
SPIRITUALITEIT DIE STAAT ALS EEN BOOM 
 
 
Tot voor kort heb ik godsdienst/levensbeschouwing gegeven aan pabostudenten. Om hen voor 
te bereiden op het katholiek basisonderwijs gaf ik gedurende enkele jaren een module onder 
de titel ‘De spiritualiteit van de leraar’. De start was meestal moeizaam, mogelijk omdat het 
woord spiritualiteit hen op het eerste gezicht tegenstond. De module begon met de opdracht 
om alles op te schrijven wat hen te binnen schoot bij het begrip spiritualiteit. De volgende 
woorden scoorden daarbij hoog: kerk, spiritisme, reiki, paus, Heilige Geest, glazen bol en ge-
voelswoorden als ‘eng’. Dan volgden opdrachten als: teken je eigen levenslijn, ga de gebeur-
tenissen in je leven na die veel indruk op je hebben gemaakt, beschrijf welke personen voor 
jou het meest betekenen, geef aan wat jou bezielt om het onderwijs in te gaan. Meestal groei-
de hun enthousiasme merkbaar en waren er uitlatingen te horen als “Ik wist niet, dat het zó 
dicht bij me stond”, “Nu begrijp ik waarom mijn moeder een ‘betekenisvolle ander’ is” en “Ik 
ben dus spiritueel als ik de drive heb om kinderen les te geven.” 
Ik genoot van deze momenten, omdat ik er in geslaagd was het begrip spiritualiteit uit ‘de ho-
ge hemel’ te plukken en wortel te laten schieten in hun eigen ervaringen.  
 
De pabo is nu verleden tijd, spiritualiteit niet. Ze is ‘in’: er wordt veel over gepubliceerd. 
Mensen ‘doen eraan’. Dat neemt niet weg, dat spiritualiteit een containerbegrip is: iedereen 
verstaat er wat anders onder. Ze is niet aan gelovige mensen voorbehouden: ieder mens heeft 
spiritualiteit. Maar ook is ze te vinden in de grote levensbeschouwelijke tradities en zélfs in 
dingen. Gebouwen, bijvoorbeeld, wordt spiritualiteit toegedicht: het betreden van de kathe-
draal van Chartres voelt anders aan dan een bruine Amsterdamse kroeg binnengaan. 
Kees Waaijman, hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft over 
dit thema een handboek van bijna duizend pagina’s geschreven. 1 Is het dan geen overmoed 
aan zo’n thema een essay van drie pagina’s te wijden? Ja en nee: ‘ja’ omdat het thema te groot 
is, ‘nee’ omdat dit essay én persoonlijk is én zich vooral toespitst op één aspect van spirituali-
teit, met name haar duurzaamheid. 
 
Laat ik beginnen met enkele inleidende opmerkingen: spiritualiteit is wat mij inspireert, in 
beweging zet, drijft ..... Ze is de smeerolie van zingeving. Handelen van de mens is per defini-
tie zingevend: alles wat hij doet, doet hij met een bepaalde intentie of motivatie. Zónder zin-
geving heeft hij er ‘geen zin in.’ Spiritualiteit drijft die zingeving aan, is er de kern van. 
Omdat we deel uitmaken van een sterk geïndividualiseerde samenleving, waaiert de spirituali-
teit van mensen alle kanten uit: zestien miljoen Nederlanders, zestien miljoen ‘spiritualitei-
ten’. En dan hebben we het alleen nog maar over een nietig strookje grond langs de Noordzee. 
Ga er maar aanstaan!  
Is er niets gemeenschappelijks in al die spiritualiteiten? Jawel. Om hier enig zicht op te krij-
gen, laat ik mij leiden door twee vragen: “Wat doet hij of zij?” en “Wat drijft hem of haar?” 
De jongeman van de zorginstelling Careyn die mijn terminaal zieke oudste broer helpt dou-
chen en hem weer schone kleren aantrekt, doet dat zichtbaar met overgave. In de klapper op 
tafel schrijft hij dit ontroerende zinnetje: “Ik heb Dhr. een onderbeurtje gegeven.” Die gedre-
venheid om hulpbehoevende mensen te willen verzorgen, is voor mij spiritualiteit. Maar spiri-
tualiteit is ook de melodie die de componist ineens ‘in het hoofd’ hoort en die uitgroeit tot een 
symfonie. Spiritualiteit is nóch hoog nóch laag. Ze is aards. In het concrete handelen van 
mensen is ze als motor aanwezig. 
 
