
DE HEILIGE GEEST ALS POLSSTOK 
 
 
 
RODE KOONTJES BIJ EEN GOED BOEK 
 

‘De stille stem’ van Jan Oegema i heb ik met plezier gelezen. 
Inhoudelijk was het een feest der herkenning. Wat hij over 
niet-weten en open geest schrijft, kan ik volledig beamen. Wel 
heb ik er iets aan toe te voegen, maar dat doe ik aan het eind 
van mijn verhaal.  
Daarnaast is het een góed geschreven boek! Neem de opbouw: 

Oegema kiest niet voor een strak betoog waarin men stap voor stap naar een onver-
mijdelijke eindconclusie toewerkt, maar geeft de voorkeur aan cirkels. Hij trekt rond-
jes rond zijn eigenlijke thema. Prima. Dat hoort bij levensbeschouwelijke thema’s: hij 
pleit tenslotte voor niet-weten, gedragen door een open geest. 
Het is een persoonlijk boek. Er is geen gortdroge academicus aan het woord, maar een 
mens van vlees en bloed, die graag ook persoonlijke ervaringen inbrengt. Hij komt 
veelvuldig met zijn eigen onzekerheden op de proppen. 
Nuchterheid is een volgende kwalificatie. Nergens is hij hoogdravend. Een voorbeeld: 
het zoeken naar stilte is belangrijk, maar wie dat daadwerkelijk doet, zal héél wat ver-
trouwds los moeten laten met gevoelens van ontreddering op de koop toe. In een tref-
fend beeld noemt hij dat het zandachtige, woestijnachtige van de stilte. 
Dan is er het benadrukken van de context: openheid als zodanig bestaat niet (p.187). 
Ze toont zich altijd binnen een gegeven context. Deze wordt onder andere bepaald 
door de cultuur: wie de geest open wil houden en zich niet wil vastpinnen op een be-
paalde overtuiging, moet tóch rekening houden met de vele gelovige, maar ook niet-
gelovige, mensen die zonder vermeende waarheden niet zouden kunnen leven. Geen 
mens kan zonder overtuigingen: een open geest moet zichzelf daarop voordurend on-
derzoeken. 
Jan Oegema heeft een vlotte pen en schrijft in prachtige beelden. Hij brengt in prak-
tijk waarvoor hij pleit: open taal, de rolls royce waar een open geest graag in rond-
rijdt. Hij schrijft in “Schaduwtaal dus, taal die het helle licht van klare taal schuwt.” 
Tenslotte: hij is origineel. Ik heb bijvoorbeeld gesmuld van zijn kijk op de Heilige 
Geest. Hij beschrijft vier typen: drie mogen als bekend worden verondersteld, maar de 
vierde invulling is van hem: de Geest als Ontwrichter. Ik kom er zo dadelijk op terug. 
 
 
DE RODE DRAAD 
 
Wie denk- en schrijfcirkels rond zijn eigenlijke onderwerp trekt, zou oeverloos kun-
nen uitweiden over waar het in feite níet om gaat. Zó werkt het niet bij Jan Oegema. 
Natuurlijk raakt hij tal van onderwerpen aan: tal van boeken - bijvoorbeeld Imre 
Kertész, Jorge Luis Borges, Robert Musil, Etty Hillesum en Karen Amstrong passeren 
de revue- , agnosten, boeddhisten, Quakers enzovoort. Maar hij blijft zijn onderwerp 
trouw. 
 



