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 FILOSOFIE voor DUISTERNIS I 1 
 
 

Heb ook jij een menselijk hart, 
jij duistere macht? 

Wat houd jij onder je mantel, 
dat mijn ziel onzichtbaar 

krachtig raakt? 2       

 
  
In zijn Hymnen aan de Nacht2 belicht de dichter - filosoof Novalis met wonderschone, bijna 
tijdloze woorden de vele aspecten van de nachtwereld, die 200 jaar na zijn overlijden niets van 
hun actualiteit verloren hebben. De brug van de uiterlijke nachtwereld wordt geslagen naar de 
eigen innerlijke nachtwereld, waar zonnen en oneindige, kleurrijke schatten worden gevonden.  
 
De duisternis van de wereld is in de laatste decennia steeds meer een hot item geworden. 
Zowel de uiterlijke nacht als de duistere kanten van de mens staan onder bijzondere druk. De 
uiterlijke nachtwereld  wordt op aarde steeds zeldzamer. De totale toename van licht naar de 
hemel gedurende de nacht wordt geschat op 5 - 10% per jaar. Foto’s vanuit satellieten geven 
een onrustbarend beeld van onze 24 uurs-economie en de som van onze individuele besluiten 
om ons licht in de duisternis te laten schijnen. Kaarten van duisternisgebieden in ons land 
tonen nog maar een beperkt aantal plaatsen, die bij voortzetting van ons gedrag dreigen te 
verschrompelen. 
 
Wie weleens bij een Zwitserse berghut bij heldere nachthemel naar boven heeft gekeken, beseft 
met een schok wat successievelijk verloren is gegaan. Een sterrenhemel van ongekende pracht 
en rijkdom wordt paradoxaal genoeg door onze kunstlichtsluier vrijwel voortdurend en in 
toenemende mate aan onze waarneming onttrokken. Niemand kan beweren dat voor dit gemis 
geen nuttige doelen worden gerealiseerd, maar het valt op, dat elke vraag naar licht 
individuele belangen van personen, bedrijven of maatschappelijke groeperingen invult en dat 
de stem van en voor de duisternis daarbij vrijwel altijd zwijgt. En dat terwijl de nachthemel tot 
de zeldzame oer-fenomenen behoort, die algemeen menselijk worden gewaardeerd. De 
duisternis staat met bijv. natuur, zonsondergang en strand in de bescheiden reeks belevingen, 
die door vrijwel alle mensen op aarde worden geapprecieerd. Maar niemand heeft de 
duisternis tot core-business gemaakt. Slechts weinigen wensen voor de duisternis in het 
strijdperk te treden en als men dit wel doet dan dient dat meestal een naastgelegen 
hoofddoelstelling zoals astronomische waarnemingen, persoonlijke lichthinder, zorg voor 
dieren etc. 
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Gelukkig zijn er ook eerste resultaten te melden, die de duisternis als factor een plaats 
toekennen. Het “nee tenzij” beleid van Rijkswaterstaat bij de aanleg van verlichting langs 
rijkswegen nabij natuurgebieden is daarvan een goed voorbeeld. Ook de opname van de 
duisternis als oer-kwaliteit in de beleidsvoornemens van de ministeries van VROM en LNV 
alsmede in publicaties van de Gezondheidsraad kunnen worden beschouwd als de eerste 
aanzetten tot verandering. 
Een ernstige hinderpaal voor verdere invulling van deze beleidsvoornemens vormen de 
communicatielijnen tussen de personen en organisaties, die de duisternis een warm hart 
toedragen. Veel berust op de surpluskrachten van deze mensen, die vaak geïsoleerd en 
verkokerd in de samenleving werkzaam zijn. De tijdrovende, kostbare communicatie naast de 
complexiteit van de materie verhindert dan al gauw concretisering van beleidsvoornemens. 
Ook de motieven voor de aanpak zijn slecht of niet geformuleerd. Met moeite verwijzen 
milieuorganisaties naar slechts enkele summiere onderzoeken over het gedrag van insecten en 
onrust bij enkele diersoorten. De flora lijkt slechts enige verschuiving te vertonen in groei- en 
bloeitijden en bij de mens vormt het nachtelijk licht slechts een element van de vele stress 
veroorzakende factoren in onze maatschappij. Het tonen van de kosmische verschijnselen aan 
kinderen wordt ook als een pedagogische noodzaak beleefd, maar echte substantiële 
economische schade is niet aantoonbaar en daarmee is de duisternis geplaatst buiten de 
dwangbuizen van de geldeconomie, die wèl vele veranderingen in onze maatschappij 
bewerken. 
 
