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Het niet te verzuimen moment 

 

Ik zal een jaar of 10 geweest zijn, toen ons als leerlingen van de lagere school 
werd verteld dat onze juffrouw Van Driel zou gaan trouwen. Het duurde enige tijd 
totdat tot me doordrong dat een juffrouw kon trouwen. In mijn beleving behoorde 
zij kennelijk tot een mensensoort die hun levenlang juffrouw zouden blijven en nu 
zo ze nota bene ook nog gaan trouwen met de populaire meester De Meier, van 
wie we wisten dat we hem zouden krijgen in de hoogste klassen.  
 
Enige weken later waren alle leerlingen verzameld in de met ons school 
verbonden Prinsenkerk in Rotterdam-Blijdorp.  
We zouden het bruidspaar toezingen. Gezang 120: ‘O God en heer in ’t 
glorielicht van 't boventijdse leven’. Het orgel begon te spelen. 
En toen gebeurde het . Een gevoel van intense blijheid en ontroering overviel 
me. Dit was zo mooi, zo anders zo behorend tot een wereld waar alles goed en 
in orde was . Ik hoefde me totaal geen zorgen te maken: alles ja alles zou goed 
komen. Ik zweefde ik voelde me opgetild. Het is een van die ervaringen die ik 
nooit meer zal vergeten.  
 
De tekstfragmenten die we zojuist hebben horen lezen zijn  afkomstig het boek 
Het Numineuze van Tjeu van den Berk. Het is een van die boeken die ik 
meerdere malen heb gelezen en die mij steeds meer en steeds dieper een 
gevoel van herkenning en erkenning hebben bezorgd.  De ervaringen hij erin 
beschrijft noemt hij numineus: dat wat onuitsprekelijk, totaal anders is, maar wat 
voor hen die het beleven tot de meest fundamentele ervaringen van een 
mensenleven behoren. ‘Ja’, dacht ik toen ik dat allemaal las: ‘dat moet het dus 
geweest wat ik beleefde als 10-jarige in de Prinsenkerk. ‘ 
 
‘Toen voelde ik dat alles goed was’. zegt  Nescio. ‘Wat ik op dat moment in die 
paar seconden zag is het meest fundamentele wat mij in mij leven is overkomen’,  
schrijft van den Berk over zijn ervaring .  Herman Wijffels heeft het over een 
‘overstijgende ervaring.’ 
 
Deze ervaringen plaats van den Berk naast die van talrijke andere auteurs die 
haar hebben trachten te beschrijven, zoals Bomans, Mulisch, Pavese, Virginia 
Woolf, Coetzee, De theoretische onderbouwing zoekt hij bij de Duitse theoloog 
Rudolf Otto en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung.  
 
Van den Berk wil deze ervaringen in beeld brengen, ze een naam geven en 
vooral het grote belang ervan aantonen. Het is zijn overtuiging dat wanneer het 



numineuze afwezig is in de religie, deze ten dode is opgeschreven. Onze aanleg 
voor het numineuze moet dan ook volgens hem gecultiveerd  worden. Al eerder 
heeft hij dit beschreven in zijn boek ‘ Mystagogie’.  
 
Van den Berk is voor velen van ons in de Dominicus geen onbekende. Sommige 
van jullie hebben het boek het vast gelezen. Enkele jaren geleden gaf hij er 
tijdens een gemeente-avond een lezing over. Dat ik er hier nu weer aandacht 
voor vraag is gewoon omdat het, zoals je misschien al begreep,  een van mijn 
lievelingsboeken. Is.  Ik had de keuze al gemaakt toen ik  het overzicht van de 
zomeroverwegingen onder ogen kreeg en zag dat, zonder dat we het met elkaar 
hadden afgesproken,  zich een thema aandiende dat drie achtereenvolgende 
overwegingen met elkaar verbindt: het thema tijd. Eigenlijk op zich al een beetje  
numineus: soms lijkt iets in de lucht te hangen. Dat tijdsaspect van het 
numineuze is wat mij al langer bezighield en ik heb daar verder over nagedacht.  
 
