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Inleiding 

Het is wetenschappelijk vastgesteld uit verschillende onderzoeken dat 

goed-doen in onze hersenen goed voelt, aangezien er alsdan in onze 

hersenen bepaalde gebieden door worden geactiveerd. Het échte christen-

zijn is niet om maar ja en amen te zeggen op een paar belijdenisvragen 

en formulieren, of op kerkelijke dogma’s. Nee, het echte christos-zijn is 

een deel hebben aan of in het Goddelijke waardoor men in staat is tot 

grote en edele daden, aldus Joan en Mary Henschel in hun boek “De 

wedergeboorte der mensheid”.  

Alsdan ben je onbevreesd voor je eigen leven en weet je je volkomen 

veilig in Gods hand. Dan doe je hetzelfde als de Samaritaan in de 

beroemde gelijkenis “de Barmhartige Samaritaan”. Dan help je anderen 

in nood en red je anderen uit levensgevaarlijke situaties met gevaar van 

eigen leven. Dan riskeer je –net als deze Samaritaan- dat de struikrovers 

ook jouw kunnen afranselen en beroven. Dan verenig je je met het 

noodlot van de ander. Dan doe je niet wat de priester en de leviet deden, 

nl om met een grote bocht om het slachtoffer heenlopen. 

 

Evenwel is het géén verdienste voor iemand  die zelf alleen weet wat 

goed is en niet weet wat fout is, en alsdan goed doet aan anderen en met 

gevaar van eigen leven anderen redt, die een heldendaad verricht. De 

verdienste van iemand die een ander uit levensbedreigende situaties redt 

ligt dáárin dat hij zelf de dood van nabij kent en graag leeft, en de ander 

niet voor de dood over heeft, maar de ander het leven gunt en daarvoor 

zijn eigen leven zelfs op het spel zet. 

Het is ook niet zo dat in ieder mens een held schuilt, wat onlangs de 

slogan was van het Carnegie Heldenfonds, wat zij bij nader inzien door 

onze attentie erop hebben gecorrigeerd.  Er zijn immers wrange en harde 

feiten bekend dat mensen elkaar voor een grijpstuiver vermoorden, dat 

men anderen rustig kan zien kreperen van pijn zonder één hand uit te 

steken. Er zijn genoeg mensen die leedvermaak hebben in andermans 

ongeluk. 
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In India werd dhr Matibool (nachtbewaker)  aangereden door een truck 

en lag daarna gewond op de straat. De chauffeur van de truck stopte en 

liep naar de man, keerde zich om en vertrok weer. Een videocamera zag 

dat er 140 auto’s passeerden, 82 ricksaws voorbij reden, 181 fietsers 

reden langs en 45 mensen liepen langs, waarbij niemand naar de man 

omkeek! Zelfs een politieauto reed voorbij zonder te stoppen. De enige 

man die stopte met een karretje liep naar de gewonde man en stal diens 

telefoon en vertrok weer. Na een half uur zag een vriend van de man hem 

liggen en belde de politie. Het duurde 40 minuten voordat er hulp kwam. 

Op weg naar het ziekenhuis overleed het slachtoffer. De politie wist nog 

wel de chauffeur van de truck te achterhalen. De heer Matibool had twee 

zoons en twee dochters.   Ja ja, zo gaat dat in India. In andere landen is 

het soms niet veel beter. In Nederland liggen mensen soms maanden dood 

in hun flat of woning zonder dat iemand hen mist.  Het is de mentaliteit 

van Kain: Ben ik mijns broeders hoeder?   De Samaritaan in de gelijkenis 

toonde wel barmhartigheid. En zo hoort het ook. 

http://www.hindustantimes.com/delhi/man-bleeds-to-death-on-delhi-

roads-after-hit-and-run-gets-robbed-as-well/story-

wXhj1MNwKw8SUQk2p5IfRI.html 

 

 

The tempo that hit a man on the road in western Delhi’s Subhash Nagar 

drives off, leaving the victim on the road. The victim bled to death from 

his injuries. (CCTV grab)  
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Fietser doodgereden in Ulvenhout, bestuurder rijdt door 08-

12-2016 

In de Brabantse plaats Ulvenhout, in de buurt van Breda, is 

een fietsster overleden nadat ze was aangereden door een 

auto. De bestuurder is doorgereden. 