In deze bespreking van ‘De stille stem’ beperk ik mij tot de rode draad: het belang 
van niet-weten gedragen door een open geest. Wat schrijft hij daar zoal over?  
Het volgende: het gaat niet om een nieuwe overtuiging, levensbeschouwing of filoso-
fie, maar om een houding, een lévenshouding, getuige de ondertitel van het boek. 
Niet-weten staat niet ten dienste van en is geen voorbereiding op het weten: het is sui 
generis ofwel vanuit zichzelf waardevol. Daarmee is óók onzekerheid een waarde op 
zich (p.151).  
Ieder mens is een gevangene van zijn bewustzijn: dit is altijd beperkt in zijn vermo-
gens – men kan niet alles kennen of doorgronden – en brengt van nature onophoude-
lijk vaste overtuigingen voor, die het open denken te denken moeten geven. 
Jan Oegema benadrukt de complexiteit van de werkelijkheid en ook de fundamentele 
interdependentie van alles wat zich in die werkelijkheid bevindt (p.213). Met de hin-
does noemt hij dat het web van Indra. 
 

In de hindoeïstische mythologie is Indra de godheid 
die een oneindig web spande door tijd én ruimte. Op 
elke kruispunt in het web plaatste hij een edelsteen, 
als een dauwdruppel zo mooi. Grenzeloos is het 
web: het omspant alle leven. Het aantal parels is 
oneindig. Elke parel weerspiegelt alle andere parels 
en in elke parel spiegelt zich de oneindigheid: zo 
zijn we eindeloos met elkaar verbonden, zijn we 
elkáár, zijn jij en ik alles en is alles in ons. 
 

 
Een open geest is ook gevoelig voor het onvanzelfsprekende van die werkelijkheid: ze 
had er net zo goed níet hoeven te zijn. Sensus irrealis wordt dit genoemd. 
Tenslotte:  het ‘ik’ wordt gewantrouwd. Hoe hard is deze zogenaamde ‘persoons-
kern’? Er zijn auteurs die een ‘kern-ik’ ontkennen: zij menen, dat er diverse ‘ikken’ 
zijn, naargelang de situatie waarin een ‘ik’ optreedt. 
 
 
HEILIGE GEEST 
 
In hoofdstuk 10 pakt hij het beeld van de Heilige Driëenheid op en geeft er een heel 
andere draai aan. Dit was voor mij het meest verrassende deel van zijn boek. Vroeger 
legde ik dit aan pabo-studenten als volgt uit: ‘Vader’ staat voor het ondefinieerbare, 
ongrijpbare, open karakter van de godheid (voor het raadsel van het bestaan, zou ik nu 
zeggen). ‘Zoon’ staat voor de belichaming van de godheid zoals die vorm heeft ge-
kregen in de concrete persoon Jezus van Nazareth. ‘Geest’ staat voor wat Jezus en 
God bij mensen lósmaken. Het is de kracht, het vuur of de inspiratie die van de god-
heid uitgaat. Vaak zag ik na afloop nog grote vraagtekens in de ogen van de studen-
ten.  Zou het dan toch niet uit te leggen zijn? 
 
Jan Oegema brengt vier typen van de Heilige Geest te berde. De eerste drie zijn terug 
te vinden in een Bijbelse en christelijke context, maar de vierde is verrassend: de Hei-
lige Geest als Ontwrichter. 



Dit is de Geest die heilige huisjes omverhaalt, die vindt 
dat niets voor eeuwig vastligt en die dus heel wat 
beelden stukslaat. Op p.196 schrijft hij: “Zo wil de 
Heilige Geest van het vierde type (het): hij neemt weg, 
maakt onzeker, verbrijzelt onze beelden.” 
Hij ziet dat op een ontroerende wijze verbeeld in het 
fresco van de Triniteit tussen twee sierribben in het 
kleine kerkje van Urschalling (Oberbayern Duitsland). 
De Heilige Geest is hier als personage afgebeeld, als 
vrouw nota bene, prominent tussen de Zoon, links, en de 
Vader, rechts. Zij lijkt te spotten met alle orthodoxe 
drievuldigheidsbeelden. Kortom, de Heilige Geest van 
Jan Oegema staat voor een open mind! 
 
 
KOM, HEILIGE GEEST, EN HELP ONS OVER ONZE EIGEN SCHADUW TE 
SPRINGEN 
 
Bij het originele geestbeeld van Jan Oegema sluit ik graag aan door haar ook Polsstok 
te noemen, een stok die sterk en lang genoeg is om ons over onze eigen schaduw te 
laten springen. Welke schaduw? Die van het weten, het zelfgenoegzame weten, het 
weten dat z’n eigen beperktheid niet kent.  

