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Henk Burggraaff (godsdienst-

psycholoog en contemplatief
psycholoog) heeft dit boek ge-

schreven voor “twijfelaars en

verlichten, voor mensen die de

weg kennen of hem kwijt zijn

geraakt, voor mensen die vanuit
een verloren godsdienst op zoek

zijn naar vernieuwing.”

De titel prikkelt de lezer, want

wie is tegenwoordig nog met de

hemel (als woonplaats van God)
bezig?

Burggraaff legt uit, dat hij de

hemel beschouwt als een staat

van geest, een staat van helder

en onderscheidend gewaar zijn
(awareness) in verbinding met

het goddelijke, de spirituele di-

mensie van het bestaan.

Het is een waagstuk, vindt hij,

je bezig te houden met de reis

naar de oneindigheid, waar je in

de uiterste begrenzing van je be-

staan het onbegrensde aandoet.

Burggraaff wordt van deze ge-

dachte poëtisch en schrijft op

een gevoelige wijze over dat,

waar het denken geen woorden
voor heeft. Aan de andere kant

wil hij als wetenschapper ook

verantwoording afleggen voor

waar hij de lezer naar toe leidt:

veelvuldig gebruikt hij een trits
van woorden: vergelijken, bij-

eenbrengen en ontmoeten, of

overstijgen, omgeven en her-

scheppen, om uiteindelijk toe te

moeten geven, dat zij leiden tot
dat wat de wetenschap te boven

gaat: het schouwend en door-

grondend kennen van het Onuit-

sprekelijke.

De ondertitel: spiritualiteit en
Christendom wil aangeven dat

vanuit de spiritualiteit wordt in-

gegaan op de christelijke traditie.

Maar even zo vaak wordt ge-

sproken over andere religieuze
tradities, vooral het jodendom

en het boeddhisme.

Burggraaff heeft een voor-

liefde voor het gebruik van sym-

bolen, b.v. de symboliek van
spiegel en venster; de levens-

boom biedt volgens hem moge-

lijkheden om het kosmisch

religieuze aspect van de gods-

dienst in beeld te brengen, maar
ook aspecten van de mens zelf,

vooral waar het groei en ontwik-

keling betreft. Zie b.v. Hfd.st. 6:

Geopend venster: in de mens,

begint met : Het ontwaken uit

de zijnsvergetelheid. Waarop
lijkt dit?

De bekende plaatjes van de

hoeder en de os worden be-

sproken (Zen), de weg van de

krijger (Chögyam Trungpa), de
christelijke mystici o.a. Johannes

van het Kruis en de weg van de

meditatie: open-worden voor de

onuitsprekelijke grond van het

bestaan.
Er is nog een laatste venster

te bespreken: hoofdstuk 7: in

kwetsbare gevoeligheid.

Het gaat hier niet meer om de

mens zelf als afzonderlijk indi-

vidu, maar om de relatie tussen

mensen, om hoe wij mensen on-

derling met elkaar omgaan. Wij

spreken wel over “omzien naar

elkaar”, maar in feite valt dit te-

gen. Onvermijdelijk stuit je op

onrecht en de vraag naar recht-

vaardigheid. Bestaat er wel zo-

iets als onbaatzuchtige liefde en

een oprecht altruïsme (zonder
egocentrische motivatie)?

Tenslotte reikt Burggraaff nog

een hemelwijzer aan, geïnspi-

reerd op de reiswijzer voor het

openbaar vervoer: hoe je van de
ene plaats naar de andere komt.

Het betreft hier dus het reisplan,

niet de reis zelf. Die moet je zelf

maken. Met die reis kan je al

vroeg in je leven beginnen. De
ontwikkeling van het symbolisch

besef krijgt hier een grote plaats.

Het boek eindigt met een

klein filosofisch naschrift over
het kennis-theoretisch model

van C.A. van Peursen door wie

Burggraaff zich mede heeft laten

inspireren.

Elly Kooijman
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B o e k & p e r i o d i e k

De in deze rubriek gerecenseer-

de boeken zijn voor uitleen

beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.
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