© RTL Nieuws 

De politie heeft een oproep verstuurd via Burgernet en vraagt 

mensen uit te kijken naar de auto, een zilvergrijze Volkswagen 

Golf. De auto heeft aan de rechtervoorkant schade. De politie kan 

nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Een 84 

jarige man heeft zich later gemeld bij de politie. 
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(Het gebeurt in ons land dus ook dat lafaards doorrijden wanneer ze 

iemand hebben aangereden / doodgereden.)   

Niemand is goed? 

In ieder mens schuilt dus niet een held, maar dikwijls een lafaard die zich 

vermaakt in andermans ellende. Het is waar dat het ene volk heldhaftiger 

is dan het andere. Ons volk staat vanouds bekend als heldhaftig, denk aan 

het Geuzenvolk, aan de Batavieren, etc. Met klinkende namen als Piet 

Hein, Michiel de Ruyter, etc. 

Heldhaftigheid heeft te maken met hoger bewustzijn, dat wel latent in 

ieder mens aanwezig zou zijn, maar dient te ontwaken. Zolang die 

ontwaking er niet is, leeft een mens in geestelijke blindheid, als 

egocentriek in angst en vrees. Hoger bewustzijn dient men zelf te 

ontwikkelen door diepgaand onderzoek en voortschreidend inzicht. Dan 

vindt er een innerlijke crisis plaats waardoor een metamorfose 

plaatsgrijpt. In het woord metamorfose schuilt de volgende betekenis: 

Meta = bovennatuurlijk, en morte = sterven, dus een bovennatuurlijk 

stervensproces dat leidt tot het waarachtige leven, of te wel het eeuwige 

of aionische leven. Het leven blijkt niet slechts verbonden te zijn met ons 

aardse lichaam, waarin wij een veelvratig rupsenbestaan lijden. In de 

cocon waarin de rups zich als in een lijkgewaad wikkelt, zet zich in de 

innerlijke brei het leven voort, om te ontwaken door de kosmische 

energie der zon als een fladderende vrije vlinder.  

Moraal ging ooit aan religie vooraf, aldus Frans de Waal in zijn boek: 

“De Bonobo en de 10 geboden”. Volgens Frans zien wij in de 

dierenwereld o.a. bij de apen het bewijs van altruisme, van hulp aan 

elkaar. Zoogdieren blijken rekening te houden met elkaars emoties en 

reageren op de behoefte van anderen.  Zoogdieren  blijken ouderlijke zorg 

te bezitten.  Vogels, zoals zwanen, voelen andermans pijn, wat door het 

Konrad Lorentz Forschungsstelle is vastgesteld.   Frans schrijft dat de 

Bonobo-apen menselijke gezichten herkennen. Zij herkennen elkaar zelfs 

aan de billen. Zij streven ook naar macht, genieten van seks, zoeken 
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veiligheid en geborgenheid, moorden zelfs om hun territorium veilig te 

stellen, waarderen samenwerking en stellen belang in vertrouwen.  

Vindt u het vreemd dat wij mensen nagenoeg dezelfde moraal bezitten 

als deze mensapen? Plus dat wij religie erbij hebben genomen door zonde 

om te zetten in schuld bij God. Daar hebben geestelijken duizenden jaren 

van geprofiteerd door de mensen dom te houden, angst in te prenten en 

van de zogenaamde schuld geld te maken. De mensen willen graag van 

schulden af en zoeken bevrijding, waar religie het antwoord op heeft 

gegeven. Wat dat betreft zijn de apen ons vooruit gebleven. Religie wordt 

geacht van Boven te komen, hetgeen echter nergens uit blikt. Moraal zou 

uit de mens zelf komen, wat wel degelijk waar blijkt te zijn. Die 

menselijke moraal verschilt wel heel duidelijk van die van dieren, nl dat 

ze de kant opgaat van een universele standaard, met een stelsel van 

rechtvaardiging, beloning én straf.  Mensen zijn zeer gevoelig voor 

lofprijzing, sommige dieren ook, vooral als aller ogen op hen gericht zijn. 

Geestelijken wisten zulks uit te buiten door te stellen dat God ons in het 

verborgen ziet met Zijn Alziende ogen, en ons dus beloont of straft. 