De geest als Polsstok, dáár moet je voor kiezen. Dat 
vergt enige moed. Vertrouwde voorstellingen, 
overtuigingen en gedachten moet je durven loslaten. De 
geest als Ontwrichter komt onverwacht, onuitgenodigd. 
Zij is inbreekster. Je bent gehecht aan een bepaalde 
overtuiging, maar onder druk van nieuwe inzichten, 
moet je op een gegeven ogenblik zwichten: de feiten 
dwingen je. Au! Dát is de Ontwrichter.  
De r.-k. kerk als instituut weet hier over mee te praten. 
Neem het geval Galileï: pas na zo’n vierhonderd jaar 
krijgt hij gelijk. Niet de zon draait om de aarde, maar 
omgekeerd. Wie kan daar nu nog een speld tussen 
krijgen?  
Nog een mooi voorbeeld: het Vaticaan erkent inmiddels 
de evolutietheorie. De mens is inderdaad pas na 

miljoenen jaren als nieuwe tak aan de stam van de hominiden ontstaan. Maar ..... als 
een mens geboren wordt, stort God er een ziel in! Dit noem ik scheefdenken. Hoe lang 
gaat het nog duren, voordat de geest als Ontwrichter ook hier haar werk doet? 
 
Ik kies voor de geest als Polsstok, want de Ontwrichter heb ik niet graag als inbreek-
ster over de vloer. Eigenlijk kies ik niet echt: het gaat vanzelf – zou het dan toch in 
mijn genen zitten? -  en het niet-weten mag ik inmiddels mijn levenshouding noemen. 
Jarenlang las ik kritische boeken over religie, godsdienst en spiritualiteit. Maar de 
laatste tijd verdiep ik me vooral in de natuurwetenschappen, natuurkunde en kosmo-
logie voorop. 



Ik ben diep onder de indruk van wat deze wetenschappen vermogen. In hun prestaties 
schittert voor mij de menselijke geest. Nee, wij zíjn niet ons brein, wij overstíjgen het, 
dánk zij de geest. Dick Swaab ii heeft mij een spannende tocht door de menselijke 
hersenen bezorgd, maar hij zou geen biologistische uitspraken moeten doen over zo’n 
ongrijpbaar fenomeen als de menselijke geest. Deze is transcendent, overstijgt de ma-
terie. Wat die geest allemaal vermag, is fascinerend: je kunt zien welke hersendelen 
actief zijn, als mensen denken. De gedachten zélf, de visioenen en vergezichten, díe 
zie je niet. Onze grijze massa ter grootte van een kokosnoot weet níet alles, kán niet 
alles weten, kan veel niet exact in kaart brengen, wél peilen. Dat doet ze door levens-
vragen te stellen: heeft de evolutie een doel? Of is het een blind proces? Is het leven 
op aarde uniek in het heelal? Of is er elders op aardachtige planeten misschien ook 
leven? Als dit het énige leven in het heelal is, is na het verdwijnen daarvan het heelal 
weer zonder zelfbewustzijn?  
 
