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Spiritualiteit
Laat de ziel geen
schade lijden
Een spiritueel advies: neem eens wat meer tijd om te wandelen!
Joke J. Hermsen wandelde een stuk van de route naar Santiago
de Compostella en dat deed iets met haar. Zij schreef het essay
voor de Maand van de Spiritualiteit, die vandaag van start gaat.
Door Tjerk de Reus.

H

et essay van Joke
J. Hermsen dat
je in de maand
november voor
een luttel bedrag kunt kopen, heet Windstilte
van de ziel. Die titel klinkt spiritueel - en dat is niet voor niets.
Hermsen schreef het speciaal
voor de Maand van de Spiritualiteit, in opdracht van de organisatie. In het essay, dat de vorm
heeft van een dagboek, schrijft
ze over de menselijke ziel, over
de tijd, en over alles wat ons
weerhoudt van bezinning op diepere levensvragen. Bovendien is
het een ervaringsboek, waarin
Hermsen experimenteert met
stilte en ontvankelijkheid. Ze
verbleef een paar maanden in
haar tweede huis in Zuid-Frankrijk en koos ervoor om langdurig niets te doen, stil te zijn, te
mijmeren en te wandelen op de
route van de pelgrims naar Santiago de Compostella. Waarom
zou je niet de bus nemen, maar
dat hele eind gaan wandelen,
vraagt ze zich broodnuchter af
voordat ze aan die voettocht
begint. Maar al wandelend ervaart ze iets. Wat? Lastig om in
woorden te vatten, vindt Hermsen: ,,De ziel is onzegbaar. Ons
diepste zelf ontglipt ons. Maar
we kunnen er wel ontvankelijk
voor worden.”

Vakantiebestemming
Joke J. Hermsen (1960) is ﬁlosofe
en schrijfster van boeken met
stevige intellectuele inhoud.
Toch heb je het met haar al snel
over haar kindertijd, ook als het
gesprek over diepzinnige vraag-

stukken gaat. Joke Hermsen als
jong meisje: dat vergt een stapje
terug in de tijd, maar het blijkt
een nuttige invalshoek. Want
de Joke Hermsen van vandaag
denkt nog altijd na over de
nieuwsgierige vragen die zij als
kind stelde. ,,Eigenlijk ben ik
altijd al gefascineerd door de
tijd. Ik was nog maar nauwelijks
tien jaar, toen ik me afvroeg:
waarom duurt de heenreis naar
een vakantiebestemming altijd
langer dan de terugreis?” Op
zich best verklaarbaar: als je de
route kent, weet je ook hoelang
het duurt. Maar verklaart dit
het verschil volledig? Er blijft
iets raadselachtigs hangen rond
tijdservaring. Daar haakt Hermsen op in. Haar stelling luidt: de
persoonlijke, innerlijke ervaring
van tijd valt niet samen met de

kloktijd. ,,Kloktijd klopt niet
altijd, dat is zonneklaar. Beter
gezegd, de kloktijd verdoezelt
de ‘innerlijke tijd’, die vooral

De werkelijkheid
van de ziel is
dus niet puur en
ongerept
te maken heeft met de diepere
lagen van onze persoonlijkheid,
waarin herinneringen, ervaringen en verwachtingen bepalend
zijn.”
Op dat diepere niveau van de
persoonlijkheid geldt een ander

tijdsbesef, betoogde Hermsen
in haar boek Stil de tijd. Dit verscheen een jaar geleden, maar
de thematiek intrigeert haar nog
even hevig. Het heeft volgens
haar alles te maken met ons hedendaagse, rusteloze bestaan en
mag dus met recht actueel heten. Hermsen: ,,Wanneer kom je
er nu eens toe om stil te zijn en
je af te vragen: wat doe ik? Wie
ben ik? Wat zou ik willen? Wat
betekenen medemensen voor
mij?” Het zijn vragen die mensen
zich bij tijd en wijle wel stellen,
maar te weinig en vaak zonder
concentratie, meent Hermsen.
,,We tippen ze even aan, zonder er echt door in beweging te
worden gezet. We gaan maar
door, de hele dag, voortgejaagd
door de kloktijd. Door ons te
laten voortjagen, veronachtza-

Joke Hermsen
Joke Hermsen (1960) studeerde literatuur en ﬁlosoﬁe
in Amsterdam en Parijs. In
1993 promoveerde zij aan de
Universiteit Utrecht op een
proefschrift over Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen
en Ingeborg Bachmann.
In 1998 debuteerde Joke
Hermsen met de roman Het
dameoffer, gevolgd door de
historische roman Tweeduister (2001), die tijdens het
Interbellum speelt en onder
meer de levens van T.S. Eliot
en Virginia Woolf tot on-

