten op. Dat is schepping.  
 
Het fysieke universum waarvan wij deel uitmaken kunnen we beschouwen als één zo'n vonk, en die 
explodeert op zijn beurt in ontelbare andere flitsen. Wij hebben geen weet van al hetgeen aanzijn heeft 
buiten deze kosmos, zelfs minimaal van wat zich daarin bevindt. Maar we kunnen ons van die 
mogelijkheden bewust zijn. Ook in ons bewustzijn wordt de oerglans der goddelijkheid weerspiegeld.  
 
We zijn dus weer terug op aarde: wat we ervarend kennen is ons bewust te zijn van de wereld om ons 
heen en van ons fysieke zelf daarin. Dit is een dubbelend bewustzijn: een zich bewust zijn van zichzelf, 
niet alleen als fysieke verschijningsvorm, maar van het bewustzijn zelf. We kunnen ons een voorstelling 
maken, projecteren in tijd en ruimte, zelfs in abstracto: afzien van tijd en ruimte.  
 
Een voortbestaan na de dood van het aardse lichaam is dan gauw bedacht, evenals een idee van eeuwigheid en 
volmaaktheid, een abstractie van alle beperktheid die ons en de ons omringende werkelijkheid eigen zijn. Zo 
creëren we ons 'god', ondanks alle abstractie, toch naar het beeld dat we daarbij juist weg wilden laten. Die 
godsidee is dan een schepping van de menselijke fysiek geconstitueerde geest.  
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Voor we het weten nemen we onze eigen abstractie zo serieus dat we er 'zeker' van zijn deze verbeelding, 
als werkelijkheid buiten en boven ons, niet gemaakt maar gevonden te hebben. Dat beeld wordt ons tot 
idool (Grieks: ειδωλον), tot afgod. En dan komt er iemand die zegt dat god zijn vader is, dat zijn rijk niet 
van deze wereld is, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En wat denken en doen we dan?  
 
We nemen het ernstig op, ook al omdat we toch al op zoek waren naar de zin van ons bestaan, en ons 
afvroegen of het met die 70 jaar hier op aarde werkelijk voorbij zou zijn. We geloven graag dat dat niet zo 
is. Maar we willen daarbij niet voor gek staan. Daar vinden we wat op: een kerk is geboren, een leer 
wordt uitgewerkt, leefregels opgesteld, riten bedacht, ambten en functies ingesteld.  
 
Maar helaas: tussen boodschapper en ontvangers bestaat een misverstand. De mens Jezus waar de zogenaamde 
evangeliën (blijde boodschappen) van spreken was in fysieke zin wel degene die bovengenoemde woorden 
uitsprak, maar niet degene die er het subject van was. Want dat was de verlichte, de mens in wie het besef van 
z'n ware aard was doorgebroken, de onbegrijpelijke en ongrijpbare.  
 
En daar staat het centrale probleem. We geloven liever in onmogelijke dingen die ons zelfbewustzijn 
(ego) sparen, dan in hetgeen werkelijk is maar ons van alle houvast lijkt te beroven. De arme Jezus mag 
geen mens meer zijn als wij, hij moet (ook) god zijn, zelfs lijfelijk, zelfs 'in de gedaante van brood en 
wijn'. Zonder zonden (hoe kan god zondigen?), volmaakt, alwetend, almachtig. Leve de scholastiek!  
 
En de hele openbaring van de ene, drie-ene god wordt geopend en afgesloten gedacht in een periode van 
een paar jaar, nou vooruit, een paar duizend jaar. Maar de mens bestaat al een paar miljoen jaar, en 
onbekend is sinds wanneer hij een eeuwige ziel heeft. En de aarde is binnen ons heelal hoogstens een 
mindere kanshebber op menselijk leven, om maar niet te spreken van eventuele geheel andere universa.  
 
Volgens de christelijke kerken staat de komst van Jezus gelijk met de historisch eenmalige komst van de 
christus, de gezalfde gods, gods enige zoon. God wordt vastgebonden op zijn kruis: er zal nooit een 
andere menswording van een christus meer zijn, geen openbaring meer, geen andere schepping, het moet 
maar eens uit zijn, anders blijven we aan de gang. De geschriften zijn geautoriseerd en dat is dat.  
 
Stel je nu eens voor: alle verlichte entiteiten staan, in de geest, om deze aarde heen en proberen te 
begrijpen wat daar aan de hand is. Ze zien onverlichte mensen in prachtige gewaden die iets prevelen en 
iets opheffen, en anderen die daar voor knielen. Bepaalde gedragingen worden opgelegd en andere 
verboden. Sommige mensen worden posthuum opgehemeld (heilig verklaard), anderen veroordeeld.  
 
Naar verwachting hebben die verlichten er gauw genoeg van en wenden zich af, of ze proberen te helpen. 
Want waar gaat het nu eigenlijk om? De mens is een dier van deze aarde waarin een bewustzijn leeft dat 
uitgaat boven het door de hersenen geconstitueerde. Het mens-dierlijke ervaren moet in harmonie komen 
met de geïndividueerde goddelijke kern om daarmee voor eeuwig behouden te blijven.  
 
Dat vereist een zekere bewustwording en aanpassing (metanoia). Iemand die de weg wijst kan daarbij 
nuttig zijn. De wegwijzer wijst niet op zichzelf, hoeft ook niet te voldoen aan onveranderlijke vormeisen, 
hoeft alleen maar een aan de situatie aangepaste goede richting aan te geven, de richting waarin het rijk 
der hemelen gevonden wordt, en die weg gaat voor iedere mens naar binnen.5  
 
We doen dus trouw wat Jezus en andere verlichten ons uit eigen ervaring te doen voorhouden: bij onszelf 
naar binnen gaan. Maar niet naar binnen in onze aan het lichaam gebonden denkende en voelende 'geest'. 
Dat zou weer een misverstand zijn. Naar binnen met voorbijgaan van onze aardse psyche, in eerbiedige 
stilte, open voor het numineuze, en binnenskamers, met de deuren naar de wereld toe dicht.6  
 
Eigenlijk zijn we al waar we wezen moeten, want in diepste wezen zijn we kind van god, met 
onvervreemdbare rechten. Maar we zijn ver van huis geraakt en hebben moeite de weg terug te vinden. 
Wat we nodig hebben is niet zozeer een bepaalde manier van gaan, van eten en van drinken, maar de 
geruststelling van reisgenoten en de goede richting. We hoeven niet te hollen, we gaan gewoon naar huis.  
 
Er zijn veel wegen naar thuis: over de berg of om de berg heen, links of rechts; het een kost misschien 
meer moeite dan het ander, maar dat merken we vanzelf. Hebben we ons eenmaal goed georiënteerd, dan 
zijn we vrij om de ene of de andere route te nemen.7 We moeten, net als Jezus en andere verlichten, 
onszelf tot weg worden, tot waarheid en tot leven. We gaan dus binnendoor, niet buitenom.  
 
Jezus was een dynamisch meester van geestelijk leven. Hij wierf niet voor een bepaalde religie, hij wierf 
voor het rijk gods, in combinatie met welke religie dan ook, zelfs los daarvan. Hij wees op de essentie van 
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het menselijk bestaan door vragen te stellen, niet door iets voor te schrijven of op te leggen. Iedereen, 
jood of geen jood (in die historische context), voelde zich daardoor aangesproken, als mens.  
 
Hij kwam met voorbeelden in de vorm van verhalen uit het dagelijks leven, die illustreerden wat hij 
bedoelde (parabels). De bedoeling was duidelijk, maar de luisteraar mocht het zeggen. En die kon er niet 
omheen de gesuggereerde keuze te maken. Daar kwam geen voorschrift aan te pas. Die verhalen bevatten 
tijdloze waarheden in een aan tijd en situatie aangepaste vorm.  
 
Jezus wilde, zoals iedere ware meester van geestelijk leven, het vuur verspreiden dat in hem gloeide, hij 
kon niet anders.8 Misschien heeft ook hij, zoals meer dan één man gods, zich op z'n adepten verkeken; of 
het risico dat z'n boodschap verkeerd begrepen en verkeerd doorgegeven zou worden voor lief genomen. 
Want het gaat met zo'n missie vroeg of laat altijd ergens mis, in dit geval vrijwel meteen.  
 
De mensen wie hij zijn boodschap meegaf waren merendeels gelovige vereerders, volgelingen, geen 
verlichten. De direkte confrontatie van het persoonlijk geroepen zijn werd deels geneutraliseerd in de 
vorm van een collectief, naast en tegenover de bestaande religies: een bonte verzameling geroepenen, een 
kerk (εκκλησια 9), een gezelschap dat zich snel uitbreidde en steeds heterogener werd.  
 
Een van de oorzaken van deze ontwikkeling moet zijn geweest dat religie voor de meesten in hoofdzaak een 
sociale aangelegenheid was, een gedragscode, meer dan bereidheid tot een innerlijke transformatie waarbij 
het ego verdwijnt in de ervaring van het ware Zelf. De populaire voorstellingen van het goddelijke waren 
vrij materieel van aard, zodat letterlijke interpretaties meer voor de hand lagen dan metaforische.  
 
Zo is het ook met de opvatting van de schriftelijke en praktische overlevering gesteld. Een externe, als 
van god afkomstige autoriteit wordt ingeroepen ter compensatie van een onbegrepen geloofstekort: men 
gelooft in ongeloofwaardige dingen omdat het opgeven van verstandelijke interpretaties in een gelovige 
overgave, zoals door de verlichte meester bedoeld, niet als de enig ware weg onderkend wordt.  
 
Deze grotendeels fictieve autoriteit van schrift en traditie wordt geconcretiseerd in een kerkelijk leergezag 
en kerkelijke bestuurlijke macht, al of niet hiërarchisch georganiseerd. Wie de daardoor voorgehouden 
'waarheden' niet kan aanvaarden, stelt zich, volgens die opvatting, niet alleen buiten 'de waarheid', maar 
buiten de kerk als 'gemeenschap der gelovigen' en in beginsel zelfs buiten de 'verlossing'.  
 
De kerk verwordt op die manier tot een stereotype plaats, een lege ruimte die gevuld moet worden met 
aangepaste bewoners. De daardoor optredende 'leegloop' wordt niet gezien als teken dat deze 
kerkdefinitie wellicht onjuist is, maar als teken van verwording der maatschappij, als 'ontkerstening' der 
mensheid. Fundamentalistisch gekleurde bewegingen worden juist verwelkomd als kerkelijk herstel.  
 
Een beter kerkmodel is dat van de geloofsgemeenschap als levend geheel, bestaande uit individuele 
levende wezens, vergelijkbaar met een zwerm vogels in de lucht, een school vissen in het water. Zo'n 
zwerm of school is samengsteld uit dieren van dezelfde soort, bezield van dezelfde motivatie: overleving, 
maar ziet eruit als één indrukwekkend geheel en handelt als zodanig, en niet op commando.  
 
Het leven is daarbij sterker dan de leer. Een school vissen bevindt zich misschien in een scheepswrak, 
maar niet per definitie. Een vogel maakt deel uit van een zwerm, maar kan door omstandigheden ook in 
een andere zwerm terechtkomen. Een mens wordt geboren binnen een bepaalde gemeenschap, maar kan 
door allerlei factoren deel gaan uitmaken van een andere, ook in religieus opzicht.  
 
Mensen zijn, vooral ook als groep, gauw bang van alles wat de groepscohesie bedreigt, van alles wat 
vreemd is, van buitenstaanders (Grieks: βαρβαροι). Dat leidt tot onverdraagzaamheid enerzijds, en tot 
het opleggen van eigen gedragsnormen anderzijds. Zo worden godsdiensten tot missionaire organisaties 
die hun 'waarheid' te vuur en te zwaard willen verspreiden, niet zelden ook politiek.  
 
Een kerkgenootschap kan, zowel in religieus als in sociaal opzicht, een heel belangrijke structurerende en 
sturende rol spelen. Maar een kerk die haar gelovigen, op straffe van uitsluiting, onder het juk van haar 
zogenaamd van gode gegeven leer probeert te brengen begaat een grote vergissing, zo geen zware zonde 
tegenover god en medemens. Want god wil geen slachting, hij wil barmhartigheid.10  
 
Er is geen 'god' die denkt, die doet, die wil, die spreekt. Dat zijn uitdrukkingen voor hetgeen de mens zich 
niet voor kan stellen: de oergrond van alle bestaan, die we 'goddelijk' noemen, of (in kinderlijk vertrouwen) 
'god'. Zolang deze oergrond in ons eigen wezen niet gerealiseerd is, doen we er goed aan ons niet te 
beroepen op 'god' om eigen macht en gezag te legitimeren, want dat is een gotspe.11  
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Beter is het om zich als lid en als medebestuurder van een kerk bewust te zijn van de ultieme futiliteit van 
alle menselijk streven naar macht en aanzien, en van 'het enig noodzakelijke' (unum necessarium)12: de 
liefde voor zichzelf en voor ieder ander alsof men het zelf was. En voorzover de kerk afwijkt van de 
evangelische koers, blijft onverminderd gelden: Ecclesia reformata semper reformanda.13  
 
Vraag niet om bewijs. Neem genoegen met een aanwijzing, die valt te toetsen. Het bewijs komt dan 
vanzelf, in de vorm van resonantie. O felix culpa quae talem ac tantum meruit habere redemptorem, 

beter: redemptionem
14, want het gaat daarbij niet primair om Jezus, maar om ons aller terugkeer in het 

'vaderhuis', onze oer-eigen heerlijkheid, met z'n vele 'woningen'15, ut omnes unum sint
16, feilloos zeker.  

 
 

Annen, 2 mei 2007  
 
___________________________________________ 
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Signum Crucis 
min drie spijkers 

 
Duizend jaar zijn in uw ogen 
als de dag van gisteren die voorbij is, 
niet meer dan een wake in de nacht. 
U vaagt ons weg als slaap 
in de morgen, als opkomend gras  
dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 
en ’s avonds verwelkt en verdort. 1  

Met het oog gericht op de omringende ruimte doet het mensdier een indruk op van de afmetingen daarvan 
in tijd en afstand. We vergeten gemakkelijk dat onze kennis van die werelden buiten werelden omgekeerd 
evenredig is aan de dimensies ervan, ook al gaat ze in het beperkte kader van de aards-historische tijd-
ruimte, parallel aan de technologie, de laatste paar eeuwen met sprongen vooruit.  

Niettemin gedraagt de mens zich, als groep en individueel, alsof alles wat buiten zijn direkte waarneming 
valt, zowel macro- als microkosmisch, weinig meer is dan een verlengstuk van z'n eigen wereld, dat naar 
believen gemanipuleerd kan worden en gebruikt om meer macht en bezit te verwerven. Dat dit berust op 
een absurde vernauwing van perspectief lijkt hem niet te interesseren.  

Psalm 90 geeft blijk van besef van de ware verhoudingen, al wordt dat – in de vorm van een gebed van 
Mozes sprekend tot god – op anthropomorfe wijze verwoord. De wereld van onze tijd is, door de 
communicatie-technologie, meer dan ooit een schouwtoneel van elkaar te vuur en te zwaard bestrijdende 
facties, die elk zichzelf als goede en ieder ander als kwade macht en vijand beschouwen.  