Wat maakt ‘numineuze’ ervaringen zo totaal anders, zo huiveringwekkend mooi 
en fascinerend?  Ze zijn niet het product van ons verstand of onze wil.  Ze zijn 
irrationeel van aard, slechts gevoelsmatig te vatten. Wij scheppen ze niet. Je zou 
kunnen zeggen dat ze ons scheppen of tenminste herscheppen. Wat er gebeurt, 
is nog het beste te omschrijven als een soort openbaring van het mysterie van 
het leven en het mysterie dat ik zelf ben. We kunnen er niet naar toe werken: het  
zijn genademomenten die ons worden geschonken.  
 
Het zijn  ervaringen die bovenal plotseling een besef van zin en samenhang 
geven aan het bestaan: het zijn ‘moments of beeing’   Opeens is alles helder en 
duidelijk. Binnen een moment gebeurt alles.  Er is dus sprake van een andere 
tijd. Het gaat niet van uur tot uur, het gaat nu. 
 
In de klassieke oudheid kende men in Griekenland twee uitdrukkingen voor tijd: 
Chronos en Kairos. Chronos drukte de chronologische of kwantitatieve tijd uit, 
kairos de kwalitatieve tijd. Chronos heeft te maken met klokken, wekkers en 
agenda’s. Chronos houdt de stand bij ; zijn we er al, hoe lang nog? Er is 
chronologie: een oorzaak heeft een gevolg en niet andersom. Je leeft vooruit en 
niet achteruit. 
Als je dit doet krijg je dat resultaat, dit leidt tot succes, dat leidt tot mislukking.  
 
Kairos is het  woord dat staat voor de juiste, wenselijke niet te verzuimen tijd   
Het is een tussentijd, een onbepaalde tijdspanne waarin iets ‘omvattends’ 
gebeurt. Het heeft te maken met oneindigheid, eerbied, vreugde, In Kairos lijken 
we te ontsnappen aan de beperktheid van ons gewone doen, we staan op goed 
voet met wat er wezenlijk toe doet.  
 
Het zou overigens verkeerd zijn om chronos slechter of minder te achten dan 
Kairos. Vanuit die gedachte zouden we gaan streven naar Kairos omdat ze 
wenselijke is. (‘Zoveel mogelijk Kairos graag.’)  Maar vooral ook is chronische  
tijd  onze levensvoorwaarde. Hoe zouden we kunnen denken en spreken zonder 



besef van gisteren en morgen? We zouden niets meer kunnen scheppen, geen 
taken meer op ons kunnen nemen, geen verantwoordelijkheid meer kunnen 
dragen. We zouden bovendien niets meer kunnen verlangen. Ons verlangen is 
immers verbonden met de chronologische tijd: nu nog niet maar  ‘hopen dat nog 
ooit.’ 
 
We zouden het Nu trouwens helemaal niet kunnen beleven zonder een besef 
van toen of straks. Zodra we een besef hebben van nu is het immers alweer 
achter de rug. In haar boek ‘Stil de tijd’, waarover André twee weken geleden 
sprak herinnert Joke Hermsen zich het antwoord van haar zevenjarige zoon toen 
ze hem aanspoorde nú zijn tanden te gaan poetsen. Verontwaardigd antwoordde 
hij dat hij helemaal niet nú zijn tanden kon poetsen omdat het nu alwaar voorbij 
was.  
 
We zijn in ons gewone doen dus niet in staat om samen te vallen met nu en dat 
maakt het  numineuze zo wezenlijk anders: het past niet in onze tijd. Onze 
patronen en constructies zijn er niet tegen bestand. Onze projecties en oordelen 
over toekomst en verleden lijken ineens niet meer geldig.  
 