“Groepen, organisaties, instituties en dingen hebben toch ook spiritualiteit?” Jawel, zelfs tij-
delijke gebeurtenissen hebben spiritualiteit, zoals het WK voetbal. Kijk naar de uitingen: ge-
weldige happenings in Zuid-Afrika met dans en vuvuzela’s, uitzinnige supporters, ritselende 
vaantjes in vele Nederlandse straten  en zelfs werkonderbrekingen om naar belangrijke voet-
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balwedstrijden te kijken. Dat alles drukt uit wat bij velen leeft: “Voetbal geeft zin aan mijn 
leven. Ik heb er zin in.” En natuurlijk ben ik diep onder de indruk van de door stenen en glas 
omsloten ruimte die ‘kathedraal van Chartres’ heet. Maar, voeg ik er onmiddellijk aan toe, het 
zijn ménsen die deze spiritualiteit in steen en glas hebben vormgegeven. Uiteindelijk is alléén 
de mens ‘zetel van spiritualiteit’: hij heeft het spirituele idee “Een kathedraal moet de groots-
heid van goddelijk licht uitstralen”, geeft er vorm aan en laat het terugkeren in de beleving 
van de kerkgangers. 
 
Wat is voor mij duurzame spiritualiteit? Dat is spiritualiteit die aan de volgende drie kenmer-
ken voldoet: ze is kritisch, overstijgt zichzelf en zoekt verbondenheid. Ik werk deze drie ken-
merken uit met de boom als metafoor. 
Een gezonde boom staat met zijn wortels stevig in de grond. Zo ook spiritualiteit: ze heeft 
haar wortels in het leven van alledag. Ze voedt zich met ervaring en kennis. De laatste weten-
schappelijke feiten en inzichten laat ze tot zich toe. Ze is bereid de eigen gedrevenheid te be-
vragen en de eigen inspiratiebronnen te onderzoeken. Kortom, bij duurzame spiritualiteit 
hoort kritische rationaliteit. Het voorkomt, dat ze gaat ‘zweven’, dat ze het bezit wordt van 
een elite of van levensvreemde wereldverbeteraars. Die kritische rationaliteit zorgt ervoor, dat 
ze ‘aards’ blijft. 
Een voorbeeld: in deze tijd hebben de neurowetenschappen een hoge vlucht genomen. Steeds 
duidelijker wordt hoe hersenprocessen verlopen en hoezeer de menselijke geest daarmee ver-
weven is. Soms lijkt het erop, dat de menselijke geest alléén maar hersenfunctie is. Dat het 
leergezag van de r.-k. kerk daartegenover een ‘hoge spiritualiteit’ benadrukt, is niet zo 
vreemd. Het accepteert weliswaar dat de mens product is van evolutie, maar stelt tegelijker-
tijd, dat God bij de geboorte van ieder mens een ziel instort. Bij mij roept dat allerlei vragen 
op: bedoelt het kerkelijk leergezag met ‘ziel’ de menselijke ‘geest’? Hoe moet ik de relatie 
tussen lichaam en ziel (geest) denken? Hoe verhoudt die ziel zich tot de hersenprocessen? 
Hoe persóónlijk is die ziel? Als evolutie een geleidelijk proces is, waarom dan wel bij de 
mens en niet bij de naaste primaten, zoals de bonobo en de chimpansee, een ziel ingestort? 
Als het lichaam sterft, maar de ‘eeuwige ziel’ verdergaat, wat neemt zij dan van de persoon 
mee? Kortom, een spiritueel ingesteld mens mag dit soort vragen niet uit de weg gaan. 
 