derwerp heeft. Naast romans
schrijft Joke Hermsen ook
essays over kunst, literatuur
en ﬁlosoﬁe.
Haar essaybundel Heimwee
naar de mens werd bekroond
met de Jan Hanlo Essayprijs
en kwam op de shortlist
voor het beste ﬁlosoﬁsche
boek van het jaar 2004.
Haar laatst verschenen
roman is De liefde dus (2008).
Eind 2009 verscheen haar
essaybundel : Stil de tijd.
Pleidooi voor een langzame
toekomst.
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men we ons diepere zelf.”
Moet het anders? Zonder twijfel, meent Hermsen. ,,Mijn boek
over de tijd kreeg veel aandacht,
werd een aantal keer herdrukt,
ik houd wekelijks lezingen over
het boek. Dit geeft aan dat het
mensen bezighoudt. De dwang
van de kloktijd en de voortdurende rusteloosheid van ons
bestaan zitten mensen dwars.
Want we lopen aan onszelf
voorbij, en dat kan alleen maar
schade opleveren.”
New Age
In het nieuwe essay Windstilte van
de ziel komt het thema tijd geregeld om de hoek kijken. Hermsen probeert het in verband te
brengen met de menselijke ziel.
Hoe kwam dit essay eigenlijk tot
stand? ,,Dankzij mijn lezers”,
lacht ze. ,,Dat vind ik erg leuk.
Zij zetten mij op het spoor. Tijdens lezingen kreeg ik geregeld
de vraag of die ‘innerlijke tijd’
niet samenvalt met wat we vanouds aanduiden als de ziel. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik nooit
zo speciﬁek over de ziel heb
nagedacht.” Opmerkelijk, want
het christendom denkt al tweeduizend jaar na over de ziel, en
het jodendom nog veel langer.
Beide cultuurstromen hebben
een aanzienlijke invloed uitgeoefend op de geschiedenis van
het westerse denken. Toch is het
wel verklaarbaar, vindt Hermsen, dat zij als ﬁlosoof nooit speciﬁek nadacht over de ziel. Want
de ziel en zijn mysterieuze diepten is al tijden gekaapt door esoterie, New Age en andere vage
vormen van spiritualiteit. ,,Dat
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i Het idee dat de ziel huist in een sfeer van onzegbaarheid
is tamelijk modern. In het jodendom en ook in het Oude
Testamant is de ziel meer ‘down to earth’ en staat voor de
levensadem, die de kern bepaalt van het menselijk bestaan
in al zijn facetten.

Wie rust neemt en in ‘windstilte’ terecht komt – tijdens een wandeling bijvoorbeeld – raakt langzaam los van de druk van het dagelijkse leven. Foto: ANP

ontmoedigt natuurlijk, terwijl
aan de andere kant theologische
en kerkelijke opvattingen over
de ziel naar het rijk der fabelen
zijn verwezen door de ﬁlosofen
van de Verlichting en door vele
denkers na hen.”
Verrassend is ook dat uitgerekend Hermsen het essay voor
de Maand van de Spiritualiteit
schrijft. Ze heeft zich nooit verbonden verklaard met wat vandaag als spiritueel geldt. ,,Maar
als je het woord spiritueel neemt
in de oorspronkelijke betekenis
van het woord, ligt het toch weer
heel dicht bij mij. Het woord spiritueel duidt op een lijn van denken in de ﬁlosoﬁe die datgene
serieus neemt wat niet feitelijk
is, niet meetbaar, niet hard te
maken voor het strenge oog van
de wetenschap.” We hebben het

Door ons te
laten voortjagen,
veronachtzamen we
ons diepere zelf
dan over immateriële ervaringen die niet op een scan of echo
te traceren zijn, maar wel van
groot belang voor ons geestelijk
welzijn, vindt Hermsen. ,,Spiritualiteit betekent voor mij de
ﬁlosoﬁsche aandacht voor dat
onzichtbare en onmeetbare surplus aan menselijke ervaring. De
mens is altijd meer dan hij denkt
te zijn, en dat surplus herbergt

als het ware de creatieve bron
van ons diepste zelf. Deze ligt
echter verscholen onder dikke
lagen van dagelijkse drukte en
tal van bezigheden, die bepaald
worden door de kloktijd.”
Wie rust neemt en in ‘windstilte’ terecht komt – tijdens een
wandeling bijvoorbeeld – raakt
langzaam los van de druk van
het dagelijkse leven, weet Hermsen. ,,Dan opent zich iets, van
binnen. Dat noem ik de innerlijke tijd, of het diepere zelf. Je
kunt het ook de ziel noemen.
Rust, aandacht en ontvankelijkheid zijn nodig om te leren beseffen dat wij meer zijn dan wat
we denken.”
Goed en kwaad
Het lijkt erop dat het diepere zelf
een zeer positieve inhoud heeft.
Hermsen wil per slot van rekening met alle macht dat diepere
ik bereiken, leren kennen en het
‘surplus’ dat erin schuilgaat benutten. Maar die conclusie is te
snel getrokken, legt ze uit, want
die ziel is niet louter positief.
,,Het diepere ik is een verzameling van al onze ervaringen en
alle bestanddelen die onze individualiteit uitmaken. Freud heeft
ons laten zien dat diepweg in ons
onderbewuste ook allerlei neigingen en driften huizen die we
maar beter níét ruim baan kunnen geven. Daar zit allerlei negatiefs bij, maar ook – en dat is natuurlijk het positieve - het diepe
besef van moraal, van goed en
kwaad, van mededogen en creativiteit. De werkelijkheid van de
ziel is dus niet puur en ongerept.
Mijn punt is, je moet het onder