Natuurkunde en kosmologie, dát mis ik bij Jan Oegema. Met de nieuwste inzichten 
van de bètawetenschappen zou hij het belang van het niet-weten nóg harder kunnen 
maken. Ik spreek uit eigen ervaring: door me te verdiepen in biologie, natuurkunde en 
kosmologie ben ik niet alleen meer te weten gekomen over de zichtbare werkelijk-
heid, maar is vooral mijn niet-weten aangescherpt. Daarmee is de werkelijkheid een 
nóg groter raadsel geworden. 
In de kosmologie, bijvoorbeeld, wordt heel veel verondersteld: zwarte gaten, donkere 
materie, donkere energie ..... Maar die verschijnselen zijn (nog) níet aangetoond. Op 
grond van bepaalde afwijkingen in de banen van sterren en planeten en de berekenin-
gen die men daarop loslaat, kan men niet anders dan concluderen: het moet er zijn! 
Alleen dát al vind ik een bewijs van de grootsheid van de menselijke geest. Maar die 
geest wordt nóg grootser als zij kan aangeven hoeveel zij níet weet. 
Tijdens een cursus kosmologie de afgelopen winter kreeg ik plotseling het volgende 
inzicht: het almaar uitdijende heelal ís de ruimte, maar dijt niet uit ín een ruimte. De 
menselijke geest kan zich dit niet voorstellen: wij zien altijd iets dat groter wordt ín 
een ruimte. Deze groter-wordende-ballon-in-een-ruimtevisie is het gevolg van de wij-
ze waarop de evolutie onze hersenen heeft ‘bedraad’. Toch 
hebben we woorden voor het onvoorstelbare: ‘dijdt niet uit in de 
ruimte’. Of neem het volgende: onze hersenen, die zich alleen 
voorstellingen van begrensde fenomenen kunnen maken, heeft 
tóch een woord voor het onbegrensde: ‘eeuwigheid’. Dit is de 
geest als Polsstok. Maar óók het wonder dat taal heet: zij, de 
levensgezellin van Polsstok, springt eveneens over alles heen. 
Bij té veel erudiete hersenwetenschappers, natuurkundigen en 
kosmologen mis ik dat stel. Het zou het communiceren tussen 
mensen ten goede komen, als alle communicanten de sprong van het weten naar het 
niet-weten zouden wagen, gewoon omdat je er meer mens door wordt. Kom, Heilige 
Geest, help ons springen! 
 
 
VRAGEN 
 
Er zit een gevaarlijke kant aan niet-weten: je kunt zo maar overvallen worden door 
sensus irrealis, onwerkelijkheidsbesef. Het heelal bestaat uit miljarden Melkwegstels 
en die bestaan weer uit miljarden sterrenstelsels. Stel, dat het leven op aarde volstrekt 
enig in zijn soort is, dan kan mij ineens de absurditeit van het bestaan overvallen. 



Want het is zo goed als zeker, dat dat ‘unieke’ leven eens verdwijnt. Wat is dat toch 
voor een heelal waarin zoiets plaatsvindt? Wat moet ik dan met zware woorden als 
‘eeuwig leven’?  
Je kunt je over dit soort dingen verwonderen. Ik denk, dat Jan Oegema vooral op die 
lijn zit. Maar het kan ook verbijstering betekenen. Die lijn past meer bij mij. Ik denk, 
dat veel mensen dit ‘gevaar’ intuïtief aanvoelen en daarom de ‘grote vragen’ uit de 
weg gaan of zich nog verder vastbijten in hun overtuigingen. Veel van wat we gelo-
ven is bezwering van angst: eens zijn we slechts een klein schakeltje geweest in de 
voedselketen van levende wezens onder de vlag van ‘eten en gegeten worden’ (vraag 
me niet waarom de evolutie dit ‘bedacht’ heeft: het is een deelraadsel in het grote 
raadsel van het bestaan). Mede daarom heeft de evolutie hersenen voortgebracht die 
geruststellende beelden, gevoelens en troostende godsdienstige gedachten kunnen 
produceren. 
 
Die gevaarlijke kant van het niet-weten moeten we voor lief nemen. De voordelen 
zijn groter dan de nadelen: niet-weten als levenshouding helpt ons optimaal te com-
municeren, medemenselijkheid te vergroten, oorlog en andere vormen van destructie 
uit te bannen. Bovendien wordt wetenschap bedrijven dan nóg spannender! 
Rest de vraag: hoe bevorder je het niet-weten? Is het eigenlijk wel te bevorderen? 
Kun je er leerprocessen voor ontwerpen? Kan dat al bij jeugdigen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Oegema, Jan. De stille stem. Niet-weten als levenshouding. Een essay over openheid.  Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam 
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