 

Het teken van het kruis2 wordt algemeen beschouwd als het christelijke symbool bij uitstek. Dat was het in 
de drie eerste eeuwen van onze jaartelling nog niet. Uiteraard was de kruising van twee lijnen, evenals de 
cirkel, functioneel en symbolisch al veel langer bekend. Als symbool (van Gr. συµβαλειν = samenvoegen) 
verwijst het naar een van mogelijk meerdere betekenissen waaraan het gekoppeld is.  

Het gebruik van symbolen, waarbij het een als teken staat voor iets anders, berust op het menselijk 
cognitieve vermogen tot wat ik noem 'dubbeling', nl. het zich bewust zijn van het zich ergens bewust van 
te zijn. Ook dieren gebruiken symbolen, maar voorzover we weten zonder zich daarvan dubbelend bewust 
te zijn. Een voorbeeld zijn geursporen waarmee een territorium wordt afgebakend.  

De mens is materieel, dus zowel lichamelijk als psychisch, ook een dier. Ook de mens stelt en verdedigt 
de grenzen van zijn diverse domeinen. Door dubbeling of abstractie is de mens in staat om eigenschappen 
los te zien van hun dragers, en dus ook om eigenschappen absoluut te zien en er een drager bij te 
bedenken. Het is natuurlijk aantrekkelijk zich te verzekeren van een machtige bondgenoot.  

Ook zonder enige kennis van de goddelijke oergrond van ieder bestaan zou de mens zich dus een of meer 
goden voorstellen, proberen die gunstig te stemmen en erdoor beschermd te worden tegen ziekte, honger, 
dood en andere vijanden. Daarop is van toepassing wat Jezus zei tot de Samaritaanse vrouw bij de 
waterput: "Gij aanbidt wat gij niet kent." 3 Vervolgens verwijst hij naar de ene universele god.  

Anders dan andere dieren eigent de mens zich zijn symbolen graag toe en koppelt ze aan een favoriete 
inhoud. Voorbeelden zijn het hakenkruis, diverse kleuren of kleurcombinaties (vlag), voorwerpen (hamer 
en sikkel, ster) en natuurlijk ook het rechtopstaande kruis. Terwijl de ene groep zich ermee profileert, 
wordt het door anderen gehaat. Meerzinnigheid wordt vervangen door fixatie.  

God of het goddelijke – hoe men het ook wil aanduiden – is niemands eigendom. En geen enkele religie of 
godsdienst, als geheel van opvattingen, vormen en gebruiken, is de enig ware en door god gepatenteerde. 
Aanspraken in die richting getuigen niet van godsdienstigheid maar van onderschatting van de universele 
goddelijke oergrond. God is aller mensen 'vader', zoals Jezus zegt, als feit, niet als doelstelling.  

En of een mens nu aan het werk gaat in zijn vaders ene wijngaard of in een andere, dat maakt voor de 
verwantschap niets uit. Als mens op aarde zijn we altijd 'in den vreemde', maar met thuis verbonden in 
ons hart, wie, waar en hoe we ook zijn. We vinden het vreemd dat anderen ons haten omdat we hun 
godsdienst niet aanhangen, maar horen tezelfdertijd uit Rome dat onze godsdienst de enig ware is.  
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De ene verblinding houdt de andere in stand. Vervolger en vervolgde spelen in dezelfde competitie. Dat is 
niet de blijde boodschap die Jezus en andere verlichten ons zijn komen brengen. Hun wens was dat allen 
één mochten zijn in de sferen van de eeuwige geest, zoals zij één waren met hun 'vader', of hoe ze de 
goddelijke oergrond ook maar aanduidden. Niet hun vorm is van belang, maar die eenheid.  

Het is dus beter te zoeken naar een algemeen toepasbaar symbool voor die universele eenheid van geest, 
dan dat iedere groepering haar eigen symboliek gebruikt als wapen tegen andere beschouwingswijzen en 
de mensen die deze in hun leven tot uitdrukking brengen. Een goed begin is het te zoeken naar een 
algemeen geldige betekenis voor de eigen symbolen. Voor christenen in eerste instantie het kruis.  

De Rooms-katholieke kerk weigert het lichaam van Jezus van het kruis te halen, omdat de nadruk ligt op 
diens lijden en de daardoor, naar men stelt, tot stand gekomen verzoening met god. Een vreemde 
constructie, waarbij de god-mens de vader-god tot vergeving en aanvaarding van zijn medemens moet 
brengen door zich te laten martelen en vermoorden. Een god van liefde die dit eist.  

Protestantse christenen vatten het lege kruis op als symbool van wederopstanding na geduldig gedragen 
lijden en leggen daarmee een ander accent. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor verlossing van datgene 
waardoor de mensheid als geheel aan het kruis genageld blijft, waarbij het kruis kan staan voor de 
frontale botsing tussen de verheven geestesmens en de slavernij waartoe hij vervallen is.  

De mens blijft als gehypnotiseerd aan dat kruis genageld met drie spijkers. Hij kan worden bevrijd door 
gewekt te worden als uit een diepe slaap. Dát was de klacht van Jezus in de hof van Getsemane: de 
mensheid is diep in slaap en in dromen verward. Drie spijkers: ten eerste hebzucht, grijpen en graaien, 
vasthouden, niet los kunnen laten; ten tweede afweer, afwijzing van medemensen, hun wensen en belangen.  

De bezwaren tegen anderen worden uitvergroot, de eigen wandaden worden verzwegen of zelfs goedgepraat. 
Door deze twee complexen zijn de mens zijn handen gebonden, pijnlijk vastgespijkerd. Ten derde het, 
individueel en als groep, egocentrisch op z'n stuk blijven staan, bij zijn standpunt blijven, van geen wijken 
willen weten. Hierdoor komt de mensheid geen stap verder.  

Het kruis als symbool van ontmoeting tussen hemel en aarde, zonder deze drie spijkers: dat gaat uit boven 
alle tegenstellingen van raciale, religieuze, economische en politieke aard. Daarin ligt onze bevrijding uit 
dit 'dal van tranen'. Jezus is ons daarin voorgegaan, door alles heengegaan en toch verrezen, in welke zin 
dat ook wordt opgevat. En evenals Jezus al die andere verlichte zielen en heiligen.  

Zonder spijkers is het kruis voor niet-christenen minder afschrikwekkend. Ontdoe het symbool van z'n 
exclusiviteit, maak een inclusieve interpretatie ervan mogelijk, zonder voor de eigen zaak krampachtig de 
hoofdrol op te eisen. Met andere woorden: luister naar Jezus zonder het door de eeuwen gekoesterde 
vooroordeel. 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf', want verlossing begint bij het individu.  

Het moet telkens opnieuw ergens beginnen, ook al loopt het binnen de kortste keren weer vast, onstaan er 
spanningen en komen er weer uitbarstingen van geweld. 'Wat baat het u, mens, heel de wereld te winnen 
– ook in religieus opzicht – en schade te lijden aan uw ziel?' En bedenk daarbij dat een ziel niet op zich 
staat. In de sferen van de geest vormt het mystieke lichaam één ondeelbaar geheel.  

Het gaat niet aan met de ene hand iets te geven en het met de andere hand weer terug te nemen. Het helpt 
niet echt om met veel vertoon van begrip en aanpassing niet van je plaats te komen. 'Als iemand je dwingt 
één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.' (Mt 5, 41), en dan niet om je gelijk te halen. 
Het vlees is gewillig, maar de geest zet zich schrap. 'Metanoia' wacht op herijking.  

Inhaligheid en hebzucht, het bedrieglijk opofferen van anderen om er zelf beter van te worden, moord en 
doodslag, leugen en bedrog zijn evenredig verdeeld over de mensheid. Ze komen voor in en worden 
gedragen door mensen in iedere, ook godsdienstige context. We zijn niet goed of slecht, we zijn altijd 
goed én slecht. En toch is er hoop voor ons en voor de wereld. Dat is pas een wonder.  

We bestaan op het kruispunt van hemel en aarde, van tijd en eeuwigheid, van isolement en verzoening, 
van hebben en zijn. Evenals in de wiskunde helpt het symbool van het assenkruis ons alles te plaatsen en 
in samenhang te zien, zonder iets of iemand te veroordelen, ook onszelf niet, hoe moeilijk dat ook is. 
Welvaart en vrede ontstaan en gedijen in het teken van het kruis, zonder spijkers.  

Annen, 12 juli 2007  
___________________________________________ 

1. De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap 2004, psalm 90, vs. 4-6.  
2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_(christendom)  
3. Evangelie van Johannes, Hfdst 4, 5-42.  
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Vox clamantis 
de vraag 

Vox clamantis in deserto: parate viam  
Domini, rectas facite semitas eius  

(de stem van iemand die roept in het lege:  
bereid de Heer een weg, effen zijn pad.) 1  

De mensheid brengt graag systeem in de maatschappij. Dat is noodzakelijk voor het overleven van 
individu en groep. Daarbij wordt gebruik gemaakt van iedere beschikbare technologie. Vooruitgang is de 
leus, maar paradoxalerwijs is het zo, dat hoe meer er kan hoe minder er vaak wordt gedaan om het welzijn 
van de deelnemers op ieder niveau te verzekeren. Temidden van rijkdom ligt armoede.  

Is dat zo in materiële zaken, het geldt evenzeer voor het culturele en spirituele domein. Zelfs binnen 
instituties die voorgeven uitsluitend 'het heil der zielen' te bevorderen, zien we nauwelijks verhulde 
corruptie in de vorm van strijd om de macht, al is het dan 'in naam van God' (met een hoofdletter), en 
zelfs in diens opdracht. 'Dienaar der dienaren' 2 betekent dan 'op God na de grootste'.  

Geen wonder dat velen in het spoor van deze grootheid wensen mee te gaan, in een mengeling van 
oprechte wil het goede te doen en de wens daar zelf niet minder van te worden. Het afzien van materiële 
luxe wekt, naar binnen en naar buiten, de indruk van onthechting van het aardse en overgave aan het 
hogere. Deze indruk wordt versterkt door wederzijdse erkenning binnen het sociale netwerk.  

Het denken raakt in de greep van de aan dit gedrag ten grondslag liggende motivatie en is vaak niet bereid, 
zelfs niet langer in staat, de motivationeel zo diep verankerde oriëntatie en de praktische vormgeving 
daarvan werkelijk te relativeren en zich open te stellen voor de mogelijheid van een fundamentele 'bekering'. 
Wie iets anders doet of voorstaat wordt met de vinger (index) weggestuurd en nagewezen  

In zo'n situatie is het risico levensgroot aanwezig dat mens en maatschappij in hun verblinding wegen 
gaan die leiden tot ontwrichting of zelfs vernietiging van werkelijk humane vormen van samenleving. 
Van de vrijheid om naar beste inzicht en vermogen te leven, dus ook zo goed mogelijk samen te leven, 
hoeft niemand afstand te doen, ook al worden vele taken in dat verband aan anderen overgelaten.  

Zo is het ook met de geestelijke gang van iedere mens, terug naar het ooit verlaten vaderlijk huis, het land 
van licht en vrede met z'n eindeloze mogelijkheden tot groei en bloei. De mens heet geroepen te zijn (let 
wel: te zijn). Wat betekent dat werkelijk? Hoe lopen de lijnen? Wat is boven, wat beneden? Waar komt 
die roep tot klinken, dat licht tot zien? Wie is die roepende, wie de geroepene? Dat is de vraag.  

Het zekerste en tevens minst zekere uitgangspunt bij het zoeken naar antwoord op die vraag is het individuële 
menselijke bewustzijn, ons eigen binnenste, geest en hart. Dat moet, voor wat onze eigen sfeer betreft, zo zijn 
geweest sinds het ontstaan van het eerste zelfbewustzijn in een aards mensdier. Dat is een veronderstelling. Het 
doet er verder niet toe. De vraag ontstaat NU in menselijk bewustzijn, en dat is individueel.  

Wie ben Ik, luidt de vraag allereerst. Die vraag is ons als kind overkomen toen onze hersenen daar rijp voor 
waren. Daarna kwam het probleem van Ik als Ander, het besef dat iedereen voor zichzelf Ik is, temidden van 
Anderen. Daarmee stuitten we op onze ontoereikendheid en afhankelijkheid, als individu, maar ook als soort. 
De vraag naar onze positie in het Bestaan was een logisch vervolg. Een vraag zonder antwoord.  

Dat laatste was ons nauwelijks vergund, want de antwoorden daarop kwamen tot ons lang voordat de vraag 
ons ten volle bewust werd. Ze droegen namen als 'God', en – afhankelijk van onze omgeving – vele andere. 
Iets of iemand buiten onszelf, machtiger dan wij, aan wie wij dank, gehoorzaamheid en verantwoording 
schuldig waren. Anderen wisten daar meer van dan wij en vertelden ons wat 'waar' was en wat niet.  

Ze zeiden er niet altijd bij dat ze het zelf ook maar hadden van horen zeggen, en dat ze het eigenlijk ook 
niet uit eigen ervaring kenden. De aanspraak op weten kreeg vaak meer nadruk naarmate werkelijk weten 
minder aanwezig was. Ook onze ouders bleken onder gezag te staan, maatschappelijk, maar ook 
'godsdienstig'. En ook de vertegenwoordigers van God maakten deel uit van een lange keten.  

Later bleek dat zelfs de hoogste religieuze autoriteit op aarde zich moest buigen voor een verleden in de 
vorm van 'heilig' genoemde geschriften en tradities. Het gezag daarvan kwam, in de christelijke religies, 
van een historisch geachte figuur met de naam Jezus, ook wel de Christus genoemd, Zoon van God, zelf 
God, God in drie Personen, maar samen niet meer dan één God. Wat was de Vraag ook al weer?  
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Eén ding was duidelijk: het was slikken of stikken. Een gewoon kind slikt het dan maar, en levert daarmee 
in veel gevallen zijn vrijheid in voor het leven. Déze Waarheid maakt ons evenmin vrij als 'Arbeit'. De keuze 
gaat tussen leven in horigheid en 'geen leven hebben', de dood. In sommige culturen is dat ook nu nog 
letterlijk zo. Het resultaat is een stabiele maar starre maatschappij, zonder echte vrijheid.  

Dit model te willen toepassen op een open, veelvormige en flexibele samenleving getuigt niet van inzicht, 
noch in sociaal-psychologisch noch in religieus opzicht. Toch is dat nu juist het model dat door de hiërarchie 
van toepassing wordt geacht op het leven van de mens in kerkelijk verband. Tegen alle evidentie in probeert 
men dat terug te voeren op de persoon van Jezus en de eerste christen-gemeenten.  

Christenen die niet instemmen met de van hogerhand voorgehouden geloofsleer en kerkelijke wetten, 
worden als afvalligen beschouwd, als niet meer behorend tot de kerkelijke gemeenschap. De herders 
bewaken liever een lege stal dan dat ze hun schapen volgen in het open veld. Natuurlijk teken ik dit, voor de 
duidelijkheid, in scherpere contouren dan de werkelijkheid vaak vertoont, maar wel herkenbaar.  

