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FILOSOFIE voor DUISTERNIS II 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Een tweede onderbouwing voor de duisternis verlaat het menselijke standpunt en zoekt de 
positie van de duisternis zelf.  De eerste vraag die dan opdoemt is of wij ons in de duisternis 
van de gebruikelijke menselijke communicatie en logica op dezelfde wijze kunnen bedienen als 
bij het waarnemen en denken van de mens. Twee wegen staan hierbij open 7, zoals het binnen 
en buiten zichzelf zijn ook tweeledig is. “Uit de wereld en in de wereld: daarmee zijn twee 
wegen aangeduid, die in waarheid slechts één weg zijn  - de weg van de mens, die zichzelf 
tegelijk als hemels, vergankelijk en eeuwig ervaart en, ontwaakt tot een hoger bewustzijn, in de 
wereld tot zichzelf komt, zoals dat in het sprookje van Goethe door de slang wordt 
gesymboliseerd, die zichzelf in de staart bijt.” 7 Voor deze twee wegen in één zal gebruik 
worden gemaakt van het oude principe “Zo binnen, zo buiten”. De overeenkomst van 
microkosmos binnen de mens en macrokosmos buiten hem legt de grondslag om niet slechts 
met het denken de sfeerwijziging naar de duisternis te voltrekken, maar novalistisch op 
“volmaakte wijze”6 met ons gehele wezen en zijn. Dat wil zeggen met de totaliteit van het 
zielsmatige denken, voelen en willen èn onze geestelijke capaciteit. Wanneer wij zo in het 
wezen van de duisternis onze positie betrekken maken wij kans de innerlijkheid van de 
duisternis te ontsluiten. 
 
De dagen op aarde worden door de omwenteling van de aarde om haar as vanuit de natuur 
gemiddeld ingedeeld in 12 uur licht en 12 uur duisternis, met verschillende overgangsperiodes 
afhankelijk van de plaats op aarde. Rondom de evenaar zijn die overgangen abrupt met 
geringe schemeringstijd en bij de poolcirkels verruimen en verkorten de overgangen tussen 
dag en nacht met de seizoenen. Deze afwisselingen komen tot uitdrukking in een gemiddeld 
waak : slaapritme bij de mens van ongeveer 2:1. Wij betreden dagelijks innerlijk met de slaap 
een duisternis net als elke plaats van de aarde. Dat maakt ons in principe geschikt als 
waarnemer van de duisternis, ware het niet dat wij gewoonlijk in de slaap slechts een zeer lage 
vorm van bewustzijn hebben. In tegenstelling tot ons gebruikelijke bewustzijn waarin wij met 
heldere, verlichte gedachten plegen te werken is door de verwisseling van sfeer ons 
werkterrein nu juist in het duistere gebied gelegen. Met onze werkhypothese “Zo binnen, zo 
buiten” als gereedschap zullen we innerlijke en uiterlijke duisternis in relatie tot elkaar 
beschouwen en zo trachten de duisternis te belichten. 
 
De uiterlijke duisternis van ons heelal is totaal doorlicht. Miljoenen sterren fonkelen hun licht 
door de duisternis. Een onmetelijk perspectief manifesteert zich in de duisternis en wordt juist 
door de duisternis zichtbaar. Dit paradoxale feit vormt de omgeving van het wezen van de 
duisternis. De vraag doemt op wanneer er dan sprake is van duisternis. Wie in een grot of mijn 
de totale duisternis heeft betreden ervaart daar een volkomen andere kwaliteit van duisternis. 
Boezemt de fonkelende sterrenhemel in de duisternis ons ontzag, respect en eerbied voor de 

De verwisseling van sferen is 
noodzakelijk op een volmaakte wijze .