Plotseling denken we niet meer in termen van voorwaarden   ‘eens als ik die 
mooie baan heb of dat betere huis, eens als ik mijn grote liefde gevonden heb, ja 
dan zal het goed met me gaan.’ Of: ’vroeger toen ik nog jong en mooi was en 
nog veel toekomst had , ja toen was alles nog goed.’ Kairos voert ons weg uit 
alles wat we meenden te weten over verleden en toekomst. Dit alles maakt 
Kairos zo uitzonderlijk, zo niet behorend aan ons, zo wezenlijk spiritueel.  
 
 
De filosoof Ernst Bloch heeft een belangrijk deel van zijn werk gewijd aan het 
verschijnsel tijd.)* Tijdsbesef zo stelt hij is niet zozeer het besef is van datgene 
wat ons nog rest tot aan onze dood, maar een besef van het nog niet voltooide, 
van het nog niet gerealiseerde. Daarom verbindt hij tijd met hoop. Wanneer we 
geen  besef zouden hebben van een ‘nog niet’ welke noodzaak zouden we dan 
voelen om een betere wereld te scheppen voor onszelf en ons nageslacht?   
 
Juist het niet kunnen leven in het nu is ons grootste geschenk zegt hij . Het  
vormt immers de bron van onze hoop en juist die hoop maakt ons tot werkelijk 
levende,  wordende mensen, die gebaande paden verlaten en op onderzoek uit 
gaan.   
 
Dit alles betekent volgens hem niet  dat een helder ‘nu’ helemaal aan ons voorbij 
gaat. Op zo’n moment van onverklaarbaar weten wordt iets zichtbaar van onze 
onzichtbare, ‘duistere kern’ waar de tijd geen greep op heeft . Er zijn dan glimpen 
van eeuwigheid. Hij noemt dit het grote Misschien.  
 



Het numineuze”:  is dus iets waar de tijd haar greep op heeft verloren, ik kan er 
niet naar streven het is een geschenk een soort staat van genade, waar mijn 
patronen  op stuk breken.  
 
Toen ik nadacht over dat wezenlijk andere, dat moment van genade werd het me 
weer opnieuw duidelijk wat we mogen verwachten van dat onvergetelijke, 
eeuwenoude gebaar van kwetsbaarheid en overgave dat wij hier zondag aan 
zondag present willen doen zijn. Weer besefte ik wat dat gebaar van breken en 
delen met zich meebrengt. Het is iets waar al mijn patronen op stuk breken, waar 
mijn gedachten over toekomst en verleden ongeldig zijn.  
Dat mij beschaamt en verandert, waar ik op stuk breek.  
 
‘Neem Mij, brood van leven,  ik wil iets met je beginnen, wil jij iets met mij 
beginnen, hier,nu.? Dit zou wel eens jouw niet te verzuimen moment kunnen 
zijn’. 
 
 

) * Het meest bekende werk van Bloch is het drie banden tellende Das Prinzip Hoffnung, (1954- 1959) dat 
een encyclopedie van dromen en wensen bevat. 



 

Gelezen teksten uit Tjeu van den Berk:  Het Numineuze 

( Uitg. Boekencentrum 2005)  

 

 

Nescio:’ Eerste ontroering’ 

October, tegen half zes. ’t Is daarna nog vele malen october geworden en 

ontelbaar vele malen halfzes geweest. ‘k Was toen vijftien jaar en zat op een 

bank in Artis met een korte broek aan. Dat moet mij als cynicus nu juist 

gebeuren, dat ik ’t over Artis moet hebben. Maar zoo was het toch. Ik zit op 

een bank in Artis. Er was niemand meer. ’t Was er zoo stil en de bladeren 

van de boomen ritselden. In de verte kraakte ’t grint, ergens werd een emmer 

neergezet op een houten vloer, ik hoorde’ t maar zag ’t niet. Langs den stam 

de een hoogen boom keek ik naar boven en zag dat de avond niet viel, want 

‘t was boven lichter dan beneden . De bladeren trilden en draaiden heel even 

en een geel blad liet los en viel op ’t grasveld. Toen voelde ik dat alles goed 

was en dat er iets komen zou, later. ‘k Voelde tegelijk een groote 

tevredenheid en een groot verlangen. En de zekerheid dat deze dag nooit 

terug zou komen. Toen kraakte ’t grint harder en een man zei: ‘Jongeheer u 

moet eruit we gaan sluiten.’ 