Een boom groeit naar boven, hij spreidt zijn takken uit en opent zich naar het licht. Dat ‘rei-
ken naar’ symboliseert voor mij het verlangen in ieder mens naar iets dat groter is dan hijzelf, 
dat de feitelijke en meetbare werkelijkheid overstijgt.  
Ook spiritualiteit, wil ze duurzaam zijn, opent zich naar het mysterie van het bestaan. Zij leeft 
vanuit de intuïtie dat we nooit héél de werkelijkheid kunnen doorgronden of verklaren, dat 
elke waarheid de vóórlaatste is. Duurzame spiritualiteit is wars van dogma’s en haalt een 
streep door de rekening van wetenschappers die menen heel de werkelijkheid vanuit hun vak-
gebied te kunnen verklaren. 
Wederom een voorbeeld: boeken over hersenen gaan op dit moment als broodjes over de 
toonbank. ‘De vrije wil bestaat niet’ van Victor Lamme, hoogleraar cognitieve neuroweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam, verscheen in maart van dit jaar en beleefde in april 
al zijn derde druk. Lamme laat zien, dat de eigenlijke beslissingen van een mens niet door het 
ik genomen worden, maar door een optelsom van ‘hersenmodules’ variërend van genetische 
invloeden, via ‘ingebrande’ ervaringen en omgevingsfactoren tot ‘ingekerfde’ stimulus-
responsschema’s. Met de beschrijving van tal van hersenproeven probeert hij de lezer te over-
tuigen. Hij schrijf bijvoorbeeld: “Vrije wil bestaat niet, en is ook helemaal niet nodig.” 2 Maar 
hij zoú eigenlijk moeten schrijven: “Het lijkt alsof de vrije wil niet bestaat.”  
Het is slechts een kleine stap van het ik en de vrije wil als illusies naar de menselijke geest of 
ziel als louter functies van de hersenen: de mens denkt niet zelf, maar ‘het’ denkt in de mens.  
Er is niets mis mee, dat empirische wetenschappers vanuit hún spiritualiteit of gedrevenheid, 
stukjes van het bestaansmysterie willen ophelderen. Maar een aantal onder hen zou moeten 
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beseffen, dat de neiging om de werkelijkheid te reduceren tot wat meetbaar en verklaarbaar is, 
constant aanwezig is. Duurzame spiritualiteit moet tegenwicht bieden: ze moet de werkelijk-
heid ópen houden. Alleen in een als open beleefde werkelijkheid komen de mentale menselij-
ke vermogens maximaal tot hun recht. Voor de mens is er dan écht iets te kiezen. Hij wil of 
dit of dat en wéét ook waarom. En hij geeft zijn denken en intuïtie de vrije loop: voorbij het 
empirische en rationele reflecteert hij over de onpeilbare diepte van het bestaan, verbeeldt hij 
een nieuwe toekomst, ziet vergezichten, droomt, fantaseert en geeft zich over aan gedachteas-
sociaties. Dat het menselijk denken en voelen dit allemaal vermag, overstijgt wat neuroweten-
schappers ervan zichtbaar kunnen maken. Déze vorm van spiritualiteit zou in onze tijd de 
‘boom van de no nonsense-wetenschappen’ weer gebladerte en vruchten kunnen schenken. 
 
Tussen wortels en kruin bevindt zich de stam: die verbindt het aardse van de wortels met het 
hemelse van de kruin. Tezamen met zijn takken houdt hij de boel bij elkaar. Dat symboliseert 
onderlinge verbondenheid. Daarmee kom ik aan het derde kenmerk van spiritualiteit: zij ver-
trékt vanuit verbondenheid en voedt die ook. Spiritualiteit wordt altijd opgedaan in gemeen-
schap met anderen. Bronnen van spiritualiteit zijn alleen dáár te vinden: er zijn mensen die 
inspireren, er zijn boeken rijk aan spiritualiteit, er is gezamenlijke beleving, het uitwisselen 
van inspirerende ervaringen ..... 
Wie bijvoorbeeld mediteert, sluit zich gedurende een bepaalde tijd af voor allerlei impulsen 
van buiten en concentreert zich op de diepere lagen van de werkelijkheid. Uiteindelijk doet 
men dat niet om steeds onafhankelijker en autonomer door het leven te gaan, maar om verrijkt 
terug te keren naar de gemeenschap. Of: wie écht bidt, bidt altijd vanuit de verbondenheid met 
anderen. Duurzame spiritualiteit behoort dus sociaal te zijn. Nooit mogen anderen aan de ei-
gen spiritualiteit of die van de eigen groep worden opgeofferd, zoals in het nazisme of Al Qai-
da. 
 
Er zijn vele bronnen van spiritualiteit: voor de één is dat de familieband, voor anderen een 
bepaalde persoon, de Bijbel, het humanisme, het bedrijven van wetenschap of topsport. Nog 
nooit heeft de spiritualiteit van mensen zo’n uitgewaaierd patroon te zien gegeven als in onze 
tijd. Dat past bij onze geïndividualiseerde samenleving. De Bijbel, voor mij persoonlijk een 
belangrijke inspiratiebron, is ooit spirituele hoofdbron van de Westerse beschaving geweest: 
nu is hij slechts een bescheiden bron naast vele andere. 
 
Samengevat heb ik drie belangrijke kenmerken van duurzame spiritualiteit aangetipt: ze moet 
‘hemels’ zijn ofwel de werkelijkheid ópen houden. Daarnaast behoort ze ‘aards’ te zijn door 
zichzelf vanuit de laatste stand der wetenschappen kritisch te durven bevragen. Tenslotte dient 
ze ‘saamhorigheid’ uit te stralen en te bevorderen. Met die kenmerken staat spiritualiteit als 
een boom! 
 
 
Frans Holtkamp 