Wetenschap en religie verschillen. Wetenschap speelt geen toneel, 

wanneer het om echte waarheidsvinding gaat. Wetenschap zoekt waarom 

de dingen zijn zoals ze zijn en wat de werking ervan is. Religie is in de  

meeste gevallen niets anders dan toneelspel. Toch schijnt er geen cultuur 

op aarde te zijn geweest waarin geen religie aanwezig was. Elke cultuur 

heeft wel iets van religie in zich. Wetenschap kan echter niet het laatste 

woord geven op alle vragen, maar dat kan religie in het geheel niet. Zou 

de wereld er dan beter van worden wanneer alle geestelijken hun 

ambtsgewaden –die meestal erg zwart zijn-  zouden uittrekken en 

daarvoor in de plaats witte laboratoriumjassen zouden aantrekken?  

Hoe kijken wij tegen onszelf en de andere mensen aan? Als in wezen wel 

goed, maar in staat tot alle kwaad?  Of in wezen kwaad, maar wel in staat 

tot goed doen?  Moeilijke vragen.   Mens en geest zijn voorbestemd om 

samen te werken. Dan zorgt dat ervoor dat er morele oordelen over 

zichzelf en anderen kunnen worden geveld. De moraal zit van binnen  in 

ons. Maar wat zegt de Heidelbergse Catechismus?    
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Vraag 8 Heidelbergse Catechismus 

Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaamzijn tot 

enig goed en geneigd tot alle kwaad? 

Ja wij ; tenzij dan dat wij door den Geest Gods 

wedergeborenworden. 

Al het goede ten spijt van ons mensen, schildert de HC ons af als 

volkomen kwaad. Het vele goed dat mantelzorgers, verplegers, 

brandweerlieden, artsen, ouders, kinderen of echtgenoten elkaar aandoen, 

hoe staat het daar dan mee?  Waar komt het goede dan vandaan? Zijn dat 

vergissingen?   Dr. Abraham Kuyper wijst in zijn boeken over de Gemene 

Gratie naar een soort algemene goedheid Gods dat er een samenleving 

mogelijk is, die weliswaar veel gebreken vertoont. Er bevinden zich 

echter in een samenleving vrienden en vijanden. Hoe schakel je vijanden 

geweldloos uit? Door van hen vrienden te maken, aldus Abraham 

Lincoln, oud-president van de VS.  

In  Psalmen 53: 2 staat het volgende: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; 

zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed 

doet. 3 God heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, 

of iemand verstandig ware, die God zocht. 4 Een ieder van hen is teruggekeerd, 

te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een.  

Psalm 111:10  De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Schin. allen, 

die ze doen, hebben goed verstand; Thau. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. 

Ps. 118: 29 Loof JHWH, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der 

eeuwigheid. 

Jesaja 1: 15 En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; 

ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn 

vol bloed. 16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor 

Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. 17 Leert goed te doen, zoekt het recht, 

helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. 18 

Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt JHWH; al waren uw zonden als 



Goed-doen voelt goed         No.1023 

 

9 

 

scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij 

zullen worden als witte wol. 

Jeremia 4: 22 Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, 

Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen, en 

zij zijn niet verstandig; wijs zijn zij om kwaad 

te doen, maar goed te doen weten zij niet.  

Jerermia 7:3 Zo zegt JHWH der heirscharen, 

de God Israëls: Maakt uw wegen en uw 

handelingen goed, zo zal Ik ulieden doen 

wonen in deze plaats. 

Mattheus 19: 16 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede 

Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? 17 En Hij 

zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk 

God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. 

Markus 3: 4 En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, 

of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. 

Psalmen 15:1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie 

zal wonen op den berg Uwer heiligheid? 2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid 

werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; 3 Die met zijn tong niet 

achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt 

tegen zijn naaste; 4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert 

degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel 

verandert hij niet; 5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt 

tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. 

Tenslotte wanneer wij lezen wat in Psalm 14 staat over de mens, het 

goede en de werkers der ongerechtigheid, zie: 

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn 

hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; 

er is niemand, die goed doet. 2 JHWH heeft uit den hemel nedergezien op de 

mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht. 3 Zij 
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zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die 

goed doet, ook niet een. 4 Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen 

kennis, die mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen JHWH niet aan. 5 

Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard; want God is bij het geslacht des 

rechtvaardigen. 6 Gijlieden beschaamt den raad des ellendigen, omdat JHWH 

zijn Toevlucht is. 7 Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwame! Als JHWH de 

gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, 

Israël zal verblijd zijn. 