Het zinnelijke moet geestelijk, het 
geestelijke zinnelijk worden uitgebeeld.6
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grootsheid in, zo werkt de onderaardse duisternis beklemmend en beangstigend. De duisternis 
is voor ons dus allerminst éénduidend noch voor ons denken noch voor ons voelen. Beide 
aspecten van de duisternis kunnen door ons worden betreden. Langs de ene weg wordt het 
toenemend kouder en ervaren wij de warmte van een ontzagwekkende, goddelijke sfeer, langs 
de andere weg wordt het toenemend warmer en ervaren wij een benauwende, doodse sfeer. 
Beide duisternis kwaliteiten ontberen in toenemende mate het levenscheppende midden van 
onze atmosfeer. 
Heeft de polariteit van deze beide duisternissen dan geen midden? Wij noemen de 
overgangsgebieden tussen licht en duister schemering. Juist daar ontstaat de kleurenpracht 
van de zonsopgang en -ondergang. Juist in de bovenlaag van de aarde wortelt de enorme 
vruchtbaarheid voor onze vegetatie, vinden we kleurrijke, halfdoorschijnende mineralen en in 
het water de kleurenpracht van de vissenwereld. Wij ervaren in de omrandingen van de 
duisternis ongekende kunst- en levensprocessen.  
 
Een stap naar de duisternis binnen in ons is met het vorenstaande en het  mensbeeld waarmee 
wij op “volmaakte wijze” aan deze beschouwing begonnen niet erg groot meer. Immers is ons 
denken niet stralend doorlicht als de duisternis van het heelal? Kent ons willen geen 
ondoorgrondelijke, benauwende, duistere aspecten? Leeft in de schemering van ons voelen niet 
een scheppende kleurenrijkdom? Zijn ze alle drie ook niet zo in overeenstemming met de 
uiterlijke plaats van de duisternis geordend? Het doorlichte, denkende hoofd boven, onder het 
ondoorgrondelijke willen in ons ledenmatenstelsel en in het midden het rijke voelen in het 
ritmische systeem van onze hart en longen? 
     
Nu deze overeenkomst in overeenstemming lijkt met onze werkhypothese “zo binnen, zo 
buiten” kunnen wij de volgende stap zetten naar een verinnerlijking van onze waarnemingen. 
   
De doorlaatbaarheid voor licht is wellicht de meest sprekende innerlijkheid die de duisternis in 
zich draagt. Wat is dat voor een grootsheid om zo doorschijnend te zijn? Zichzelf totaal 
opofferend en opgevend voor alles van buiten, dat licht is. Het is bijna onmogelijk je een 
concrete voorstelling van een dergelijk wegschenkend vermogen te maken. Je kunt je dat 
eigenlijk alleen voorstellen wanneer de duisternis net zo gemakkelijk ontstaat als zichzelf weer 
opgeeft.  
En dat is tot op zekere hoogte inderdaad het geval. Een dicht gelast kokerprofiel bevat toch net 
zo snel duisternis als dat een licht de duisternis doorstraalt. Met elk voor licht ondoorlatend 
materiaal is er bij een goede invouwing en randafsluiting toch gemakkelijk een ingesloten 
duisternis te vormen. De tegenstelling die zich in die waarneming voordoet is weer 
opmerkelijk. Het licht doorstraalt een eindeloze ruimte en de gesloten vorm omgrenst 
duisternis. 
 
Hier komen we weer bij een polariteit die een contra-verband tussen licht en duisternis 
aandraagt. Duisternis is vrij gemakkelijk als negatie te formuleren namelijk: niet-licht. De 
verlegging naar het bewustzijn van de mens ligt ook hier weer in analogie voor de hand. Licht 
is bewustzijn, duisternis geen bewustzijn.  
Weten we daarmee eigenlijk wel meer? Over het licht wordt al een hele mensheid lang 
gepuzzeld. De meest opmerkelijke verschijnselen hebben daarbij het licht gezien. Vooral de 
quantum-mechanische onderzoekingen en het onderzoek naar het gedrag van sub-atomaire 
fotonen heeft de laatste 100 jaar het totale wereldbeeld van de natuurwetenschap rigoureus op 
zijn kop gezet. Met het bewustzijn lijkt het niet veel anders te gaan. Meta-fysisch onderzoek, 
resultaten van B(ijna )D(ood)E(rvaringen) en vooral de invloeden die biofotonen in het DNA 
van de celstructuur hebben bij celdelingen8 staan borg voor een zelfde groots omdenken 
rondom de millennium-wisseling. Maar begrijpen wij daardoor de duisternis beter?  Als 
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bewustzijn een uitvloeisel is van het ik van de mens, dan is in de Fichte-studies van Novalis een 
betekenisvol aanknopingspunt te vinden voor het antwoord op dit aanhoudende vraagstuk. Bij 
de vragen rondom de geestkern van de mens - het ik -  komt Novalis tot het volgende: 
 