Zo komen we terug bij ons uitgangspunt: de grote Vraag, die naar de Oergrond van ons bestaan als mens 
op deze aarde. Een strikt materialistische opvatting wijst de idee van iets buiten de materiële context af. 
Al het waargenomene wordt beschouwd als materieel, als materie of energie in een of andere – in 
principe meetbare – vorm, deel buiten deel, direkt of indirekt voorwerp van aards-lichamelijke zintuigen.  

In wetenschappelijke zin leidt dit tot positivisme: de praktische opvatting dat hetgeen niet op die manier 
waarneembaar is niet kan bestaan en dat we daar dus ook geen rekening mee hoeven te houden. Alle 
cognitieve activiteit van mens en dier valt binnen dat kader, inclusief denken en voelen, omdat deze wordt 
geconstitueerd door de neurale activiteit van het zenuwstelsel, al is onze kennis daarvan onvolledig.  

De Vraag naar iets dat al het materiële en het in abstracto denkbare niet-materiële bestaansgrond verleent, 
kan voortkomen uit onze fysieke, op causaliteit gebaseerde kenstructuren. Te extrapoleren naar een ultieme 
oorzaak, die we dan aanduiden met een al of niet door taboe omgeven naam, is daarop een logisch vervolg: 
een mentale projectie, die staat of valt met de toepasbaarheid van het oorzakelijkheidsbeginsel.  

Tot op dit punt zitten we gevangen in de aards-kosmisch materiële sfeer, die zeer waarschijnlijk veel meer 
omvat dan we uit onze waarneming kennen, inclusief al het zogenaamd paranormale, zoals met onze 
zintuigen normaliter niet waarneembare niet-menselijke entiteiten. Helderziendheid doorbreekt wel de 
grenzen van normale perceptie, niet die van het materiële heelal. Ook 'geesten' zijn materieel.  

Jezus, de man uit Nazareth, zoon van een handwerksman, kwam ertoe te praten over het goddelijke, zijn 
'Vader', op een manier die verwondering en later ook onrust wekte. Hij was geen geleerde, geen autoriteit 
op het gebied van de traditionele geschriften, maar wel in staat om mensen versteld te doen staan van zijn 
religieuze en sociale inzichten. Hoe het zover kwam bleef voor bijna iedereen verborgen.  

In de ogen van zijn medemensen was hij een gewone jongeman die vreemde dingen zei. Hij vertrok uit 
zijn dorp en begon rond te trekken, al gauw gevolgd door mensen die zich door hem aangesproken 
voelden. De religieuze autoriteiten voelden zich door hem geprovoceerd. Hij nam het op voor de gewone 
man, voor vrouwen en kinderen. Die waren voor hem van meer belang dan voorschriften en verboden.  

Daarin ging hij verder dan menigeen lief was, terwijl anderen hem er juist om bewonderden. Hij was 
inderdaad 'een steen des aanstoots' en 'een teken van tegenspraak'. Hij sprak in het openbaar in parabelen, 
verhalen met een moraal van werkelijke menslievendheid. Hij sprak ook over zijn 'vader in de hemelen', 
over 'het rijk der hemelen', maar wat zijn toehoorders wilden was een aardse bevrijder.  

Zijn woorden hadden betrekking op een geestelijke, niet-aardse werkelijkheid, die voor menselijke 
zintuigen en aards-menselijk verstand en gevoel onwaarneembaar is. De ware aard van de mens is het een 
geestelijk wezen te zijn, met geestelijke zintuigen, ook en vooral na de dood van het lichaam. Dat kende 
hij uit ervaring. Anderen konden het in goed vertrouwen van hem aannemen, of zelf leren kennen.  

Dat is het verhaal van alle Verlichten op aarde, mensen in wier bewustzijn de geestelijke werkelijkheid is 
doorgebroken. Daar heb ik geen ervaring mee. Wat ik zeg ontleen ik aan hun woorden, waarin ik vertrouwen 
stel, ook al blijf ik kritisch luisteren en ziften. Kerkelijke autoriteiten zie ik in toenemende mate als 'blinde 
leiders van blinden' 3. Hoevelen van hen hebben oog en oor voor het woord van 'ontwaakten'?  

Hoe weet ik of hoe weet u wie geestelijk ontwaakt is, een christus, een gezalfde is geworden, bewust in 
aardse en in niet-aards geestelijke sferen? Het blijft een waagstuk wie dan ook op z'n woord te geloven. 
Verlichten zeggen vaak hen te zien als richtingwijzer, te kijken in de aangegeven richting, niet naar 
henzelf. Jezus deed dat ook. 4 Hij verwees naar zijn Vader in de hemelen, met wie hij één was.  
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Eén op een manier die, naar zijn zeggen, ook voor ieder ander mogelijk was. Dat klinkt niet alsof hij 
zichzelf boven andere mensen verheven achtte, wel alsof hij door ervaring kende en zijn medemensen 
nog niet. In het spraakgebruik van degenen die Verlicht genoemd worden ervaren zij zich als wezenlijk 
één met het goddelijke. Hun menselijke persoonlijkheid, hun Ego, is als verdampt, hun identiteit niet.  

Het is eigenlijk heel vreemd om de woorden en de daden die aan Jezus worden toegekend in geschriften, 
die bewijsbaar veelvuldig en diepgaand zijn bijgewerkt naar behoefte en inzicht van gebruikers, voetstoots 
aan te nemen, en geen kennis te nemen van de nauwkeurig geautoriseerde uitspraken van hedendaagse 
Verlichten. Want de laatsten doen in principe hetzelfde wat Jezus deed: de weg wijzen.  

Hoe komt het dat we in Jezus geloven? Toch niet door wonderverhalen die in veel gevallen metaforen 
zijn van veel oudere datum? Ook niet door zijn persoonlijke uitstraling, want we hebben hem nooit in 
levenden lijve ontmoet. Om wat door zijn woorden in ons hart resoneert? Dat kan. Dat kan ook wanneer 
we luisteren naar vergelijkbare woorden van recenter datum. Mogen we die niet horen soms?  

Interessant is b.v. dat Verlichten van onze tijd 5 duidelijk uitspreken geen nieuwe religie te brengen of een 
kerk te willen stichten. Het is nodig dat expliciet te stellen, omdat er nu eenmaal kerken zijn die de waarheid 
in pacht zeggen te hebben. Hoe was dat in het optreden van Jezus? Hij kwam de wet niet veranderen, en 
ook de geboden niet, maar wel de levenshouding, de geestelijke instelling van de mensen.  

Hij vertelde niet aan iedereen hetzelfde en op dezelfde manier, maar paste zich aan ieders niveau en toestand 
aan. In het evangelie van Thomas lezen we dat zijn echte boodschap explosief materiaal was, dat zelfs 
niet werd doorgegeven aan ieder van zijn meest nabije leerlingen, de apostelen.6 Het ging niet om de 
verklaring maar om de ervaring, een diepgaande transformatie waar niet iedereen aan toe was.  

Petrus zei na Jezus' arrestatie: ik ken die man niet. Dat was letterlijk gesproken een leugen uit angst, maar in 
spirituele zin de naakte waarheid! Hij hield van Jezus, maar begreep (althans aanvankelijk) diens boodschap 
niet goed. De ontwikkelingen na de dood van Jezus doen vermoeden dat zijn geestelijke erfenis bij de 
apostelen niet helemaal in goede handen was, ook al hadden zij er hun leven voor over.  

Het martelaarschap vormt geen bewijs voor goed begrip van de geestelijke werkelijkheid. Dat zien we in 
onze dagen toch heel duidelijk. Waarom zei Jezus met het vernietigen van het onkruid te wachten tot de 
oogst? Omdat de opvattingen van zijn leerlingen, anders dan dezen zelf meenden, vol onkruid waren. Is 
dat in onze tijd anders, denkt u? Weten de veronderstelde opvolgers van de apostelen het beter?  

De stem die roept in de leegte: maak een pad vrij voor het enig ware antwoord op uw diepste Vraag. Er 
moet van alles worden weggehaald om ruimte te maken voor de waarheid. De leer staat het geloof – als 
openstaan voor wat is zoals het echt is – vaak in de weg. De autoriteit die aanvaarding van de leer wil 
opleggen als voorwaarde om het einddoel te bereiken, werpt daarmee in veel gevallen juist versperringen op.  

Wat zeg ik hiermee over de rooms-katholieke kerk? Dat haar aanspraken voor een groot deel berusten op 
het verkeerd opvatten van wat de man Jezus, de Verlichte, zijn medemensen wilde laten zien en voelen. 7 
Maar ook dat haar bestaan en verspreiding haar maken tot een geestelijk tehuis voor veel mensen die zoeken 
naar het antwoord op de grote Vraag. En dat zij, met behoud van haar huidige structuur, een taak heeft.  

Wat voor het welslagen daarvan veranderd moet worden is het totaal van haar pretenties met betrekking 
tot het heilsperspectief. Haar onterechte pretenties waren de voornaamste oorzaak van de afscheiding van 
de orthodoxe kerk, en later van de reformatie. Ze zou eindelijk eens moeten inzien en erkennen dat het 
romeinse machtsmodel haar verlammende angst voor dwaling en afscheiding in stand houdt.  

De kerk, die bestaat ondanks de man die gedoodverfd wordt als haar stichter, moet zich bekeren tot zijn 
werkelijke blijde boodschap, die bovendien geen uitvinding was van hem, maar die op aarde al veel eerder 
haar verkondigers en volgelingen had, al vormde zijn leven er wellicht een bekroning van. Doop en 
eucharistie waren al veel eerder heilzame metaforen van Vraag en Antwoord, onderweg naar thuis.  

Bescheidenheid past de kerk in een ruimer historisch perspectief: zij is een van de vormgevers van religieus 
leven gedurende een periode in de geschiedenis van de mensheid op deze aarde. Openbaring van het 
goddelijke was er vóór de tijd van Jezus, en is er na zijn tijd, ook al is 'alles' misschien al eens gezegd. 
Openbaring vindt plaats in ieder mensenhart opnieuw, waarbij de godsdienst een hulp kan zijn.  

Evenals geboorte en dood van het lichaam, is het afsterven aan de verblinding, en de geboorte van het licht 
iets dat de individuele mens betreft. Dát is de openbaring waar het in Jezus' prediking om gaat. De letter 
doodt, het is de geest die levend maakt.8 Theologie is mensenwerk, evenals geschriften, traditie en de 
vormgeving van sacramenten en andere heilsmiddelen, en zeker ook de bestuurlijke structuur.  
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Om het rijk der hemelen binnen te kunnen gaan moet de mens opnieuw geboren worden, niet opnieuw in 
een aards lichaam, maar in de (niet-aardse) geest. Die geboorte vindt plaats in ons diepste zelf, ze komt 
niet van buitenaf. We behoren tot een gemeenschap, ook in religieuze zin. De structuur van het heil is het 
spiegelbeeld van de uitwendige structuur der kerk, een omgekeerde hiërarchie.  

De uiterlijke gemeenschap en z'n hiërarchie staan in dienst van de innerlijke diepte. Ook en vooral hier 
past het de kerk bescheiden te zijn. Het is steeds de kerk die buiten staat, niet de oprecht zoekende mens. 
Het beeld van de heilige Dominicus 9 bovenaan dit stuk verwijst naar de aanleiding tot deze beschouwing: 
de brief 'kerk en ambt' (zie: dominicanen.nl). Waar het echt om gaat, dat blijft de grote Vraag.  
 

Annen, 22 september 2007  
 
___________________________________________ 

1. Mt. 3:3.  

2. 'De bekende titel 'Dienaar der Dienaren Gods' (Servus servorum Dei) komt voor het eerst voor in een 
brief van Augustinus. Deze titel was één van de vele die Gregorius I voor zichzelf gebruikte. Pas 
onder Innocentius III wordt hij algemeen gebruikt en tegen het midden van de 15de eeuw komt hij 
uitsluitend voor in pauselijke bullen (ontleend aan P. Larousse, Dictionnaire Universel, art. 'Papauté', 
vol. XII, p.137).' Themasite Ellen G. White.  

3. Negeer hen: zij zijn blind en leiders van blinden, en beiden zullen in de put vallen. (Mt. 15:13)  

4. Evangelie van Johannes, Hfdst 4, 5-42.  

5. Ik noem niet graag namen, omdat werkelijk geïnteresseerden zelf op zoek kunnen gaan en dan als 
vanzelf datgene tegenkomen waar ze iets aan menen te hebben. Ik maak hier een uitzondering voor Bô 
Yin Râ – de geestelijke naam van Joseph Anton Schneiderfranken (1876-1943) –, de meest expliciete 
hedendaagse uitlegger voor westerlingen die ik ken. Over zijn leerwerken (een dertigtal kleine 
boeken) vindt u makkelijk iets op het internet.  

6. Thomas zeide tot hem: Meester, mijn mond zal in het geheel niet kunnen bevatten, dat ik zeg op wie 
ge lijkt. Jezus zeide: Ik ben uw meester niet, [dat zegt gij] daar gij gedronken hebt, u bedronken hebt 
uit de opwellende bron, die ik heb uitgemeten. En hij nam hem, ging terzijde, hij sprak tot hem drie 
woorden. Toen nu Thomas kwam tot zijn metgezellen, vroegen zij hem: Wat heeft Jezus u gezegd? 
Thomas zeide tot hen: Als ik u een van de woorden zeg, welke hij mij zeide, zult gij stenen opnemen 
en op mij werpen; en vuur zal komen uit de stenen en u verbranden. (vermoedelijke bron: Het 
evangelie der Egyptenaren). G. Quispel en H. Verkerk 'De Verliezers' (met vertaling van het Thomas-
evangelie), 1981, blz. 63, vs. 13.  

7. Verwijzingen naar de schriften leiden onontkoombaar tot uitzichtloze discussies, omdat zowel de 
formulering der teksten zelf als de gebruikelijke interpretatie hecht verbonden is met opvattingen die 
getuigen van onvermogen of onwil tot het in overweging nemen van andere, misschien juistere, 
zienswijzen. Wie daar niettemin voor open staat vindt m.n. in de evangeliën tal van uitspraken die 
Jezus, als mens met de mensen, voorstellen als zoon van de vader, met als grootste verschil dat hij in 
de geest geboren is en zij nog niet (zie het gesprek met Nicodemus, Jo. 3:1-21).  

8. littera enim occidit spiritus autem vivificat (2 Cor 3:6).  

9. Dominicus (1170-1221) 'inspireerde mensen door zijn opgewekte aard, praktische instelling en scherp 
oog voor de tekenen van de tijd. Hij richtte een dynamische orde op met als hoofdtaken prediking en 
zielzorg' (Wikepedia).  
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Epifaneia 
triptiek 

Zondag 6 januari 2008: feest van de verschijning (Gr. επιφανεια) of openbaring des Heren, gevierd in 
christelijk oost en west sinds de tweede eeuw van onze jaartelling, eerder dan kerstmis. Deze 'zelfopenbaring 
van de mensgeworden god' wordt herdacht aan de hand van drie in de evangeliën genoemde gebeurtenissen: 
de doop van Jezus in de Jordaan, het bezoek van de drie 'koningen', en het wonder op de bruiloft te Kana. 
Zie hiervoor het artikel in de encyclopedie op de website Katholiek Nederland.  

