
Met enige aarzeling heb ik de uitnodiging hier iets te zeggen aangenomen. 
Want wat weet ik nou? Ik ben geen autoriteit op welk gebied dan ook. Ik heb 
het boek nog niet eens uit. Ik ben soms bang dat ik dingen niet goed begrijp of 
anders uitleg dan ze zijn bedoeld. Maar toch: alles wat je hoort en ziet en leest 
verbindt je met je eigen ervaringen en gedachten en zo kom je verder. Zo heb ik 
ook zitten grasduinen in Iemke haar boek en heb ik geluisterd naar de 
verdediging van haar proefschrift. En over de dingen die me daarbij te binnen 
schoten kan ik u hier iets vertellen. 
 
Taylor werpt de vraag op, in hoeverre er in het huidige aardse bestaan waar 
geen geloof meer is in eeuwig leven na de dood, er nog iets is dat boven de 
grenzen van het tijdelijke uitwijst. Is er nog sprake van een bepaald 
boventijdelijk perspectief? 
 
Nog een vraag is, of er een basis is voor moraliteit, als God niet bestaat. 
Als er geen God is die de wereld en alles wat daar in is heeft geschapen, als er 
geen God is die gezien heeft dat het goed was, is er dan nog wel iets goed? 
Waar komt dan onze moraliteit vandaan? 
 
Ikzelf heb de vraag naar het bestaan van God en de vraag of er iets is voor of na 
de dood al als jong meisje van me afgeworpen. Het doet er toch niet toe? 
Waarom zou je je druk maken over iets wat je op geen enkele manier kunt 
weten. Maar wat goed was en wat slecht wist ik heel goed. En dat het nu goed 
moet zijn. Of beter worden. Nu kun je daar in elk geval iets aan doen.  
Zo denk ik er eigenlijk nog steeds over. Maar tegenwoordig is er wel de vraag 
naar zingeving. Daar had ik vroeger nou nooit last van. 
Ik vraag me wel eens af hoe ik de dagen doorkom en waartoe. Hoe kan ik 
bepalen wat goed is en af en toe stappen uit de sleur van elke dag? Hoe kan ik 
blijven staan wanneer er zoveel op me afkomt en zoveel van me gevraagd 
wordt? 
Taylor schrijft dat de seculiere mens zoekend en kwetsbaar is. En ook verplicht 
tot nadenken vanwege de vele opties. Dat herken ik wel. Hij schrijft ook dat 
reflectie en standhouden te midden van alle mogelijkheden kansen biedt die 
veelheid te overstijgen.  
Reflectie is een ding. Standhouden een ander. 
Nog steeds voel ik een innerlijke drive naar vooruitgang, ontwikkeling, 
verbetering. Van mezelf, mijn omgeving, de wereld. En ik denk, dat ieder mens 
ten diepste een hoopvol wezen is met een besef van goed en kwaad. Wat goed 
en kwaad is, zal per tijd en cultuur verschillen, maar zelfs dan vind je universele 
waarden die er voor iedereen toe doen. Dat besef is de basis van moraliteit, 



niet God. En dan is het denken en zoeken en proberen, en vallen en opstaan. 
Die drive betekent niet dat je je altijd soepeltjes voortgedreven voelt. Vaak voel 
je je meer gefrustreerd dan voortgedreven. En dan? Hoe houd je stand? 
Een mens heeft ook momenten van vinden nodig. Inspirerende momenten. 
Momenten waarin je ervaart wat het goede leven is. Dat zijn de momenten 
waarop je je aanwezig voelt in het ruisen van de bomen onder het lopen; 
waarop je voelt echt in contact te zijn met die andere ouder op het schoolplein; 
waarop je ongelooflijk verdrietig bent en dat er kan laten zijn; momenten dat je 
opgaat in de muziek die je maakt. Momenten van een diep besef: van hoe iets 
in elkaar zit, hoe generaties elkaar beïnvloeden, hoe we deel uitmaken van een 
groter geheel. Veel mensen noemen het flow. De tijd lijkt stil te staan, een 
eeuwigheidservaring. Het heeft altijd een element in zich van tijdloosheid en 
een element van verbinding. 
Volgens mij zijn dat transcendente ervaringen. Dichterbij de hemel komen we 
niet. Transcendentie op een voetstuk (God, eeuwig leven na de dood), zijn we 
kwijt. Maar deze momenten vallen ons soms toe. Iemke zei heel mooi dat ze er 
achter wilde komen hoe heilig het gewone leven is, het vertrouwde. Ik denk 
heel heilig. Want in dat gewone leven, het enige leven, ervaar je die momenten 
waarmee je voort kunt gaan. 
Taylor stelt nog de vraag of innerlijke verandering tot verandering in de wereld 
kan leiden. Als je leeft vanuit de ervaring in verbinding te staan met de 
geschiedenis, met de toekomst, met de mensen om je heen, met de aarde 
waarop wij leven; als je een hoopvol mens bent, altijd op zoek naar groei, dan 
kun je zeker bijdragen aan een betere wereld. Dan kunnen we de veelheid 
overstijgen, leven uit wat ons bindt. Geen hemel op aarde, gewoon een betere 
wereld. 
Ik ga het boek nog wel uitlezen. 
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