 

dan valt het op dat het gaat over dwazen en Godloochenaars. Van hen is 

er niemand die goed doet. Allen zijn afgeweken en onverstandig. Het zijn 

werkers der ongerechtigheid. Daartegenover staat dat God bij het 

geslacht der rechtvaardigen is.  Er is hier dus sprake van twee 

verschillende geslachten, zaadlijnen, zoals in Genesis 3:15 reeds wordt 

genoemd.  Zij, die kwade zaadlijn, die werkers der ongerechtigheid, 

houden het zaad Jacobs, het verstrooide Israel, in slavernij, en vandaar 

dat gebeden wordt voor de verlossing die God vanuit Sion zal zenden, 

zodat de gevangenen van Zijn volk bevrijd worden.  Dit houdt dus niet in 

dat het gehele mensdom vanwege de zogenaamde erfzonde totaal in-en-

in slecht is. Ten onrechte worden deze en dergelijke pericopen genomen 

door de theologen om daarmee de  algehele verdorvenheid van de 

mensheid aan te geven. Volgens hen zit God op een rechterstoel in de 

hemel om ons doen en laten in de gaten te houden. De goeden beloont 

Hij, en de kwaden ontvangen straf.  Die straffen zouden bestaan in het 

zenden van ziekten, rampen, en uiteindelijk de brandende hel. JHWH zou 

tegenover zich een lijflijke duivel hebben waarmee Hij strijd voert op 

leven en dood. Die duivel zou de aarde in zijn greep houden en de 

mensenmassa’s sturen naar zijn goeddunken. Dergelijke voorstellingen 

kloppen echter niet met de natuurwetten en de Torah, de Wet en de 

profeten.  JHWH straft niet en beloont niet, maar het is de natuurwet zelf 

die straft en beloont.  Door ongehoorzaamheid straft de mens zichzelf. 

De natuurwet(ten)  werkt feilloos. Een overtreding wreekt zich wis en 

zeker, soms keihard.  Wanneer JHWH alles op aarde zou bijhouden van 

wat 7 miljard mensen op dit moment uitvoeren, zou Hij zijn handen vol 
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hebben. Waarom stuurde Hij dan naar Abraham drie boodschappers om 

hen polshoogte te laten nemen, kijken hoe het er bijstond in Sodom en 

Gomorra?  Dat de christelijke kerk een lijfelijke duivel bedacht heeft, zit 

hem vooral in hun foute vertaling. De Bijbel is op menselijke wijze 

geschreven, hoe mensen over God en over goed en fout dachten. Volgens 

Jesaja 45:7 zou JHWH als Enige goed en kwaad geven. Er is dus geen 

lijfelijke duivel die dat doet of kan.  De Israelieten kenden ook geen 

duivel. Zij kenden alleen JHWH 

van wie alle goed en als tegenpool 

kwaad afkwam. Ons leven is 

immers een leerschool, en onze 

werken of daden zijn de praktische 

toetsen. Hoe gaan wij met de 

natuur en mensen om?  Wij 

mensen straffen onszelf als wij 

niet goed met de natuur en de 

natuurwetten omgaan.  Dan 

branden we onze vingers.  

In de Hof van Eden stonden bomen. Daar was geen lijfelijke duivel 

aanwezig, maar een zekere Nachash, dat was een levend rechtopstaand 

wezen met spraak- en denkvermogen. Nachash was geen echte slang of 

een reptiel. . De bomen in de Hof van Eden hebben waarschijnlijk een 

symbolische betekenis, zoals ook in Ezechiel 28 en 31. Van alle bomen 

mochten zij vrij eten, behalve van één boom, de boom van kennis van 

goed en fout. De vrucht ervan was wel erg begeerlijk.  De mensen en 

levende wezens in de Hof van Eden mochten wel met elkaar omgaan, 

maar zich niet vermengen, aangezien dat de dood van de soort tot gevolg 

zou hebben, en JHWH was zuinig op de geschapen soorten. De andere 

wezens of bomen in de Hof waren ook mooi en een lust voor het oog, 

maar niet om er seksuele gemeenschap mee te hebben. Adam en Eva 

waren een nieuwe schepping, zeg maar een verbeterde versie, die 

bekwaam zouden zijn om van de aarde een waar Paradijs te maken. Dat 

was al eens vaker mislukt met de Atlanten en bewoners van Mu, die ten 

onder zijn gegaan aan hun eigen fouten. De Hof van Eden was nog geen 

Paradijs. Toen het experiment opnieuw dreigde te mislukken doordat ene 

Nachash als een ‘wezen des velds’ Eva had misleid, en zij daarna Adam 
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heeft betrokken in haar misstap, ontvingen zij als straf de dood van de 

soort. Er zijn verschillende soorten ‘dood’, nl de tijdelijke dood, de 

geestelijke dood, de eeuwige of aionische dood, en de dood van een ras 

of soort. De mens is niet onsterfelijk geschapen, aangezien alleen de 

Schepper onsterfelijkheid bezit. 