Het christendom heeft Kerkelijke feesten altijd gebruikt als middel tot verkondiging van de heilsboodschap, en 
meteen ook als alternatief voor ('heidens' genoemde) gedenkdagen van niet-christelijke signatuur, zoals het 
winter-zonnewendefeest op 25 december en de zogeheten Dertiendag, waarmee in west-europa op 6 januari de 
midwintercyclus van dertien dagen werd afgesloten (zie bovengenoemd artikel). Een nieuw referentiekader 
werd ingevoerd door overname van heilige dagen en plaatsen.  

Zo'n overname vereiste overeenkomstige kenmerken tussen het oude en het nieuwe. Het ligt voor de hand 
die te zoeken in de betekenis welke aan verhalen werd gehecht, dus om die op te vatten als metafoor (Gr. 
µετα φερειν, overdragen, i.c. het hechten van een betekenis aan een gebeurtenis, die daarvan een beeld of 
symbool wordt; van Dale: stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld). In deze 
samenhang spelen opvatting en interpretatie dus een doorslaggevende rol.  

Interessant is nu dat de in de evangeliën beschreven gebeurtenissen worden geduid in termen van de door 
Jezus verkondigde leer, en vervolgens gebruikt als metafoor ter vervanging van feesten die zelf dienden 
als metafoor van onmiskenbaar feitelijke natuurverschijnselen, al werden die eerder – door onvoldoende 
kennis – opgevat als goddelijke figuren en hun invloed. In meer dan één opzicht een riskante ruil, die tot 
op de dag van vandaag zeer problematische gevolgen heeft.  

Kennis en kunde in de voor-christelijke wereld berustten grotendeels op waarneming en daarop gebaseerde 
technologieën. We hebben van de geschiedenis daarvan een nog zeer onvolledig beeld. Ongetwijfeld 
hadden enkelingen of besloten groepen, b.v. op grond van paranormale kennis, zelfs al weet van de toen 
nog onwaarneembare structuren op kosmisch en atomair niveau. Voorzover ze er al iets van zeiden werden 
ze niet begrepen, vereerd, verguisd of gewoon voor gek versleten.  

Het grote voordeel van de voor-christelijke, 'heidense' levenshouding was – als ik het goed zie – het 
pragmatisme waarmee het hele hebben en houden werd bestierd en begrepen. Het ging om aardse 
werkelijkheid, ook al werd die voorzien gedacht van een verborgen uitbouw, een boven- en onderwereld. 
Dat farao en keizer na hun dood vergoddelijkt werden was gewoon een superlatief: de top raakte uit het 
zicht. Dat gewone mensen minder rechten en kansen hadden was nu eenmaal zo.  

Het christendom was andere koek: de verhoudingen werden op hun kop gezet. Armen en misdeelden 
kwamen op de eerste plaats; machtigen en rijken werden in hun hemd gezet. Gezien vanuit het oude 
wereldbeeld sloeg dat nergens op: het was subversief en dus verwerpelijk. Een godsdienstig ijveraar als 
Saul voelde zich geroepen daar een eind aan te maken. Totdat hij in een flits te zien kreeg dat er meer was 
dan hij dacht: een niet aards-fysieke dimensie, transcendente, echt goddelijke sferen.  

In die hem tot dan toe onbekende werelden was liefde de hoogste wet, niet hebben en kunnen, maar zijn 
zonder hebzucht. Die ervaring ging waarschijnlijk dieper dan die van menige leerling die Jezus in levenden 
lijve had gekend. Bovendien was Saul, die zich daarna Paulus liet noemen, nooit onder de bekoring 
gekomen van het natuurlijke charisma van de mens Jezus. Hij stootte meteen door tot de kern, wat hem 
niet in dank werd afgenomen. Petrus dacht een streepje op hem voor te hebben.  

De tweespalt binnen het christendom ontstond al tijdens het leven van Jezus, getuige o.a. de twist om de 
beste plaats na dit leven. Het grootste ego werd de baas, niet de diepste ervaring. Het verlangen naar 
macht is lenig en veelkleurig als een slang: het doet zich voor als zijn tegendeel: servus servorum, de 
dienaar van allen. Het heeft er, paradoxalerwijs, zelfs zijn aardse leven voor over. Wie daartegen 
protesteert laadt de verdenking op zich een concurrent te zijn, dus: anathema sit, weg met hem.  

De roomse kerk heeft zich laten kennen als een terminator, een verdelger met een license to kill, de macht 
en zelfs de plicht om te doden in godsnaam. De bruid van Christus werd de concubine van de staat, en 
nam deze uiteindelijk over, in naam van haar bedrogen echtgenoot: hypocrisie ten top, of liever: aan de 
top. De blijde, want hoopgevende boodschap van de man Jezus heeft dat alles, zij het met pijn en moeite, 
overleefd, in het hart en het gedrag van individuële mensen, de basis.  
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De kerk als instituut was er op uit het 'heidendom' te vervangen door haar eigen leer en gezag. De 
dubbelzinnigheid daarvan maakte dat dit in feite deels neerkwam op het vervangen van het ene heidendom 
door het andere. Heidendom en christendom hadden en hebben, als in het verhaal van don Camillo en 
Peppone, beide zowel goede als slechte kanten. Ideaal was een combinatie van beider goede kanten. 
Helaas liep het vaak uit op het tegendeel: een monsterverbond van twee kwaden.  

Berustten natuurgodsdiensten op onvolledig begrepen feiten, het christendom beriep zich op verhalen van 
onzeker historisch karakter. Evenals het levensverhaal van de Boeddha was dat van Jezus in hoge mate 
legendarisch. Het werd meebepaald door hetgeen men over hem en zijn boodschap wilde zeggen. Feit en 
verdichtsel waren samengesmolten tot 'heilig boek': daar mocht men niet aan tornen, ook al was het keer 
op keer door opeenvolgende auteurs voor verkondiging geredigeerd.  

Een van de ergste vervalsingen bestond (en bestaat nog steeds) in de letterlijke opvatting van de, al van 
oorsprong, geïnterpreteerde relazen. Dit betreft ook de drie momenten waarheen het feest der epifanie 
verwijst: de drie koningen of wijzen kwamen niet naar de stal; bij de doop in de Jordaan was er geen duif 
en geen stem van god; op de bruiloft te Kana werd geen water veranderd in wijn. Als historisch argument 
hebben deze legenden slechts waarde als getuigenis.  

Dat getuigenis is niettemin van belang, zoals de opvatting der verhalen als metafoor laat zien. De wijzen 
(wat hun historische rol ook was) kwamen met geschenken: het goud van een waarheid die niet roesten 
kan (d.w.z. niet behoort tot de aardse chemie); de wierook van de goede reuk (het meest fundamentele 
element der waarneming) van een godgewijde levenshouding; de mirre als bitter kruid van besef van 
vergankelijkheid van al het aardse. Beeldender kan het niet.  

De doop in de Jordaan door de laatste vertegenwoordiger van het oude verbond tussen de mens en zijn 
god: met gods water, als symbool van menselijk leven in een aards lichaam, dat ons wast en reinigt, zoals 
het erdoor verbeelde geestelijke bad. Het leven op aarde (rivier) is een zinvolle doorgangstijd naar het 
blijvend individueel bestaan in geestelijke sferen. Ook de man Jezus ging die weg van leven en lijden in 
angst en pijn, in onzekerheid en twijfel. Hij was een van ons, en mens zoals wij.  

Dat hij in geestelijke zin hoger stond dan zijn medemensen maakte hem nog niet tot god, met wie hij een 
was (zoals hij zei dat allen een konden worden met god) en die hij zijn (en onze) vader noemde. Het 
'wonder' van de bruiloft te Kana bestond (en bestaat hier en overal) in de transformatie van aardse mensen 
in hemelse mensen, van ontheemden en dwalenden in zonen en dochters in het vaderhuis. Water en wijn 
vormen de beeldtaal waarin die blijde boodschap wordt aangeboden.  

Evenmin als de bijbel staat of valt met een bepaalde kosmologie (geocentrisme of heliocentrisme), worden 
de evangeliën ongeloofwaardig door een verschuiving in het aandeel van feiten en metaforen ten gunste van 
de laatste. Integendeel: ze worden er geloofwaardiger van. De schepping mag ons verwonderen, een groter 
of toegevoegd wonder is als argument volkomen overbodig. Ons geloof is en blijft voorlopig als zien in een 
wazige spiegel, om eens (hier of hierna) over te gaan in verlichting.  

Dan pas zijn wij, zoals Jezus bedoelde, bewust een met god, en een met elkaar: een mystiek lichaam, 
waarin ieder als individueel bewust zijnde een unieke eigen plaats en functie heeft. Dat is de kern van de 
blijde boodschap die Jezus bracht, evenals in principe iedere verlichte van welk tijdperk en welke plaats 
ook. De aarde is, in kosmologisch opzicht, maar een korreltje in het geheel der fysieke werkelijkheid van 
het universum waarin wij bestaan, de mensheid als een sliertje rook.  

Wat ligt dan meer voor de hand dan de wens dat het geen rook is van verblinding en eigendunk, maar 
wierook van gelovige toewijding en naastenliefde? Dat het goud waar we naar hunkeren niet aards bezit 
en hebzucht is, maar onvergankelijke waarheid? Dat de bitterheid van het lijden ons mag zuiveren van 
hebzucht, verlossen uit de slavernij van egoïsme, ontnuchteren en helder maken als een lentelucht? En dát 
is dan epifanie, openbaring van het goddelijke, zoals verbeeld in deze triptiek.  
 
 

Annen, 6 en 7 januari 2008  
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Sang Real 
kind Gods 

"Fratres: Sobrii estote, et vigilate . . ." 
(I Petrus 5: 8-9), slik niet alles, laat je  
niet inpakken, maar blijf waakzaam;  
dat is verstandig en dat mag.  

In de vijzel van mijn denken vind ik momenteel elementen van zeer uiteenlopende aard. Ze hebben 
allemaal te maken met het stug vasthouden aan of het juist afwijzen van een letterlijke opvatting van 
godsdienstige geschriften en leerstellingen.  

Aanleiding zijn o.a.: reacties (2005 en '06) op het boek 'De Da Vinci Code' (Dan Brown, 2003), de 
opheffing van de excommunicatie (niet de suspensie) van de leden van de broederschap St. Pius X, 
verdedigers van de ultieme letterlijkheid van leer en schrift. De symbiose van het christendom en een 
letterlijke opvatting van evangeliën en andere geschriften over het leven en de godmenselijke aard van 
Jezus leidt tot bewijsbaar onhoudbare opvattingen. Anderzijds bestaan er historische argumenten tegen.  

Die vinden we in boeken als 'De heidense Christus' (2004) van Tom Harpur, gebaseerd op 'Who is this 

King of Glory' (1946) van Alvin Boyd Kuhn (1880-1963), vervolg op 'Ancient Egypt: The Light of the 

World' (1907) van Gerald Massey (1828-1907).  

In plaats van het opzeggen van het lidmaatschap van de kerk (een puur administratieve aangelegenheid) 
vanwege al eeuwen bekende leerstellige en bestuurlijke misstanden, stel ik liever vragen naar de ware 
aard van het 'Christ Sein' (Hans Küng, 1974).  

Natuurlijk is de grote meerderheid van godsdienstige mensen niet geïnteresseerd in andere vragen en 
antwoorden dan hun religie aanbiedt. In deze tijd echter laten velen hun geloof los omdat ze het, om 
allerlei redenen, niet langer kunnen aanvaarden.  

De vraag die ik hier stel is dan ook of er een andere oplossing is dan het achter zich laten van godsdienst 
en kerkelijke organisatie of het blindelings aannemen ervan op andermans gezag. Er is een derde weg, die 
eigenlijk de eerste en enige zou moeten zijn.  

Maar die weg gaat over doornen, want ze vereist een heroriëntatie en het nemen van verantwoordelijkheid 
voor de eigen levenshouding. Dat kan samengaan met het behoren tot een religieuze groepering, een kerk: 
als een Volk Gods onderweg naar huis.  

We hoeven niet ver van huis: aartsbisschop Angelo Amato s.d.b., sinds vorig jaar pro-prefect van de 
congregatie voor de heiligverklaringen, riep in 1986, als secretaris van de congregatie voor de geloofsleer, 
op tot een boycot van de Da Vinci-film.  

Hij noemde het boek "anti-christelijk en vol van beledigingen en historische en theologische fouten 
tegenover Jezus en de Kerk". Dat is een boude en riskante bewering, omdat deze ook van toepassing zou 
kunnen zijn op de kerkelijke leer.  

Kardinaal Tarcisio Bertone s.d.b., jurist en moraaltheoloog, ging zijn medebroeder Amato (dogmaticus) 
voor in kritiek op het boek, dat hij karakteriseerde als "een terugval naar de oude anti-clericale pamfletten 
van negentiende eeuw" (Vaticanum I).  

Volgens het boek zou Jezus gehuwd zijn geweest met Maria van Magdala en die zou, na zijn dood, een 
dochter hebben gebaard, die de bloedlijn heeft voortgezet. Maria was dus het 'heilige vat' (holy grail) dat 
het 'bloed' van Jezus bevatte.  

Een andere schrijfwijze is 'san grael' of 'sang real', koninklijk bloed. Nu wordt wel gezegd dat Jezus uit de 
stam van (koning) David was, maar hij was op aarde geen koning: zijn rijk was 'niet van deze wereld'! 
Wat is er dan aan de hand?  

Het is een christologisch probleem, en daarmee staat of valt de leer van de rooms-katholieke kerk. 
Koninklijk bloed is even aards als dat van u en mij, maar goddelijk bloed is een groter probleem. Denk 
even mee: Jezus was kind van en zelf god?  
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Is er geen kind van Jezus, dan is er geen 'kind Gods'. Maar daarmee is het probleem de wereld niet uit. Is 
Jezus behalve mens ook god? Niet voor niets roept Bertone dat het Arianisme herleeft: Jezus is daarin 
geen God maar een schepsel van God.  

Er dreigt dus een gevaarlijke heils-economische crisis. De kerk ziet haar van gode gegeven waardepapieren al 
kelderen. Is er verschil tussen de aanspraken van de kerk en het christendom zoals gebracht door de man Jezus 
(als die historisch is)?  

Op dit punt aangekomen pakken we de boeken van Harpur, Kuhn (let op de schrijfwijze) en Massey erbij. Hun 
onderzoekingen betreffen de christos-leer zoals die lang vóór de tijd van Jezus bestond in Egypte en andere 
oude cultuurlanden. Interessant!  