Hoe kan deze situatie doorbroken worden? Een regieplatform lijkt een noodzakelijke en 
zinnige stap om de scheidingswanden tussen biologen, medici, astronomen, wetenschappers, 
beleidsmakers, milieu-activisten en burgers af te breken. Toch lijkt er dan een hopeloze berg 
onderzoeken, regelgevingen, gedragsrichtlijnen door lange tijdsprocessen, 
spraakverwarringen en tegengestelde belangen te gaan stranden in een zwaktebod tegenover 
de macht die het duister dreigt te verdringen op aarde. Een invalshoek die een perspectief kan 
bieden is het betrekken van de filosofie bij dit brede algemeen menselijke belang. Van oudsher 
staat deze moeder der wetenschappen boven alle wetenschapsdisciplines en schept voor mens 
en wereld denkend uitgangspunten. Weliswaar is haar positie de laatste 100 jaar overspeeld 
door alle verbluffende resultaten van de technische wetenschappen, maar een keerpunt voor de 
positie van de filosofie lijkt te zijn aangebroken bij het bereiken van allerlei grenzen op 
algemeen menselijke gebieden als leven en dood, vrijheid en gebondenheid en nu ook licht en 
duisternis. De filosofie kan door haar bovenliggende positie ontkokering in de communicatie 
bewerken en zou de algemeen menselijke motieven moeten kunnen verwoorden voor het 
behoud van de duisternis, motieven die vrijwel overal onbewust intuïtief gevoeld worden. Het 
teveel gefixeerd zijn op uiterlijke, aardse aspecten, die niet bij de nacht en de duisternis horen, 
verhindert de verwoording van deze motieven, die daardoor voor het bewustzijn een verborgen 
bestaan blijven leiden, maar gelukkig nog wel worden gevoeld. 
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Het vervolg wil een eerste poging zijn om met behulp van een meer filosofische insteek tot 
verwoording van een algemeen menselijk argument voor het intuïtieve gevoel voor het behoud 
van de duisternis te komen met de verwachting en de hoop dat er nog vele zullen volgen. 
 
Licht en duister nemen in onze Nederlandse taal een opmerkelijke plaats in t.o.v. andere talen. 
Wij beschikken over een enorme rijkdom aan uitdrukkingen die het licht en de duisternis in 
verband brengen met ons bewustzijn. Zo kan iemand een licht opgaan, kan hij in het duister 
tasten, kan iemand ergens zijn licht opsteken of op laten schijnen, kan men iets in een ander 
licht zien enz. Deze verbanden leggen de verwantschap bloot tussen wat licht ons kan tonen in 
de uiterlijke wereld en wat op dezelfde wijze in ons denkend kan worden ontsloten. Ook aan de 
duisternis moeten wij, net als Novalis, vreemd genoeg een soortgelijke rol toekennen. Wie 
geheel objectief zichzelf beschouwt voor en na het slapen, die bemerkt dat zich gedurende de 
nacht opmerkelijke processen hebben afgespeeld, die gewoonlijk geheel aan het bewustzijn zijn 
onttrokken. Slechts op de grenzen van slapen en waken doemen soms (vage) droombeelden op. 
Wat men verder kan bemerken is dat de nacht verkwikt, men voelt zijn denkende bewustzijn 
verfrist. Men bemerkt veelal veranderingen aan kwesties, waarmee men de avond voor het 
slapen nog heel anders worstelde. De uiterlijke fysiologische processen, die zich in de nacht 
voltrekken liggen ondenkbaar ver verwijderd van deze kwesties. In andere aspecten van onszelf 
wordt kennelijk gedurende de nacht iets bewerkt, waardoor men anders naar de 
oorspronkelijke problematiek kan kijken. Wie een nacht slecht heeft geslapen merkt het enorme 
verschil. De problematiek lijkt dan alleen maar groter te zijn geworden. Hoe komt deze 
verandering in en door de duisternis van het slapen tot stand? Wij laten deze vraag vooralsnog 
maar rusten en nemen slechts het resultaat de verkwikking, de verheldering, de verandering 
van het denkende bewustzijn mee. 
 