                            

De Adam-menssoort is niet geheel geestelijk dood gemaakt door de 

‘zondeval’, aangezien er ook nog veel goeds is overgebleven. Er is van 

de geestelijke dood zelfs genezing mogelijk, zodat ons 3e oog weer 

geopend en hersteld wordt.  De eeuwige dood, dat is het niet meer bestaan 

in toekomende eeuwen, is een gevolg van blijvende ongehoorzaamheid 

aan de natuurwetten. Zo te zien gaat het dus bij Adam en Eva om de dood 

van de soort, van het ras, aangezien Kain een broedermoordenaar was en 

zijn tweelingbroer Abel vermoordde. In Izaak is het grote herstel van de 

soort begonnen. 

Goed en Kwaad 

In de oude culturen of wijsheid wist men dat goed en kwaad, licht en 

duisternis in wezen één zijn, wat noodzakelijk tot onze polaire bedeling 

behoort. De bomen in de Hof hebben te maken met de voortplanting en 

in standhouden van de zuiverheid der soorten. Die voortplanting kan 

goed en of fout zijn. Het gaat daarbij vooral om de juiste kennis te 

bezitten, het hogere bewustzijn, om deel te kunnen nemen aan de 

vervolmaking van de soort. Men wist destijds nog dat het welzijn van de 

aarde afhing van het welschapen-zijn van het menselijk ras.  Zij stelden 

zich tot taak om hun nageslacht te laten geboren worden in 
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overeenstemming met de natuurwetten. Men hield speciale 

voorjaarsfeesten met rituelen en spelen om de verjonging van de natuur 

en mensheid in gedachtenis te brengen, waarbij mythen werden 

doorgegeven aan de  jeugd. In die mythen ging het vooreerst en vooral 

om de bewaring van de raszuiverheid en moraal. Alleen mensen zijn 

instaat tot moraliteit, zodat de mensen onderscheid kunnen maken tussen 

wat goed en wat fout is. Het ging hun om rechtvaardig leven en handelen. 

Men sprak daarbij over een Nirvana, dat is een sterven aan het eigen ik, 

waarbij het egoïsme wegvalt en een gereinigd IK opstaat en hoger 

bewustzijn z’n intrede doet.  Het gaat hierbij om het overwinnen van 

eigen driften, nl de geslachtsdrift, om deze te onderwerpen aan de wil van 

Hogere Machten, de natuurorde, wat behoort tot de hoogste morele 

maatstaven. Dan leeft en handelt men niet als een onwetende gevangene 

van dierlijke begeerten, maar leeft en handelt men bewust met kennis van 

zaken. Zichzelf overwinnen is geen kleinigheid. Dat werd oudtijds 

voorgesteld als Sint Joris die de draak versloeg, of als Parcival.   

https://www.youtube.com/watch?v=EVO1K2uwqM0 

Hij die meester is over zichzelf kan zich ontdoen van alle demonen of 

demonische machten.  Het gaat om het begrijpen van het levensmysterie, 

de zogenaamde Graalcultus. Waar natuurwetten zijn, moeten er ook  

hogere intelligente wezens zijn die deze wetten uitvaardigden en 

bedachten, en die ook in staat zijn deze wetten te handhaven.  Toegeven 

aan eigen zinnelijke lusten betekent dat men zichzelf berooft van de 

macht over z’n eigen natuur. Alleen de beheersers van het eigen IK 

kunnen het goede doen uit liefde tot het Goddelijke. Dan verstaat men 

het wezen en diepste betekenis van de oude mythen, die gaan over de 

verhouding waarin man en vrouw tegenover elkaar staan om samen de 

gezondheid en raszuiverheid te bewaren bij hun voortplanting.  

Goed-doen voelt goed         No.1023 

 

14 

 

    

Het lijden van de mensen moet in feite niet als straf worden opgevat, maar 

meer als een werking van de natuurwet, die stelt en regelt dat alles wat 

de mens er tegen in doet, op weerstand botst en tzt hersteld dient te 

worden. Dit is een zekere dwang der natuur die leidt tot correctie, en dat 

ervaren wij als lijden, maar is het niet.  