Het levensverhaal van Jezus blijkt eeuwen eerder al verteld te zijn, tot in de kleinste details. Hetzelfde 
geldt trouwens voor het leven van de Buddha. Het gaat daarbij om metaforen die de goddelijke fundering 
van het aards-menselijke bestaan verbeelden.  
 

De christelijke kerk heeft, na een aanvankelijk hierop ingestelde levensbeschouwing, enkele eeuwen na 
het begin van onze jaartelling gekozen voor een letterlijke interpretatie van nooit letterlijk bedoelde 
voorstellingen, en die te vuur en te zwaard verdedigd.  

In onze dagen herleeft de negentiendeeeuwse 'apologetica', letterlijk het 'van-zich-af-praten' van lastige 
vragen en beweringen. De vraag is of Jezus (ik ga ervan uit dat er in die tijd een verlichte Joodse leraar 
heeft bestaan) zijn leer daarin zou herkennen.  

  Annen, 20 februari 2009  
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Kind (van) Jezus 
gewoon of anders? 

 

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al  
kinderen van God. Wat we zullen zijn is  
nog niet geopenbaard, maar we weten dat we  
aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal  
verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.  

1 Jo. 3,2  

Waarom reageren zoveel mensen boos of verontwaardigd op uitspraken van anderen over hetgeen ze zelf 
beschouwen als te geloven waarheden? Ik kan daar wel een paar verklaringen voor bedenken, al laat ik de keus 
graag over aan de introspectie van ieder die zich zo gedraagt. Psychologisch gesproken leidt tegenstrijdige 
informatie tot 'cognitieve dissonantie' (Leon Festinger 'When Prophecy Fails', 1956). Bovendien worden 
afwijkingen van de eigen, niet zelden ten koste van veel offers volgehouden, religieuze opvatting als 
bedreigend ervaren. Ze beïnvloeden de 'stroming': maken het minder makkelijk bij je eigen standpunt te blijven 
en zetten er een vraagteken bij.  

Een verdere motivatie kan zijn, dat tegenover de beperkingen die een overtuiging oplegt voordelen staan die 
men andersdenkenden niet of met moeite gunt. Ook dat is een voorbeeld van 'cognitieve dissonantie': zien dat 
een ander heeft wat men zelf graag zou hebben als het niet verboden was. Afgunst dus, een bedreiging van de 
eigen postitie. En voorzover deze beweegredenen minder acceptabel schijnen, kan de ware reden worden 
versluierd. Het gaat dan om belediging van god en godsdienst, krenking van gelovigen waartegen men zich met 
recht teweerstelt. Of zelfs om bezorgdheid voor het zieleheil van de dwalenden en dat van degenen die door 
hen worden misleid.  

Emotioneel en zelfs kwaadaardig, soms zelfs gewelddadig wordt het verweer wanneer het gaat om actuele of 
historische feiten. Op bewijzen en argumenten wordt niet zelden gereageerd met afleidingsmanoeuvres, b.v. 
door ze belachelijk te maken, door de vragenstellers verdacht of bespottelijk te maken. Maar de sterkste troef is 
het insinuerende stilzwijgen: naar dergelijke mensen luisteren we niet; op zulke onzin gaan we niet in. Wie 
discussie vermijdt kan die immers ook niet verliezen. En bovendien wordt er geen ruchtbaarheid aan gegeven. 
Publiciteit wordt terecht gevreesd als een besmettelijke ziekte. En populariteit is daarvan de meest virulente 
vorm.  

Populariteit ontstaat wanneer vorm en inhoud bij het publiek 'goed liggen', en dat is in zaken van 
levensbeschouwing en godsdienst eerder het geval wanneer die in hun huidige vormen niet goed liggen, de 
mensen zwaar op de maag liggen, onverteerbaar zijn. De reacties zijn niet overal hetzelfde, maar kunnen door 
vele oorzaken verschillen. Soms is de spanning langs een fundamentele breuklijn door de eeuwen heen zo hoog 
opgelopen dat die zich uiteindelijk ontladen moet. Het christelijke west-Europa werd ooit geschokt door de 
reformatie. Die leidde tot een vrij oppervlakkige breuk. Een contrareformatie kon veel daarvan weer gladstrijken. 
De oecumene ook.  

Denkbaar is een reformatie die zo fundamenteel schokkend is, dat de scheuren de top van het systeem zullen 
bereiken, mogelijk zonder dat de godsdienstvorm als zodanig verloren gaat. De misvormingen ervan zullen 
duidelijk aan het licht komen en zowel historisch als theologisch onhoudbaar blijken. De hervorming die 
begonnen is met het tweede Vaticaanse Concilie (1962-65) kon nog door een van bovenaf opgelegde restauratie 
worden belemmerd. Hoe lang een dergelijk ambtelijk verzet tegen een 'aggiornamento' (gezien als herbronning en 
tevens aanpassing aan de behoeften van deze tijd) nog mogelijk zal zijn is niet goed in te schatten.  

Wie 'herbronning' wil, staat voor de keuze wat te beschouwen als de bron. Daaruit wil men putten, die wil men 
zuiver houden. Het lijkt erop dat een theoloog als Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, dan omziet naar 
de starre leerstellingen van een hellenistisch-romeinse kerkopvatting, terwijl een man als Küng terug wil naar 
de oudste geschreven getuigenissen om die te bezien in hun historische context. Het kan zijn dat de bronnen 
nog verder in het verleden gezocht moeten worden, in een voorchristelijke periode, de religieuze tradities van 
Egypte en andere landen. In die richting wijzen de onderzoekingen van mensen als Godfrey Higgins (1771-
1834), Gerald Massey (1828-1907) and Alvin Boyd Kuhn (1880-1963).  

Het gaat om niets minder dan een herijking van de christologie, als bezinning op aard en rol van de door het 
goddelijke 'gezalfde' mens, zoals die van tijd tot tijd op aarde wordt gevonden. Voor het zogenaamde 
'christendom', dat deze figuur uitsluitend wenst te vinden in de man Jezus uit Nazareth, staat hierbij veel op het 
spel. Voor de hellenistisch-romeins geöriënteerde theologie nog veel meer, nl. de hele dogmatiek van godde-
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lijke en menselijke natuur, anders dan in andere mensen, in die ene historische persoon verenigd. Daarmee 
staan en vallen talrijke pretenties en prerogatieven van de zogenaamde 'hiërarchie', zoals wijdingsmacht, 
leergezag en juridisch primaat, plus implicaties als de aanspraken op apostolische successie en onfeilbaarheid.  

Wanneer eenmaal duidelijk is dat de bronnen van de christelijke religies grotendeels vóór het aardse leven van 
Jezus gezocht moeten worden, niet alleen in de joodse geschriften en tradities, maar ook in het oude Egypte, 
dan ligt het voor de hand nog ruimer om zich heen te zien, zoals naar alle oude religies, ook die uit oost-Azië. 
Daaruit volgt dan onontkoombaar de koppeling naar historisch recentere en zelfs hedendaagse voorbeelden van 
goddelijke zelfopenbaring, zoals in 'verlichten' zichtbaar wordt. Het gaat daarbij niet om een dwingende 
vaststelling, maar meer om een exemplarisch oplichten van verhoudingen. Voor het van het sexuele bezeten 
westerse denken liggen daar praktische voorbeelden van een meer ontspannen integratie.  

Hoewel veel verlichten van vroeger en nu zich hebben onthouden van huwelijk, c.q. sexuele contacten, en dus 
ook geen kinderen kregen, is dat met hun aard en toestand niet noodzakelijk verbonden. Bekende voorbeelden 
van verlichten met vrouw en kinderen zijn Lahiri Mahasaya (Shyama Charan Lahiri, 1828-95), Nisargadatta 
Maharaj (Maruti Shivrampant Kambli, 1879-1981) en Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken, 1876-
1943). Dat, zoals bij een felle lichtbron de armatuur in het duister blijft, de bijzonderdheden van hun aardse 
levensloop vaak onvermeld of zelfs onbekend blijven, betekent niet dat intieme relaties en familiebanden door 
hen of hun volgelingen ontkend, van minder waarde geacht, laat staan veroordeeld worden.  

Afgezien van de vraag in hoeverre de evangeliën de historische feiten weergeven, is volkomen duidelijk dat 
Jezus wordt getekend als een mens die openstond voor de aardse werkelijkheid zoals die is, deze interpreterend 
vanuit een alomvattende liefdevolle acceptatie en zonder iemand, wegens het daarin met goede bedoelingen 
verwikkeld zijn, te veroordelen. En verder als iemand die zelf volop en met genoegen aan het aardse leven 
deelnam, in levendige omgang met familie, vrienden en geliefden, daarbij niet gehinderd door vooroordelen 
van ras, rang en stand, zelfs niet door morele overwegingen. Hij wordt voorgesteld als een volkomen realist, 
een aardse mens, zich bewust als zoon van zijn hemelse vader, die de vader is van alle mensen.  

Vanwaar dus de ophef rond een boek als 'The Da Vinci Code' (2004) van Dan Brown (1964), een esoterische 
roman waarin feit en fictie met elkaar verweven zijn? De kern ervan is het verhaal dat de legendarische 'heilige 
graal' moet worden opgevat als 'sang real', het koninklijke bloed van Jezus in het kind dat deze verwekt zou 
hebben bij Maria van Magdala. Op het hoogtepunt van roomse protesten (april 2006) riep aartsbisschop Angelo 
Amato, de tweede man van de Congregatie voor de Geloofsleer, op tot een boycot van boek (oplage ruim 65 
miljoen in 44 talen) en film (opbrengst 750 miljoen dollar). Hij veroordeelde het boek als stuitend anti-
christelijk, vol van kwaadsprekerij, beledigingen en historische en theologische misvattingen.  

Toch rijst de vraag of de kerk deze vloedgolf niet zelf heeft opgeroepen. De bisschop wijt dit succes dan wel 
aan 'het volstrekte gebrek aan culturele bagage bij een groot aantal christelijke gelovigen', maar die – van 
weinig respect getuigende – bewering versterkt juist de verdenking van eigen schuld. Het lijkt er immers op dat 
'historische en theologische misvattingen' juist door de kerk, deels tegen beter weten in, worden volgehouden. 
En wel met middelen die zelf daardoor worden geautoriseerd, en om diezelfde reden, een cirkelredenering dus. 
Is Jezus in wezen niet méér god dan andere mensen, dan is er geen absolute basis meer voor de kerkelijke 
hemelse en aardse macht. Dan opent zich voor iedereen het perspectief van zijn als hij en doen als hij.  

Het doet er dan, theologisch gesproken, niet meer toe of Jezus wel of niet van een vrouw hield en met haar een 
intieme relatie had, en of hij nageslacht verwekte. Dat is gewoon niet ter zake doende ornamentiek van de 
armatuur van het grote licht dat hij was. Had de kerk dat eerder tot ware proporties herleid, dan zouden 
mystificaties niet zoveel aantrekkingskracht hebben gehad. Het zou ook onthouding van huwelijk en sexuele 
activiteit omwille van het koninkrijk der hemelen niet hebben belemmerd, maar die integendeel behoed hebben 
voor het stigma van chantage en dwang. Wat wel zou worden bedreigd is de kerkpolitieke macht. Zou het 
fysieke nageslacht van Jezus die in beginsel op kunnen eisen? Een eenvoudige analyse bewijst het tegendeel.  

Of geslachtelijkheid bestaat in geestelijke sferen en of die ten opzichte van de aardse dan originans 
(verwekkend) is of originatum (verwekt), dat weet ik niet uit mij nu bewuste ervaring. Dat een volwassen, 
normaal en gezond man-menselijk organisme vruchtbaar zaad produceert en afscheidt weten we met zekerheid. 
Ook dat uit de versmelting van een zaadcel en een vrouwelijke eicel onder geschikte omstandigheden een 
levend aards-menselijk organisme ontstaat is een bewezen feit. Op welke manier een eicel wordt bevrucht en in 
een baarmoeder terechtkomt doet voor het eindprodukt nauwelijks ter zake. Dat koninklijk bloed niet verschilt 
van ander menselijk bloed staat vast. Hoe gewoon of anders is nu het kind van een god-mens?  

De theologische acrobatiek rond 'één persoon in twee naturen', de goddelijke en de menselijke, zou – indien 
serieus genomen – moeten leiden tot een nog veel moeilijker probleem: dat van de wezensaard van door zo'n 
god-mens verwekte kinderen. Koningen mogen dan regeren 'bij de gratie gods', het zijn en blijven mensen. Het 
gevaar ligt niet zozeer in het 'sang real' dan wel in het 'sang divin', het goddelijk bloed. En daarmee is de speer 
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gericht op het hart van het christelijk bedrijf, de eucharistie als transsubstantiatie, een 'paapse stoutigheid'. De 
kerk verstout zich te beweren dat brood en wijn, door de woorden van een priester, veranderen in vlees en 
bloed, een levend aards-menselijk organisme dat, als zodanig, tegelijkertijd god is.  

De gelovige christen die dat in twijfel trekt wordt verketterd en uit de gemeenschap der gelovigen geweerd. 
Maar betekent een herinterpretatie van de eucharistie in metafore zin, dus als uitdrukking van heilswerke-
lijkheid, noodzakelijk verraad aan het christendom? Brood en wijn als beeld en tegenwoordigstelling van 
spirituele eenwording met het goddelijke zijn vóórchristelijk. Een letterlijke opvatting van brood dat levend 
vlees, en wijn die levend bloed wordt roept niet alleen vragen op met betrekking tot de aanwezigheid van een 
levend organisme, maar bedreigt ook de transcendentie van het bovenaards geestelijke ten opzichte van het 
aards-lichamelijke. Continuïteit van het fysieke en het geestelijke is pas echt 'heidens'.  

Voor 'verlichten' zijn alle niet-verlichte mensen als kinderen die zij tot geestelijke volwassenheid willen 
brengen. Fysiek nageslacht verkeert, in dat opzicht, in dezelfde positie als andere mensen. Wat 'verlichten' 
goddelijk maakt wordt niet gevonden in hun aardse lichamelijkheid, maar in hun bewustzijn van eigen eeuwige 
identiteit in de eenheid met het goddelijke. Datzelfde bewustzijn zien zij als mogelijkheid aanwezig in ieder 
ander. Het kan alleen maar tevoorschijn komen door de verwijdering van alle obstakels en door onvoor-
waardelijke overgave, maar niet simpelweg door geërfde aards-genetische kenmerken. Dat gold voor het kind 
Jezus, en dat geldt evenzeer voor elk kind ván Jezus, door hem aards-lichamelijk verwekt of niet.  

Natuurlijk betekent deze opvatting, als ze op waarheid berust, voor de officiële kerkelijke leer een zowel 
leerstellige als organisatorische aardbeving. Een afwijzing en veroordeling ervan is een schijnoplossing die 
mogelijk een fundamentele dwaling in stand helpt houden. Niet de goddelijke openbaring staat ter discussie, 
ook niet de boodschap en de leer van Jezus als Christus, niet de gelovige toewijding van de talloze mensen die 
hun leven daarnaar inrichten, maar de leer van de kerk en haar daarop gebaseerde bestuurlijke inrichting, haar 
pretenties en haar veronderstelde macht. Wat blijft daar dan van over bij aanvaarding van de gesuggereerde 
andere verhoudingen? Een kerk als gemeenschap van, uit hun eigen geestelijke identiteit, geroepenen.  