ogen zien en leren je ertoe te verhouden. Bezinning op je diepste
zelf leidt tot een meer bewuste
invulling van je leven, tot weloverwogen keuzes. En het houdt
de opdringerige sfeer van ons
dagelijks leven op een gezonde
afstand.”
Toen de schrijfopdracht eenmaal aanvaard was, dacht Hermsen: ik ga er een soort ‘ervaring’ van maken. De ziel is per
deﬁnitie onkenbaar, wist ze. Je
moet daarom behoedzaam te
werk gaan. ,,Als ik de lenzen zo
scherp mogelijk zou afstellen,
zou de ziel alleen maar willen
wegvluchten. Een redenerende,
analytische blik schept juist afstand.” Daarom koos zij voor het
opdoen van ervaringen die vanouds verbonden zijn met de ziel.
,,Ik heb natuurlijk veel gelezen
over de ziel, maar belangrijk was
juist ook de tijd waarin ik niets
deed. Echt helemaal niets! Dat
viel me zwaar. Die periode heeft
uiteindelijk niet zo veel opgeleverd, maar misschien bracht het
me toch in een stemming van
ontvankelijkheid. Kort daarna
heb ik vier dagen lang een stuk
gelopen van de pelgrimsroute
naar Santiago de Compostella.
Daar gebeurde iets. Het wandelen opent dimensies die je vooraf
niet bevroedde. Je denken wordt
ruimer, je krijgt het idee dat je
ziel ruimer ademhaalt.”
Weerloos
Toch kijkt Hermsen ook met gemengde gevoelens terug op haar
ervaringen. ,,Het naderen van je
ziel is een zeer complex gebeuren. Ik schreef tijdens de wandel-

tocht en ook tijdens de andere
dagen dat ik met het thema bezig was aan een dagboek. Ik wist
natuurlijk dat het gepubliceerd

Het wandelen
opent dimensies
die je vooraf niet
bevroedde
zou worden. Dat ‘belang’ verstoort het gebeuren enigszins.
Ook besefte ik heel goed dat ik
me op een terrein begaf waarop
ik weerloos ben tegenover sceptische tegenstemmen. Als ik me
op dit terrein kwetsbaar opstel,
kan elke scepticus mij met rationele argumenten om de oren
slaan.”
Toch valt er ook winst te noteren. ,,De schroom die ik altijd
voelde als het om de ziel gaat, is
minder geworden. Ik ben thuisgeraakt in het thema.” Komt er
nu een boek van Hermsen over
de ziel? ,,Ik denk het wel, ja.”
Als Hermsen dat boek zal
schrijven, zal ze ongetwijfeld
ook de strijd willen aanbinden
met de neurowetenschappers
van vandaag. Vooral de bekende
Dick Swaab doet van zich spreken, met zijn stellingname dat
we niets meer zijn dan onze
hersenen. Zijn recent verschenen boek Wij zijn ons brein bevat
de stelling dat alles wat mensen
voelen, denken en ervaren louter
functies zijn van chemische pro-

cessen in onze hersenpan. Hermsen vindt het een eenzijdig en
schraal mensbeeld. ,,Ik vraag me
af wat er nu zo interessant aan
is om jezelf als louter biologisch
te beschouwen. Het is ook zo evident onwaar! Hoe kan het nu dat
het ene hoopje moleculen zo anders is dan het andere? Mensen
– zeker tweelingen – lijken buitengewoon veel op elkaar. Waarom zijn ze dan zo ongelooﬂijk
verschillend? Ook als het bij gissen, vragen en verbeelden blijft,
is het duizendmaal waardevoller
om uit te gaan van de werkelijkheid van de ziel en de eigenheid
van het individu. Filosoferen is
nooit deﬁnitief, maar wel noodzakelijk. Het behoort tot onze
menselijkheid om na te denken
over de raadsels van ons bestaan.
Die kun je niet van tafel vegen
met een neurologisch vermagerd
mensbeeld.”
Joke J. Hermsen mag zich dan
graag wagen aan diepzinnige bespiegelingen, ze wekt tegelijk de
indruk over een nuchtere inslag
te beschikken. Ook als het gaat
om verheven zaken als spiritualiteit en de ‘windstilte van de ziel’.
Hermsen is zelf moeder en weet
dat je met het oog op kinderen
die windstilte al vroeg moet bewaken: ,,Als je de tv en het internet wat vaker afschakelt, heb
je al veel gewonnen.” Dat lijkt
een nuttig advies voor wie in de
novembermaand spiritueel wil
leven.

i Windstilte van de ziel. Joke J.
Hermsen. Ten Have, 2,50 euro
i www.maandvandespiritualiteit.nl