De legende van de zwaan 

https://www.youtube.com/watch?v=vShN1jzpKHo 

Lohengrin (de Zwaanridder) voer eens over de Schelde bij Antwerpen in 

een boot die werd voortgetrokken door een zwaan. Op die plek redde 

hij een edele dame in nood. Deze dame was Else, prinses van Brabant. 

Lohengrin en Else huwden op voorwaarde dat Else nooit naar de naam 

of afkomst van haar redder zou vragen. Maar tijdens de huwelijksnacht 

verbrak Else haar belofte en Lohengrin beantwoordde haar vraag. 

Hierop verscheen de zwaan weer en verdween Lohengrin even 

mysterieus als hij gekomen was in de nevel of NIbel, zie Nibelungen. 

http://reizen-en-recreatie.infonu.nl/…/65765-sprookjesachti… 
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De Levensboom in de Hof van Eden 

Niet alleen de boom van kennis van goed en kwaad stond in de Hof, maar 

ook de Boom des Levens. Die boom is een oneindige fractal van ons 

bestaan in het universum. Een fractal is een natuurlijk voorwerp, een 

afbeelding of een wiskundige formule die bij nadere beschouwing bestaat 

uit, of voortkomt uit, een voortdurende herhaling van steeds dezelfde 

patronen of processen. In feite zijn alle in de natuur voorkomende vormen 

fractals. 

Deze boom is enig en uniek in z’n soort, losstaand van andere bomen , is 

levend en volbewust, heeft geen bron buiten zich en ook geen verenigd 

bewustzijn. Een verenigd bewustzijn ontstaat pas waar mensen 

samenkomen en samenwerken in eenheid. Alsdan vormen zij als groep 

een bron van kennis en ervaring voor de volgende generaties, dat wil 

zeggen voor de uitbreiding en continuiteit (voortzetting) van het 

universum. Elk individu van de groep draag een steentje bij, de één veel 

naar vermogen, de ander minder. De één als kunstenar, de ander als 

vuilnisman.  Een groep kan goede of slechte intenties hebben. Wanneer 

kwade geesten samenscholen en een tirannisch bewind gaan voeren, 

accepteert de levensboom dit niet zodat er geen verbinding met haar kan 
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ontstaan. De levensboom verbindt zich slechts met het goede en de 

rechtvaardigen, die moedig als een held voor gerechtigheid zich inzetten, 

desnoods burgelijke ongehoorzaamheid plegen wanneer dat vereist is, 

wat een vorm is van gezond anarchisme en een teken van een gezonde 

natie, aldus Peter Meyer op zijn website. Een volk dat slaapt en alles wat 

van overheidswege als zoete koek slikt, is ziek.  Omstreeks het jaar 1490 

vorderden de belastingpachters op onbarmhartige wijze het zogenaamde 

"ruitersgeld" in. Dat was een hoofdelijke belasting, waar rijk en arm 

evenveel betaalde, in 1477 opgelegd ten behoeve van de oorlog tegen 

Frankrijk. (Zie J. de Rek: Van Bourgondië tot Barok, p.29). 

Elke maand moest men geld geven en niemand wist waarvoor! 

De uitgemergelde boeren moesten soms hun huisraad en bedgerei ervoor 

verkopen. West-Friesland weigerde langer het "ruistersgeld" te betalen. 

Toen ging de Hollandse stadhouder erheen en liet de weigeraars aan hun 

eigen bomen in de tuin ophangen. Het boerenvolk kwam in opstand en 

zij bezetten Alkmaar, waarop Den Haag haastig beloofde de belasting te 

zullen herzien. 

Helaas, er was meer geld nodig voor de oorlog dan voorheen, en dus 

moest de belasting worden verhoogd in plaats van verlaagd. 

De West-Friezen betaalden niet! Hun lijfspreuk was: "Vrij Vries, zonder 

schatting en exies (accijns)!" De boeren verzamelden zich en trokken via 

Alkmaar naar Haarlem. Daar verschanste de stadsregering zich in het 

stadhuis, maar gaf zich later over. Schout C. van Ruyven werd door de 

boeren in stukken gesneden. Zij zonden zijn stukken in een mand naar 

zijn vrouw met een begeleidend briefje. De inhoud sprak voor zich: 

“Vrouwke van der Ruyven, aan dees boutkens zal dy kluyven”. 

 

                                