Een pluriforme kerk waarin gelovigen vanuit hun eigen verschillende mogelijkheden, in onderlinge gewetens-
volle praktische en theoretische afweging, als één levend organisme bewust op weg zijn naar ieders spirituele 
ontplooiing en bloei. Daarin is ruimte voor rituelen, voor vieringen met gebed en gezang, voor georganiseerde 
wederzijdse ondersteuning, voor allerlei ambten, niet autoritair maar facilitair en dienend. Na hun dood worden 
mensen niet beoordeeld op hun onderworpenheid aan facultatief gezag, of op hun kennis van godsdienstige 
leerstellingen, maar op hun diepste oriëntatie, kortom op hun onthechting van het louter aardse, op hun 
openheid voor wat goed en waar is, op hun universele liefde: het enig noodzakelijke.  

Voorzover het de evangeliën betreft zien we Jezus en zijn leerlingen, vooral ook de vrouwen, als mensen die 
bezield zijn van het goddelijke, en zich daarbij weinig gelegen laten liggen aan wat 'men' van hun manier van 
leven vindt. Onrecht wekt hun verontwaardiging, liefde en mededogen zijn van meer belang dan de vraag wat 
maatschappelijk en politiek 'correct' is. Daarnaast zien we hen als mensen met gebreken, zoals behoefte aan 
persoonlijke erkenning, aan eerbewijzen. Mensen met grote vooroordelen en eigenwijsheid, zoals gevoelens 
van mannelijke superioriteit, betweterigheid en wederzijdse afgunst. Als niet-zienden en niet-wetenden, 
blindelings toegewijd en – zich daarvan minder of meer bewust – tastend in het duister.  

Er liggen kansen voor de christelijke kerken: op ware oecumene, op eenheid in verscheidenheid. Het kan geen 
kwaad zich in gebed te wenden tot Jezus als gezalfde gods, zelf goddelijk. Dat zijn maar formules, en die zijn 
per definitie ontoereikend. Wat kan vervallen is de waarde die wordt toegekend aan hersengymnastiek in 
scholastische zin. Heiligen kunnen hun licht doen stralen als voorgangers op de weg die allen kunnen gaan, 
ieder op geheel eigen wijze. De kerken kunnen komen tot een overeenstemming met betrekking tot een 
waarlijk christelijke levenswijze en een ideale samenleving, zonder te vervallen in puriteins moralisme en 
onnodige dwang. De blijde boodschap wordt gericht tot heel verschillende mensen in verschillende culturen en 
tijden. Ieder van hen een 'kind van God', 'aan hem gelijk' (1 Joh. 3,2).  

 

  Annen, 24 mei 2009  
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De Jongens 
balans 

Wat bracht Jantje Bosco vanaf zijn vroegste jaren tot zijn belangstelling voor jongens, eerst die uit zijn woon-
omgeving, later die uit zijn werkomgeving als pasgewijde priester? Welke onbewuste motivatie stak er achter 
zijn bewuste motieven (hun zieleheil te bevorderen door godsdienstige vorming en materiële ondersteuning)?  

Dat was uiteraard een onontwarbare mix van van factoren. De tijd, de streek, de sociale omstandigheden, de 
religie, de aard van zijn ouders, de opvoeding door zijn moeder, zijn eigen aangeboren aanleg en verworven 
karakter. Duidelijk waren zijn uitgesproken voorkeur voor jongens en zijn opvallende afkeer van meisjes.  

Zijn latere opvang en begeleiding van jongens pasten in de toenmalige belangstelling voor de jeugdpro-
blematiek. Die hing samen met de industrialisatie en de trek naar de grote stad. Toch werd zijn duidelijke en 
eenzijdige belangstelling voor jongens door sommigen ook met argwaan bekeken en ter discussie gesteld.  

Maar door zijn charme in combinatie met een strikte controle over zijn motivatie en gedrag wist hij die jongens 
en anderen te inspireren, een religieuze congregatie te stichten en met hun hulp tot bloei te brengen. Later 
breidde hij zijn werk indirect (een zustercongregatie) ook uit tot de zorg voor meisjes en vrouwen.  

Al is er sinds de dood van zijn eerste opvolger (don Rua 1837-1910) een eeuw verlopen, toch zijn de 
werkwijze en mentaliteit van zijn zonen niet wezenlijk veranderd. Duidelijk is wel dat er landen en streken zijn 
waarin de traditionele godsdienstige vormen en beleving beter passen dan momenteel in noord-west Europa.  

De aandacht van de salesianen in Nederland ging altijd op de eerste plaats uit naar 'de jongens', die leken te 
gelden als legitimatie van hun bestaan. Alle andere activiteiten werden vanuit dat perspectief gewaardeerd. 
Hollen en vliegen, lachen en spelen, als opmaat naar een christelijk en godsdienstig leven.  

In de drukte van het oratorium, het juvenaat, de technische school, de parochie waren paters, coadjuteurs en 
clerici in hun element. Er was weinig tijd voor bespiegelingen of bezinning, problemen werden vaak afgedaan 
met een uitbrander, een vrome dooddoener, eventueel overplaatsing of wegsturen.  

Waar nooit structureel en serieus over werd gepraat, laat staan gediscussieerd, was sexualiteit. Er werd 
stilzwijgend van uitgegaan dat men gekozen had voor het celibaat, d.w.z. een leven in onthouding van iedere 
bevrediging van zinnelijke (lees genitale) behoeften, en iedere uiting daarvan.  

Dat begon al in het juvenaat. De enige vormen van begeleiding waren de voortdurende nadruk die werd gelegd 
op 'de heilige deugd' (in preken en woordjes, in liederen en vrome lectuur), het obligate contact met de 
directeur (het rendiconto), de wekelijkse (of zo nodig frekwentere) biecht en de jaarlijkse retraite.  

Particuliere vriendschappen werden afgekeurd en soms gewoon verboden. Over een homofiele, laat staan 
pedofiele, aanleg of neiging werd nooit gepraat. Het sexuele was iets dat a priori moest wijken voor de 
veronderstelde roeping. Het was geen onderwerp van gesprek voor kandidaten voor een leven als salesiaan.  

Waren er onoverkomelijke problemen, dan waren die het werk van de duivel en kwam 'de bezem van Maria' er 
aan te pas: de betrokkenen werden, meestal zonder enige vorm van nazorg, weggestuurd. Wat dat betreft waren 
de oversten als opvoeder over het algemeen onvoldoende voorbereid en soms zelfs incompetent.  

In de nadagen van 'Don Rua' in 's-Heerenberg gingen de deuren van het juvenaat naar beide kanten open. Ik 
vermoed dat de medebroeders vaak wereldvreemder waren dan hun leerlingen. Zij werden geconfronteerd met 
een cultuurschok. Geen wonder dat een godenbeeld op lemen voeten toen ten val kon komen.  

Op deze plaats is het nodig te wijzen op het feit dat iedere periode zijn eigen dominante en algemeen aanvaarde 
vormen kent. Het gaat niet aan een vorige periode te beoordelen, laat staan te veroordelen, op grond van de 
vormen van een latere. Die vaststelling is iets anders dan fouten uit het verleden goedpraten.  

Wel houdt dit in dat men het vroeger gebeurde dient te plaatsen in de oorspronkelijke context, dat wil zeggen te 
relativeren ('zien in relatie tot', iets anders dus dan bagatelliseren). Veel verontwaardiging berust op een gebrekkig 
historisch besef. Onrecht dient te worden hersteld zonder nieuwe en onterechte schade te veroorzaken.  

We hebben, onder vrienden, later onderscheid gemaakt tussen homo-erotische gevoeligheden die het gevolg 
waren van de specifieke situatie van een internaat, en een authentieke homofilie. Bij de meesten verdampt de 
situationele neiging in normalere omstandigheden als sneeuw voor de zon, een ware opluchting.  
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Hersenonderzoek heeft aangetoond dat bepaalde structuren een voor homosexuelen specifieke afwijking van 
het voor het geslacht kenmerkende beeld geven. Het is denkbaar dat dit ook geldt voor andere afwijkingen, 
zoals pedofilie. Het is bekend dat psychotherapie voor deze gerichtheid op kinderen geen 'genezing' biedt.  

Preventie van ontoelaatbaar gedrag, m.n. door een compensatie in andere richting, zoals een vorm van 
creativiteit of studie, functie of zorg voor volwassenen, plus adekwaat welwillend maar strikt toezicht lijkt een 
mogelijke weg naar een ondanks alles zinvol en aangenaam leven voor de dwangmatig pedofiele mens.  

Dat intieme (sexuele) contacten tussen kinderen en een volwassene in sommige gevallen niet tot (latere) 
psychische problemen leiden dient als uitzonderlijk te worden beschouwd. Het is de vraag of het dan om een 
pedofiele volwassene gaat, en of er een groot leeftijdsverschil is. Als de volwassene zo nodig moet dreigt gevaar.  

Het feitelijk vóórkomen van uitzonderlijke gevallen kan nooit een argument zijn voor het streven naar of bevor-
deren van dergelijke relatievormen. Hersenonderzoek heeft ook uitgewezen dat het menselijk brein pas na een 
kwarteeuw volwassen is. Voor die tijd is de mens kwetsbaar voor het overwicht en de suggesties van volwassenen.  

Van een intelligente mens die zichzelf behept weet met pedofiele neigingen mag worden verwacht dat hij (of 
zij?) uit begrip en zelfs uit liefde voor het kwetsbare kind (ook als dat hem zou lijken uit te dagen) van intieme 
toenadering afziet, en zichzelf, om het kind en zichzelf te beschermen, bewust isoleert van 'bekoringen'.  

Relativering van de gevaren voor het kind van sexuele contacten, zeker die met met volwassenen, op grond van 
beweerde uitzonderingen is principieel onjuist, omdat de specifieke behoefte van volwassenen aan intimiteit met 
kinderen een wederzijds volkomen vrije keuze in de weg staat en misbruik in alle gevallen waarschijnlijk is.  

Wie in zichzelf en in andere mensen, vooral ook in kinderen, het unieke individuele bewustzijn onderkent dat 
met recht als goddelijke kern wordt beschouwd, kan een kind niet met een zuiver geweten gebruiken voor de 
bevrediging van de eigen sexuele en emotionele behoeften.  

 

  Annen, 1 juni 2011  
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Vermis sum 
et homo 

 
 
  Deus, Deus meus, respice in me:  
  quare me dereliquisti?  

  Ego autem sum vermis, et non homo:  
  opprobrium hominum et abjectio plebis  

  Psalm 21, vs.1 et 7  

Op dit kruispunt van wegen, de administratieve fusie van de Vlaamse en Nederlandse salesianen, de scheiding 
van de wel en niet bij het misbruik betrokkenen, de gevolgen ook van onverstandige publieke verklaringen, en 
de feiten die daaraan ten grondslag lagen, rijst voor mij weer levensgroot de vraag: wat is de mens?  

Er zijn drie typen antwoord mogelijk. Ten eerste een constructie van onderaf, uit eenvoudiger levensvormen 
(evolutietheorie): de mens is een dier, een doorontwikkelde primaat. Dat is in feite een definitief materialistische, 
diesseitige visie. Ten tweede van bovenaf, door een direkte of indirekte vereniging van stof en geest.  

De derde variant is een combinatie van de eerste en de tweede, dus een verbinding van geest en stof ergens op 
de evolutionaire ladder. Waarom dit probleem? Omdat zo'n verbinding voorwaarde lijkt te zijn voor een 
bestaan zonder aards-fysiek lichaam, want 'verheerlijking' van materie is daarvoor een onlogisch concept.  

Als stoffelijk organisme is de mens fundamenteel verwant aan alle dierlijke levensvormen en kan zijn gedrag in 
biologische en neurofysiologische termen worden beschreven. De basismotivatie van het dier, ook het mensdier, 
heb ik voortgang genoemd, en wat de voortgang dient heeft in die theorie valentie, dat geeft ook bevrediging.  

In de meest primitieve levensvormen vinden we cellen die gevoelig zijn voor beloning, genot door voeding en 
voortplanting. In het boek The Compass of Pleasure van David J. Linden (Viking Press, 2011), wordt – 
ondersteund door resultaten van onderzoek – uitgelegd (ondertitel) How our brains make fatty foods, orgasm, 
exercise, marijuana, generosity, vodka, learning, and gambling feel so good.  

Hoe complex deze materie ook is, de kern van de zaak is eenvoudig: neuronen zijn gevoelig voor stoffen die de 
prikkeloverdracht bevorderen of remmen. Linden: "De genotscentra in de hersenen zijn evolutionair heel oud. 
Zelfs de rond-worm C. elegans, die maar 302 neuronen heeft, heeft een basaal genotscircuit waarin dopamine-
neuronen een centrale plaats innemen."  

"Genotscentra zijn er om eten, drinken en seks plezierig te maken, dingen die je moet doen als je evolutionair 
succesvol wilt zijn." Maar overdrijving en eenzijdigheid zijn gevaarlijk: het brein kan vergiftigd worden en de 
productie van stoffen als dopamine kan worden verstoord. Dan komt het organisme in een draaikolk terecht, de 
onmogelijkheid bevredigd te worden. Daar zijn allerlei graden in, van dwangmatigheid tot verslaving. Zo 
wordt de lust een zware last.  

Als mens kunnen we dus zeggen vermis sum, ik ben als een worm, van dezelfde basisstructuur die het welzijn 
zowel dienen als schaden kan. Die kennis kan ons helpen problemen met lust en bevrediging beter te begrijpen 
en te verhelpen. Dat is een begin, niet de top, want we nemen aan dat er ook niet-materiële geest in ons 
aanwezig is, dat we meer zijn dan vergankelijke stof.  

In psalm 21 horen we: Deus, Deus meus, respice in me: quare me dereliquisti? (God, mijn god, zie naar mij 
om, waarom hebt ge me verlaten?), en iets verder: Ego autem sum vermis, et non homo: opprobrium hominum 
et abjectio plebis (maar ik ben een worm en geen mens, en ik wordt door de mensen veracht). Misschien ten 
onrechte, maar mogelijk ook wegens laakbaar gedrag.  

Een worm is biologisch volmaakt zichzelf, daar is niets verachtelijks aan. Dat wat we delen met de worm 
verlaagt ons niet als mens, wel de aan het aardse lijf gebonden afwijking van wat goed is en onze integrale 
voortgang dienen moest. De mens kan juist door de geestelijke kant van zijn wezen deugdzaam zijn of het 
tegendeel, en wie hoog staat kan diep vallen.  

Hoe het mensdier ook aan zijn veronderstelde geestelijke component gekomen is (dat kan heel anders gegaan 
zijn dan we denken), we gaan er als 'gezalfden' en 'gelovigen' (christifideles) van uit dat eeuwig leven ons deel 
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is, ook na de dood van dit aardse lichaam, en dat de morele kwaliteiten die we ons eigen hebben gemaakt onze 
verdere belevenissen zullen meebepalen.  