Aan het uiterlijk zichtbare fenomeen kleven vaak kenmerken, die verbanden hebben met de 
bron of de oorzaak. Bij hoesten of longaandoening verbaast het daarom niemand dat dit 
gevolg verband houdt met rookgedrag of luchtvervuiling dat zich ook in het luchtelement 
afspeelt. Zo is het veelzeggend dat de bewustzijnsmotieven die voor het duister van de nacht 
pleiten ook grotendeels in het duister gehuld blijven. Slechts het intuïtieve besef dat het daarbij 
om een oerwaarde gaat, vormt net als de sterrenhemel een zwak schijnsel in ons bewustzijn. 
Dat deze stem zwijgt wanneer kunstlichtplannen worden gerealiseerd is een tweede parallel 
met de rust die de nachtelijke duisternis zo fundamenteel kenmerkt. Het is alsof de wekker voor 
de nacht altijd van buiten moet komen, van een gehinderde of een belanghebbende met een 
zijdelings ander belang. De pure motieven voor de nacht hullen zich in een zwijgende mantel. 
 
 

Geprezen zij de eeuwige nacht, de 
sluimer die nooit eindigt. Warm 

heeft ons de dag gemaakt, genoeg 
zijn wij gepijnigd.2
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Wat ontsluit de nachtelijke hemel dan wel in ons? Het antwoord is even grijpbaar als on-
grijpbaar. In de beweging van sterren, maan en planeten wordt ons een wereldbeeld 
medegedeeld. Voor Ptolemeus was dat, dat de zon rondom de aarde draaide. Daar klonk: 
“Alles draait om mij.” en dat beeld ging daarna eeuwenlang het egocentrische machtsdenken 
van de individu dragen. Bij het latere Copernicaanse wereldbeeld bewogen de aarde en de 
planeten om de zon en stemde de ziel zich met: “Ik draai er omheen.”  Naast het individuele 
aspect ontstaan dan de halve werkelijkheden van de louter stoffelijk gerichte wetenschap, die 
om een geestelijke achtergrond en architectuur van de dingen heen draaien.  
 
De relativiteitstheorie van Albert Einstein biedt met de enorme toename van astrologische 
waarnemingen van de 20e eeuw aanknopingspunten dit er omheen draaien  en dit egocentrisme 
om te vormen tot een ander wereldbeeld (zie ook Max Born3). De  waarneming dat ons zon- 
nenstelsel zelf onderweg is naar sterren in de richting van het sterrenbeeld Hercules 
metamorfoseert het Copernicaanse ellipsbeeld al tot een meer kurkentrekkerachtige beweging 
van onze aarde t.o.v. de zon. Met het besef van Einstein dat geen enkele beweging in de ruimte 
absoluut is, lijkt dit kurkentrekkerbeeld de mogelijkheid in zich te dragen om een nieuw 
wereldbeeld te kunnen ontsluiten. Een bescheiden aanzet hiertoe wordt gevonden in de 
natuurwetenschappelijke voordrachten, die Rudolf Steiner4 hield. Daarin wordt al meer dan 
voorheen in overeenstemming met het kurkentrekkerbeeld gesproken over een aarde die de zon 
achterna gaat. Daarnaast echter worden aanwijzingen gegeven over rotatie-
lemniscaatvormige planetenbanen, die veel complexere bewegingen uitvoeren en waarvan het 
huidige (Copernicaanse) wereldbeeld slechts een geprojecteerde neerslag is. Bij Hermann 
Bauer5 krijgen deze aanwijzingen in 1988 een denkbare, mathematisch onderbouwde invulling 
in zijn boek “Über die lemniskatischen Planetenbewegungen", die volledig in 
overeenstemming blijven met de astrofysische waarnemingen van dit moment. De relativiteit 
van alle bewegingen in de ruimte van de Einsteinse relativiteitstheorie krijgt een ongekend 
beweeglijke invulling. Op een roterende bol doorlopen aarde en zon twee oestervormige 
banen, waarbij het centrum van de kosmos tussen aarde en zon moet worden gedacht. 