God erbarme zich over de cynici. ‘k Wilde dat ik nog eens bijna kon grienen 

zonder te weten waarom en hopen op iets dat nooit komt.  

 

 

Tjeu van den Berk: ‘Heilige huiver in een Brabantse wei: omkijken en 

zien’. 

Ik ben negen jaar en loop alleen in een wei, ver van ons huis. De schemer 

valt in. Dat ik alleen ben op dat moment en op die plek is opvallend. Ik ben 

een kind dat vrijwel steeds met andere kinderen speelt, die wei ligt buiten 

mijn speelruimte van alledag en ik had allang thuis moeten zijn voor het 

avondeten. De wei is laag gelegen, naast een steenfabriek. Om leem te 

winnen heeft die fabriek dat stuk grond jaren geleden uitgegraven. 

In de verte, aan de rand van de wei ligt, hoger gelegen, de straatweg. Net of 

hij op een dijk ligt. Vanonder uit de wei zal ik dus naar boven moeten 

klimmem, tegen de wal op. Ik loop door de wei naar de weg toe. 

De hele wei is bedekt met een laaghangende mist die tot aan mijn knieën 

komt. Ik voel er niets van maar toch heb ik het gevoel dat ik er mij een weg 

doorheen baan. In de wei ligt een aantal koeien. Ik zie alleen hun ruggen en 

koppen boven de mist uitsteken. Ik hoor ze duidelijk ademhalen en 



herkauwen. Die geluiden zijn mij als dorpskind vertrouwd. Ik kom bij de 

prikkeldraad, kruip eronder door, kom omhoog en kijk, voor ik de wal 

opklim nog één keer om… naar de wei, de mist en de koeien. De schemering 

heeft nu alles in zijn greep. Links zie ik nu ook de duistere contouren van de 

steenfabriek. 

 

Wat ik op dat moment in die paar seconden zag, is het meest fundamentele 

dat mij in mijn leven is overkomen. Niet dat ik dat toen bewust besefte, Juist 

niet. Ik liep snel naar huis, want mij ouders zouden zeker ongerust zijn. Ik 

was mij hoegenaamd van niets meer bewust, laat staan dat ik tegen mij 

ouders zei: ‘Nu heb ik toch wat meegemaakt! 

 

 

Herman Wijffels: ‘ De leeuwerik is terug’.  

Onlangs trok Herman Wijffels, voorzitter van de Sociaal Economische Raad 

met een groepje van zes man een week door de onbewoonde Zuid-

Afrikaanse wildernis. Op een van zijn tochten schoot een intense ervaring uit 

zijn kinderjaren in Zeeuws Vlaanderen weer in zijn herinnering: ‘de ervaring 

van de leeuwerik’. Hij vertelt haar aan de anderen. 

 

‘Bij ons op de boerderij waren veel veldleeuweriken. Op die plek ging ik 

altijd op mijn rug liggen. Zo lag ik naar de leeuwerik te luisteren. Dat gaf me 

een enorm gevoel van verbondenheid en geborgenheid, een kosmische 

ervaring’ 

Hij noemt het een ‘overstijgende ervaring’ waarin volgens hem, goed 

beschouwd, ecologie, economie en spiritualiteit samen hun oorsprong 

vinden. 

Toen hij, vol schroom, zijn verhaal verteld had vatte de Zuid-Afrikaanse 

gids het simpel samen: ‘The lark is back’.  
 