Het commentaar van andere mensen op ons bestaan zal mettertijd verstommen en ons niet meer kunnen 
bereiken. De geur van onze heiligheid, maar ook de stank van onze ondeugden zal ons blijven volgen waar we 
ook zijn. In andere vorm zullen we dan tot taak hebben tot heelheid en homogeniteit te komen. Beter dan over 
elkaar te oordelen is het onszelf te herzien.  

Bij het zoeken naar informatie voor dit stukje vond ik een website waarop de Gregoriaanse Tractus met psalm 
21 gezongen wordt, zo mooi! 1 En een artikel in De Volkskrant van zaterdag 18 juni (bijlage Wetenschap) van 
Malou van Hintum "Niet alle genot is plezier" bracht me naar het werk van David Linden.  

Vermis sum, jazeker, et homo: worm én mens!  

 

  Annen, 4 augustus 2011  

 

___________________________________________ 

Deze tekst verscheen ook in de nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu, nr.31 p.4 aug. 2011. 

De afbeelding links bovenaan is een foto (Ton Overtoom, 31-7-11) van het corpus van een door Wim Gubbels rond 
de helft van de vorige eeuw van kneedbaar hout (gupa) gemaakt kruisbeeld (crucifix). Hij heeft het mij gegeven, de 
armen waren gebroken en het moest gelijmd en weer op het eikehouten kruis bevestigd worden.  

1 http://musicfortheliturgy.org/Gregorian_Video/ef_LENT_06_t3.htm 
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Perspectief 
hoezo: dood? 

Of we het nu leuk vinden of niet, ouder worden gaat samen met verschuivingen van perspectief. We zitten 
als goudvissen in een kom en drukken onze neus tegen het glas. Wat vissen daarbij zien en beleven weet 
ik niet, maar als mens kunnen wij ons bewust zijn van begrenzingen in ruimte en tijd. Het beeld is 
langzaamaan veranderd van 'een heel leven voor ons' in 'het meeste gehad'. 

Gelukkig zijn we thuis in het moment, is onze beleving naar buiten gericht, en die bol-sfeer is in principe 
altijd even groot gebleven. In feite kan hij door onze toestand van belangstelling en aandacht effectief 
groter of kleiner worden, maar een oude man of vrouw heeft een even grote buitenwereld als een jonge. 
De ruimte in een voertuig blijft tot de crash hetzelfde. 

Verder kijken dan onze neus lang is, onze aandacht richten op wat niet tot de meest nabije levenssfeer 
behoort, dat heeft de mens altijd al gedaan, en het heeft hem veel voor- en nadelen opgeleverd. Coulissen 
verschuiven, gordijnen worden weggetrokken, we zien wat we niet hadden bevroed en raken eraan 
gewend, zowel aan het vinden als aan het nieuw gevondene. 

De snelheid van het licht, ruimte en tijd, onvermoede wetmatigheden en mogelijkheden kunnen ons 
nauwelijks nog verbazen. We worden een beetje blasé van onze wetenschap en technologie. Wij stellen 
ons op het standpunt van de mens als soort, en vergeten voor het gemak even dat wij als individu in 
verhouding weinig voorstellen en kwetsbaar en beperkt houdbaar zijn. 

Heeft u een uitvaartverzekering? En een lijstje met speciale wensen? Gebruikt u ook medicijnen wegens 
grote of kleine kwalen? Alles goed geregeld, dan kunnen we het weer even vergeten, dat leeft prettiger. 
We leven nu en we zijn realistisch genoeg om onze eindigheid in te calculeren. We troosten ons met de 
gedachte dat we zullen voortleven in de herinnering van anderen. 

De meesten van ons zijn geboren in een familie die zo godsdienstig was om ons te laten dopen en een 
religieuze opvoeding te geven. Er is een God, de Kerk wist daar alles van, en vertelde ons er meteen bij 
wat we moesten doen en laten om later in de Hemel te komen en niet naar het Vagevuur of de Hel te 
gaan. We gingen zelfs naar 'Don Rua' om daar werk van te maken. 

Het ging daarbij om de redding van onze Ziel en die van anderen. Hoe ging dat dan? Heel praktisch en 
concreet: door werken en studeren, naar de kapel gaan en bidden, door het naleven van de reglementen en 
doen wat de oversten zeiden. Dan kwam het wel goed. Velen vertrokken na een poos, anderen gingen 
naar het noviciaat en legden daarna de drie geloften af. 

Of je nu wegging of bleef, coadjuteur werd of priester, later uittrad of niet, de vraag blijft dezelfde: heb je 
gevonden wat je zocht, bereikt wat je nastreefde? Wat zie je nu, met je neus tegen het glas? Waar zullen 
we over praten? Over een goede levensavond? Dan hebben we het over een dag die ten einde loopt, een 
hele dag, inclusief de verwachtingen van de ochtend. 

Over God moet je niet beginnen, want dan voelen mensen zich wat opgelaten. Je gelooft of niet. Maar wat is 
dat dan, 'geloven'? Zonder enig bewijs voor waar houden wat anderen je vertellen? En die verschuivende 
coulissen dan, de zich openende perspectieven? Kom me niet aan met het Mysterie, ik heb liever 
waarneembare feiten. Zijn we nog religieus, en wat houdt dat dan in? 

Heel ons leven hebben we geleerd vanuit onze dimensieloze bewustzijnskern naar buiten te kijken, en we 
hebben – zoals Gagarin na zijn korte ruimtevlucht snedig opmerkte – nergens God gezien. Overhaaste 
conclusie: die bestaat dus niet. Het materialistisch postulaat houdt in dat alles wat bestaat tot het materiële 
tijdruimtelijke universum behoort en dus voor ons kenbaar is. 

Dat heb ik voor mezelf meteen veranderd in het postulaat van materialiteit, dat alleen wat tot die werkelijk-
heid behoort wetenschappelijk kenbaar is, zonder nochthans te impliceren dat er buitendien geen andere 
werkelijkheid zou bestaan. Daar zit de schakelaar, het lichtknopje: buiten vind je niet wat binnen is, wat 
principieel niet tot het tijdruimtelijke universum behoort. 

Het menselijk voelen en denken wordt, zoals we dat in de filosofie leerden formuleren, volledig geconstitueerd 
door de werking van het fysieke brein, de hersenen. Het cognitieve behoort daarmee tot wat in religieuze zin 
'buiten' is. Dus ook alles wat we theologie noemen, bijbelkunde, dogmatiek, christologie, eschatologie en de 
rest. Die brengen ons niet "Nader tot U". 
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Wat we van mening zijn of geloven verandert niets aan wat is zoals het is. Of we nu geloven in een individueel 
en bewust voorbestaan na de dood of niet, maakt niets uit. We zullen het moeten afwachten en al of niet 
ervaren. Maar de grote leraren van geestelijk leven (vul zelf maar in) hebben naar 'binnen' gewezen, al is hun 
boodschap misverstaan en vertekend. We gaan dood, maar is dat het einde, of toch niet?  

Vita mutatur, aha!, non tollitur, we zullen zien!  
 

  Annen, 16 augustus 2012  
 

___________________________________________ 

Deze tekst verscheen ook in de nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu, nr.34, aug. 2012, p.5. 
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Semper Idem 
Reünie Rua-ouds 20 okt. 2012 te Assel 

Hier volgt een beknopte weergave van de korte lezing die ik, op verzoek van het bestuur, op 20 oktober 
2012 tijdens de reünie in Assel heb gehouden. Het onderwerp was: de toekomst van geloof en kerk.  

Ik was, sinds de uitnodiging, vijftig dagen (pentekoste) met de voorbereiding bezig geweest, en vroeg me 
af of de geest over ons vaardig zou worden. De aanwezigen waren er na afloop wel over te spreken.  

Een toekomstverwachting met de natte vinger leek eenvoudig: zoals in het verleden zouden geloof en 
kerk ook nu een toekomst hebben, omdat er altijd mensen zullen zijn die een geloofs-systeem en een 
kerkelijke organisatie nodig hebben.  

Er is veel literatuur over geloof en kerk, op de eerste plaats van r.k. theologen en historici. Daarvan uit te 
gaan brengt ons al gauw in een 2000 jaar oud oerwoud, waarin grotere geesten dan u en ik door de bomen 
het bos niet meer zagen en verdwaald zijn. Die weg volg ik dus niet.  

Ieder bewustzijn leeft in het midden 
waaruit het al wat is beziet, 
en zelfs de god tot wie we bidden 
misgunt ons die positie niet. 

De werkelijkheid is opgebouwd 
uit alomvattende betrekking, 
voor 't mensenoog oneindig oud 
in mist van tijdloze verwekking. 

Door alles heen waait stille geest 
in wervelingen van materie, 
die ons verstand met aandacht leest 
al blijft het voor en na mysterie. 

Het leek me interessant en praktisch een omweg te maken via vragen naar wat een mens onderscheidt van 
andere dieren, of er, naast de aards-fysieke werkelijkheid, een niet-fysieke geestelijke sfeer bestaat, en 
hoe de mens zich tot beide verhoudt.  

Daarbij verwees ik naar andere bronnen, buiten het christelijk domein, zoals de woorden van verlichten, 
d.w.z. mensen die tijdens hun aardse leven al bewust zijn in de geestelijke waarnemingswijze, zoals 
Jezus, maar ook de Boeddha en anderen.  

De meeste religies verwijzen naar een leven dat blijft bestaan na de dood van het aardse lichaam, waarbij 
alles wat aan de mens een aards-fysiek substraat heeft (dus ook heel het cognitief-'geestelijke') vergaat en 
voorgoed ophoudt te bestaan.  

Het niet-aardse, het eigenlijk geestelijke, is de meeste mensen niet bewust, omdat de aardse zintuigen de 
werking van de geestelijke zintuigen in de weg staan, een soort hypnose die soms kan worden 
doorbroken, b.v. wanneer een 'hemelse' verschijning wordt waargenomen.  

Of je moslim bent of christen, 
elders of nergens aangeland 
je wil binden of bevrijden, 

vraag je af wat anderen wisten 
die jou, als kind aan moeders hand, 
heel je leven zouden leiden. 



 63 

Voel je vrij om te beginnen, 
want de heilsweg gaat naar binnen; 

verwondering om wat je vindt: 
dáár ligt het echte Christus-Kind. 

Wat ons van jongs af aan te geloven werd voorgehouden hoeft een kritische houding niet in de weg te 
staan. We mogen gerust versteld staan van het feit dat er IETS is. Een echte oorzaak zou tot het te 
verklaren systeem behoren, dus er kan geen oorzaak zijn, en toch bestaat het.  

Dat brengt ons tot de veronderstelling dat wat religies GOD noemen geheel buiten de 'schepping' staat en 
als zodanig niet gekend en benoemd kan worden. In plaats van God als transcendent (wat continuïteit 
impliceert) zie ik al wat bestaat liever als transparant naar het goddelijke.  

De Ene God kunnen we van ons bestaan uit benoemen als semper idem (geheel en al zichzelf, altijd 
dezelfde), en al het andere, alle zuiver geestelijke en (zij het tijdelijk) gemengde (o.a. aardse) identiteiten, 
als semper varians (voortdurend veranderend van vorm en inhoud).  

Het geestelijke gaat ons fysieke kenvermogen te boven. Het is dus begrijpelijk – hoewel niet erg logisch – 
dat er volgens menigeen uitsluitend een materiële werkelijkheid kan bestaan. Wat wij daarvan denken 
verandert niets aan hoe het echt is, het blijft terra incognita et exploranda, onbekend en nog te verkennen 
terrein.  

Volgens veel verlichten (duidelijkheid over hun geestelijke status is niet nodig om te kunnen luisteren 
naar wat ze zeggen) is de mens een geestelijk wezen waarin het goddelijke tot op zekere hoogte (per 
individu verschillend) zichtbaar wordt. Die transparantie is waar het om gaat.  

Zoals de Boeddha zei, is de aardse werkelijkheid onbestendig en uiteindelijk onbevredigend. Hij wees de 
oorzaken daarvan aan en beschreef een pad om er vrij van te worden. Jezus sprak vanuit een ander 
perspectief. Beiden leerden dat er voor de mens een eigen weg te gaan is.  

De waarheid, dat wat IS, blijft semper idem, terwijl de manier waarop het wordt gezien variabel kan zijn. 
De Boeddha wees op dat wat niet wezenlijk is, Jezus accentueerde de liefde als het essentiële. Geen van 
beiden stelde zichzelf principieel boven andere mensen, maar leerden eenheid.  

Hoezeer personen en omstandigheden op aarde ook verschillen, iedere ware religie komt uiteindelijk op 
hetzelfde neer, ook al zijn ze niet zomaar te combineren of inwisselbaar. Dat heeft vooral te maken met 
de aard van de menselijke psyche, en minder met vorm en inhoud van de leer.  

Een geloof of godsdienst is niet alleen in zichzelf waar of onwaar, ze zijn ook wel of niet waarachtig in de 
belijdende mens. Er bestaan veel misvormingen van religie en van godsdienstigheid. Die kunnen dan 
leiden tot handelwijzen die in strijd zijn met het wezenlijke van de leer.  

Vandaar de soms bijtende kritiek van mensen als Rajneesh (de Bhagwan, Osho) op allerlei religieuze 
opvattingen en gebruiken. Die kan zuiverend en helend werken, als een soort shock-therapie.  

Bô Yin Râ (de kunstschilder Joseph Anton Schneiderfrancken, 1876-1943) schreef een reeks leerwerken 
(zie website Origo) en stelde dat ze bedoeld waren voor wie in de eigen godsdienst niet meer vindt waar 
hij of zij naar op zoek is, niet voor wie met de eigen godsdienst tevreden is.  

Zijn (vrij kleine) boeken bestrijken alle aspekten van het menselijk leven en geven een open maar wel 
afgeronde religieuze visie, gebaseerd op – naar hij zelf zegt – eigen beleving in geestelijke sferen. Hij 
vraagt geen geloof, maar noemt het wegwijzers. Je kunt uitproberen of die je brengen waar je heen wil.  

Bij niemand anders heb ik zo duidelijk beschreven gezien wat de mens bij en na het sterven van het 
aardse lijf beleeft en wat hem, bij eerste bewustwording in de geestelijke aanschouwingswijze, wel en niet 
te wachten staat. Verondersteld dat we daar ooit komen, een welkome gids.  

Ook in de geestelijke werkelijkheid is er vorm, beweging en verandering, voortgang en verdere 
ontwikkeling. Er zijn talloze sferen en gebieden, in vele graden van (wat ik noemde) transparantie. Er is 
hoog en laag, zowel letterlijk (bergen en dalen) als in spirituele zin (liefde en haat).  

We zullen God zien, van aangezicht tot aangezicht, in onszelf en in anderen, in transparantie van de Ene, 
die buiten bereik blijft van onze eeuwige reis, maar wel op ieder niveau gevonden wordt.  
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Bhagwan Shree Rajneesh, de grote leraar, sprak van beyond enlightenment (voorbij verlichting), als de 
eeuwige weg zonder nog te bereiken doelen, simpel voortgang. Krishnamurti zei op zijn sterfbed: I go for 

a long long walk (ik vertrek voor een lange lange wandeling).  