       

Toegemeten werd het licht en het
waken hun  tijd  -

maar de heerschappij van de 
nacht is tijdloos,

eeuwig duurt de slaap.2
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Drie wereldbeelden van Ptolemeus, Copernicus en van Steiner versmelten daarin tot een nieuw 
denkbaar beeld waarin klinkt: “Het centrum ligt tussen mij en de zon.”  De gevolgen van een 
dergelijk wereldbeeld lijken veel meer in de nuances van het midden tussen twee polen te 
ontstaan. Wie zal ontkennen dat daar onze aarde dringend behoefte aan heeft? 
 
Hoe kunnen wij een nieuw wereldbeeld vinden als alles relatief is? Hoe kunnen wij er niet 
meer om heen draaien? De tijd dat het bewustzijn van de mensheid een wereldbeeld wordt 
ingegoten dat zij klakkeloos zal slikken, is voorbij. Bauer houdt in zijn boek andere modellen 
van de complexere bewegingen van sterren en planeten open en appelleert enorm aan het 
eigen voorstellingsvermogen van de lezer van zijn boek.  Slechts de individuele eigen 
waarneming zal de sleutel kunnen zijn tot nieuwe gedachten, die oude hypothese’s vervangen. 
De mens kan dit slechts zelf als zij haar blik op de kosmos behoudt. Het wereldbeeld bij Bauer 
draagt in haar hogere complexiteit een aantal aanwijzingen, hoe de kosmos een relatie heeft 
met een binnenste buiten gekeerde mens. Een gespiegeld mensbeeld in de kosmos dat ook in 
hermetische geschriften als de Kabbala al werd genoemd als Adam Kadmon en bij de 
Germaanse mythologie verschijnt als de reus Ymir. Meer in- en uitademende bewegingen van 
lemniscaatvormige banen behouden een veel duidelijker parallel met menselijke 
levensprocessen als stofwisseling, bloedsomloop en ademhaling, die eveneens 
lemniscaatvormige complexe bewegingen in zich bergen. 
 
Of men de duisternis nu uiterlijk of meer innerlijk beschouwt maakt eigenlijk geen verschil 
voor het essentiële van haar waarneming als het erom gaat of wij onszelf in de kosmos om ons 
heen zullen kunnen terugvinden. De uiterlijke waarneming heeft hiervoor een klaar zicht op het 
wonder boven ons nodig. De innerlijke waarneming heeft de kwalitatieve beleving van de 
nachthemel nodig om deze noodzakelijke brug te slaan. 
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Het sluipende proces van versluiering van de nachthemel zal deze beide mogelijkheden tot 
bewustzijn en herkenning van de relatie tussen mens en kosmos toedekken en bemoeilijken. Dat 
geldt elke mens, dat geldt meer uiterlijk en meer innerlijk zoekenden. Dat zal tot gevolg hebben 
dat wij er nog langer omheen draaien en een kerndraagvlak voor een midden moeten ontberen, 
als wij de duisternis niet de plaats geven, waarin die voor ons kan gaan spreken. 
 
Zevenbergen, 08.12.2001 
 
 
H. Stolk 

  

 
Hemelser dan de flonkerende 

sterren in die verten lijken ons de
oneindige ogen die de nacht in 

ons heeft geopend.
Verder zien zij dan de zwakste van 
die talloze legioenen, ook zonder 
licht schouwen ze tot in het diepst 
van een liefhebbend hart, wat een 
hogere sfeer met onzegbare wellust 

vervult.2
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