Don Bosco gaf zijn leerlingen de oefening van de goede dood, en zei keer op keer: andiamo in paradiso. 
Jezus zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14:6), en zo moet iedere mens zichzelf tot weg 
worden naar waarheid en eeuwig leven.  

Geloof en kerk zijn middelen tot een doel, niet het doel zelf. Religies zien zichzelf als voertuig: het kleine 
en het grote voertuig van het boeddisme, het schip der kerk van het christendom, het schip in de droom 
van don Bosco, dat aanmeert bij twee kolommen: de Eucharistie en Maria.  

Zelfs het godsbegrip is een hulpmiddel, zegt Osho Rajneesh. Ons aardse leven en ons leven in de geest is 
één grote reis op weg naar vervulling, die ontlediging is; hoe meer we erover horen en lezen, denken en 
spreken, hoe minder vat we erop hebben.  

We zijn op zoek naar de verborgen schat en hebben daar, als de koopman, alles voor over. Het is als die 
ene parel, als goud dat vervat is in erts. Het gaat er niet om ons te beroemen op de hoop sintels die we bij 
het uitsmelten hebben opgeworpen, maar om het metaal zonder bijmenging of signatuur.  

Voor god zijn alle mensen gelijk, inderdaad: als reizigers, als verloren zonen en dochters, op zoek naar 
thuis. We zijn als de belijders van wie gezegd wordt contra spem in spem credidit (tegen alle hoop in 
bleven ze vertrouwen). We zijn nog steeds onderweg, met z'n allen.  

Het geloof is dus meer levenshouding dan leer, de kerk meer viering in saamhorigheid dan onderwerping 
aan gezag, meer mogen dan moeten. Een kritische houding is van levensbelang, fixatie op 
leerstelligheden is uit den boze. In onze religie zijn we thuis, niet op bezoek.  

Ieder van ons kan uiteindelijk zeggen:  
 ik ben  
 dit dát 
 dat dit 
 wat ik 
 niet ben 
 zal zien 
 vergaan 
 en eeuwig 
 leeft 
 als geest 
 in vorm 
 na vorm 

Wat hier staat was ongeveer de inhoud en bedoeling van mijn woordje op de reünie. We hebben elkaar 
lang geleden op onze reis ontmoet en waren korter of langer samen op pad. Dat is, wat mij betreft, meer 
dan een nostalgische herinnering. Zolang we leven is de reis nog niet ten einde. Ons gedeeltelijk gedeelde 
verleden en heden bemoedigen en inspireren ons.  

Tot slot, met de woorden van Jan Klein:  

Wat ik zal zien? Ik weet het niet. Ik kom 
de Ongeziene tegen. 'k Weet ook niet: 
zal het terugzien zijn? Of zal ik stom 
verbaasd staan voor een onbekend verschiet? 

 
Jan Klein, di. 9-6-1987  

 

  Annen, 10-11-12  

 

Eerder verschenen in nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu, nr.34, aug. 2012, p.5. 



 65 

Geloven 
wat en hoe 

Onderscheidingen (distincties) zijn noodzakelijk voor een goed begrip van de scheidslijnen tussen mensen, die vaak 
uitgroeien tot breuken en vijandigheden. Voor het menselijk hersen-bewustzijn is tegenstrijdigheid (cognitieve 
dissonantie), als bedreiging van de voortgang (de basismotivatie van het gedrag) bedreigend en onaangenaam.  

Cognitieve consonantie en congruentie worden dan ook nagestreefd, zelfs ten koste van wat feitelijk waar is. De 
menselijke door hersenaktiviteit geconstitueerde geest is goed in het manipuleren van informatie om de gewenste 
consonantie, het gelijkende, tot stand te brengen. Hierbij spelen ken- en belevingsaspekten beide een rol.  

Religie, concreet: geloof en kerk, berust op het cognitieve vermogen tot dubbeling, bewustzijn van bewustijn, 
waardoor de ervaring wordt uitgebreid met bewustzijn van de feitelijkheid en de daarmee samengaande onge-
wisheid ervan, die vraagt om een verklaring, zowel van de vorm als van die feitelijkheid. Waar brengt dat ons?  

Ik zoek zelf al jaren naar een acceptabele geografie van het ons beloofde land der eeuwigheid, dat globaal beschreven 
wordt met termen als hemel, hel en vagevuur (ocharm, ook voorgeborchte). In die termen vind ik nauwelijks een 
perspectief dat mijn voorstellingsvermogen bevredigen kan. Ook de sleutels van Petrus ontsluiten het niet.  

Wat mij als onwaarschijnlijk voorkomt is het nog altijd overheersende religieus geocentrisme van het verlossings-
drama van aardse mensen door een aards-menselijke zaligmaker die tevens god is. Dat lijkt me, gezien de kennis 
die we van het universum hebben, een overwaardering van planeet aarde en een onderschatting van het goddelijke.  

Als de aardse werkelijheid een deur heeft naar een andere, niet-fysieke, zeg 'geestelijke' dimensie, dan is die 
ene deur voor ons van belang, maar dan wel met inachtneming van de mogelijkheid dat iedere plaats in de 
werkelijkheid waar menselijk leven bestaat een vergelijkbare doorgang heeft, mogelijk heel anders van archi-
tectuur en functionaliteit.  

Er zijn sterrenstelsels, zonnestelsels en voor leven geschikte planeten veel ouder dan deze aarde. Als er mensen 
wonen die, evenals wij van onszelf aannemen, een onvergankelijke geestelijke kern hebben, dan hebben ze 
waarschijnlijk een religie (geloof en godsdienst), maar toch geen Jezus van Nazareth en geen paus van Rome.  

Het kan nog anders. Wie kan weten of vanuit de oneindige creativiteit die we 'god' noemen geen werelden 
voortkomen die niet continu zijn ten opzichte van het heelal waarvan wij fysiek deel uitmaken? Wat wij 
openbaring noemen is aangepast aan de mogelijkheden van ons begrip, en dat is beperkter dan onze projecties.  

Kortom, onze filosofie en theologie zijn knappe prestaties voor de mogelijkheden die we hebben, maar ze op te 
vatten als sleutels tot de werkelijkheid in haar geheel is kortzichtig en overmoedig. Religie als ontdekkingsreis, 
met gebruikmaking van gevoel en verstand, lijkt een goede optie. Het resultaat telt, en dat is niet verifieerbaar.  

Dus geen pretenties van orthodoxie (zo is het en niet anders) en afwijzing van heterodoxie (anders en dus verkeerd), 
maar orthopraxie volgens het fundamentele recept: behandel anderen en alles om u heen zoals u zelf behandeld wil 
worden. Wat god zegt en wil of niet wil, dat is interpretatie, en dus geen basis voor goed- of afkeuring.  

Er zijn twee dingen: dit aardse bestaan en bestaan daarna in een andere vorm. Het eerste kunnen we niet op goede 
gronden ontkennen of negeren, het tweede vormt het perspectief van vrijwel iedere religie. Beide vormen van 
bestaan roepen de vraag op naar de dragende grond ervan. Hoe we die benoemen verklaart haar nog niet.  

Is er een individueel en bewust bestaan van de mens na dit aardse leven, dus zonder fysiek lichaam, dan helpt 
ontkenning geen zier, evenmin als bevestiging er toe zou doen als er geen vervolg op dit leven is. Is er in ons 
een eeuwige kern, dan zou die invloed kunnen hebben op ons levensgevoel, ons doen en laten.  

Wie ben ik en wat ben ik, dat zijn de vragen waar het om gaat, evenals de schaduw ervan: wie en wat ben ik 
niet. Kijk een kind aan, dat lacht, een oude mens, die lacht. Dat is de openbaring van buitenaf die ons helpt naar 
binnen te gaan, waar volgens 'verlichten' het antwoord gezocht moet worden, het Licht in transparantie.  

  Annen, jan. 2013  

 

Eerder verschenen in nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu, nr.36, jan. 2013, p.4. 
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Wat ik denk te weten 
een brief 

Je vriend Ton weet heel zeker dat hij niets weet over wat/wie we God noemen. Wees dus a.u.b. volkomen 
gerust, je hoeft niet onder je tafeltje te kruipen (tenzij je daar lekker zit). Ik kan nu de korte of de lange 
weg kiezen, de lange lijkt me zowel moeizaam als de moeite waard.  

Natuurlijk heb ik er wel mijn ideeën over. Ik denk er heel vaak over na. Mijn verstandelijke conclusie is 
dat ons menselijke, op activiteit van het fysieke brein gebaseerde kennen in principe alleen maar toegang 
geeft tot wat deel uitmaakt van die fysieke sfeer.  

Tot die sfeer behoort veel waar we (nog) geen weet van hebben, ook dingen die we immaterieel, geeste-
lijk of psychisch noemen, maar die niettemin helemaal behoren tot de fysieke werkelijkheid. Dierlijk 
(direct) en mens-dierlijk (ook dubbelend) bewustzijn maken daar deel van uit, ontstaan en verdwijnen met 
het fysieke levende organisme.  

Ons denken kan van alles abstraheren en in allerlei richtingen projecteren, het maakt de achterdeur (de 
beperkingen) van ons kennen zichtbaar, maar niet de voordeur van een eventuele niet aards-fysieke 
geestelijke werkelijkheid, en in die sfeer zou misschien God te vinden zijn.  

Veel, zo niet alle, godsdienstig en spiritueel denken en doen, inclusief wat men daarbij ervaart, behoort 
tot de aards-fysieke sfeer. Is er in de mens een niet aards-fysieke geestelijke kern, onderscheiden van een 
vegetatieve en een dierlijke ziel, dan kan die het fysieke misschien op de een of andere manier doorstra-
len, wat vervolgens sporen nalaat in het aards-fysieke bewustzijn.  

Via die sluiproute kan de mens in contact zijn met het goddelijke, terwijl de transformatie van wat geestelijk 
ervaren wordt tot aards-fysiek bewustzijn noodzakelijkerwijze vertekeningen met zich meebrengt, omdat het 
geestelijke in strikte zin de aards-fysieke kennis nu eenmaal principieel te boven gaat.  

Mijn praktische gevolgtrekking luidt dus dat we ons denken over God met een korrel zout moeten nemen, 
en er ons zeker niet op voor laten staan. De rol van gelovige, en zeker die van leraar of bedienaar 
(priester) vereist dus bescheidenheid, meer vraag- dan uitroeptekens.  

Als de Boeddha, Jezus, meester Eckehart, of wie ook spreekt vanuit eigen ervaring van het goddelijke, 
dan kan ik het aanhoren met vertrouwen, maar daar nooit een absolute zekerheid aan ontlenen. Hetzelfde 
geldt voor ons doen en laten volgens andermans leer of voorbeeld: in hoop, vertrouwen en liefde, niet met 
absolute zekerheid.  

Anderen willen bekeren, corrigeren, straffen voor hun ongeloof of ongelijk berust op de grootst mogelijke 
arrogantie en zelfoverschatting. Dat heeft gegarandeerd niets met God van doen. Wie wil mediteren, 
oefeningen doen, ascetisch leven, kan dat voor zichzelf op waarde of onwaarde onderzoeken.  

Ik ben heel zeker geen verlichte mens met een rechtstreeks bewustzijn van het goddelijke. Wie zulk een 
bewustzijn wel heeft zal waarschijnlijk heel voorzichtig zijn met anderen daar iets over te vertellen. 
Mensen die de mond vol hebben van mystieke ervaringen enzovoorts lijken me eerder goedgelovig of 
fantast dan wetend.  

Mijn weg is dus openstaan voor wat is zoals het is, of ik daar nu de juiste opvatting over heb of niet. Dat is 
geen agnosticisme, ook geen materialisme, maar gewoon het bewust aanvaarden van de beperkingen van mijn 
eigen kennen, en openstaan voor kennis en bewustzijn die me misschien ooit te beurt zullen vallen.  

Dat lijkt me een houding die in geen enkel geval tot ongenoegen met anderen hoeft te leiden, tenzij anderen 
pretenderen te weten wat ik zou moeten geloven of doen en laten. Onverdraagzaamheid en betweterigheid, 
daar komen martelaren van. Gewoon een beetje aardig zijn lijkt me beter, en ook voldoende.  

Dit is in zekere zin een via negativa, een weg van zich niet vastleggen op wat niet zonder tussenstappen gekend 
wordt. Daarnaast mag het leven gevierd worden, ook religieus, al of niet kerkelijk en liturgisch, maar zonder 
geloofsdwang. Instituten zullen het daar altijd moeilijk mee hebben. Het vereist relativering en ruimhartigheid.  

De jaarringen van de boom van het fysiek-lichamelijke leven getuigen voor de gelovige van de eerste tot 
de laatste van God, maar maken God geen van alle zichtbaar. De waarheid die binnenin ons is, is niet die 
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van de psycho-analyse, laat staan van de neuro-fysiologie. Het binnenin verwijst naar wat daarvan wezen-
lijk verschilt.  

En daar stuiten we keer op keer op de dubbelzinnigheid van onze begripsvorming: het op activiteit van 
het brein gebaseerde psychische noemen we immaterieel, psychisch, cognitief, affectief of geestelijk, 
terwijl we het niet-fysiek geconstitueerde geestelijke daarvan moeten onderscheiden. De mens lijkt een 
dubbel-wezen te zijn.  

Of die dubbelheid na de dood van het lichaam, c.q. het wegvallen van het fysiek-'geestelijke', verdwenen 
zal zijn weet ik niet. Ik weet zelfs niet of er dan nog iets van individueel bewustzijn overblijft. Ik neem 
dat in vertrouwen aan van mensen die zeggen het uit eigen ervaring te kennen, maar het blijft voor mij 
voorlopig een vraagteken.  

Mag theologie nog bestaan? Daar hoef ik geen toestemming voor te geven. Iedere mens die kan denken 
heeft het volste recht om dat naar beste vermogen te doen. Onderzoeken, ervaren, redeneren is heel 
aantrekkelijk, het heeft – in termen van mijn patroontheorie – valentie, want het dient o.a. de voortgang, 
de basismorivatie van al wat leeft.  

Dit is, ondanks de veelheid van woorden die nodig zijn om het te beschrijven, als levenshouding eigenlijk 
heel eenvoudig. The sky is not the limit, de ruimte is virtueel oneindig, evenals de mogelijkheden om daar 
vorm in te ontdekken. Of en hoe de ene ruimte zich verhoudt tot een andere blijft een open vraag.  

Terug met de voetjes op de vloer. Iedere vorm van leven die onszelf en anderen niet schaadt is goed. Wat 
je me vertelt over jouw leven vind ik altijd boeiend, ook al is mijn leven misschien een beetje anders van 
omstandigheden en bezigheden. Vriendschap heeft daar geen last van, integendeel.  

  Annen, 17 feb. 2013  
 

 

email zondag 17 februari 2013 

 

 

  
 