“Er moet een niet-ik zijn ([these]), opdat -ik- zich ([anti-these]) als -ik- kan plaatsen 
([synthese]).” 9 
      
De zelfkennis voltrekt zich over dat wat niet zelf is. Door de polariteit heen valt de blik op de 
gemeenschappelijke sfeer van haar delen. 10 En dan vervolgt Novalis: 
 
“De handeling dat het ik zich als ik plaatst moet met de antithese van een onafhankelijk niet-ik 
en de betrekking op een haar omsluitende sfeer verknoopt zijn - deze sfeer kan men God en Ik 
noemen” 9     
 
Fichte meende het ik in de totaliteit gevonden te hebben. Alles waarvan wij weet hebben moet 
in de sfeer van ons ik treden. Hij noemde dat ik “het absolute ik”. Novalis vraagt zich af of 
Fichte niet ten onrechte alles in het ik gelegd heeft. Het niet-ik is een schijnbare 
tegenstrijdigheid die zowel binnen de sfeer van het ik als inhoudelijk daarbuiten ligt. Het niet-
ik neemt als zodanig een bijzondere plaats in en kan als anti-these vanuit die bijzondere plaats 
de these ik zichtbaar maken. De oorsprong van niet-ik en ik heeft een gezamenlijke sfeer, die 
zowel alles wat het ik omvat als ook het niet-ik omvat. Die oorsprong is de synthese van beide 
en kan God genoemd worden, maar ook ik in de zin van het absolute ik van Fichte. 
   
Wanneer nu de stap van het niet-licht (anti-these) zijn van duisternis naar licht (these)  wordt 
gezet in analogie met het vorenstaande onderzoek naar de geestkern van de mens, dan kunnen 
wij op dezelfde wijze inzien dat duisternis en licht delen zijn van een samenvattend scheppend 
principe dat beide synthetisch omvat. We hebben dan vanuit de negatie van duisternis, wat het  
niet is, het geestelijke element van duisternis met ons bewustzijn aangeraakt. Dat dit ons bij 
een weten over de schepping - een theosofie - brengt is een verrassend resultaat, maar stemt 
volledig overeen met de sequentie van het scheppingsverhaal in de bijbelse Genesis, waarbij 
het licht in de duisternis wordt geschapen. Ook de samenhang met de geestrijke taal van de 
proloog van het Johannes evangelie waar staat “het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet begrepen” is veelzeggend. 
 
Zoals onze zintuiglijke blik op de sterrenwereld ons in het eerste deel van deze filosofie voor 
duisternis bij drie wereldbeelden bracht, zo brengt onze innerlijke beschouwing van de 
duisternis ons bij drie godsbeelden. In oorsprong had de mens een godsbesef dat hem 
tegenover goddelijke natuurwezens plaatste. Dat “heidense” godsbeeld wordt polytheïsme 
genoemd.  Het jodendom bracht het monotheïsme; een godsbeeld dat de mens c.q. het volk in 
een ondergeschikte positie plaatst ten opzichte van één god. Vervolgens waart in het 
christendom de triniteitsgedachte met een drievoudig godsbeeld van Vader, Zoon en Heilige 
Geest dat toch ook als een monotheïstische eenheid gedacht moet worden volgens het concilie 
van Nicea van 325 n.Chr.  
 
De drieledige 2:1 verdeling van ons waak/slaap ritme heeft een betekenisvolle overeenkomst 
met de triniteitsgedachte. De duisternis van de slaap in denken, voelen en willen stemt in 
velerlei opzichten overeen met een Vaderwereld die zwijgt, alom tegenwoordig is en zich totaal 
openstelt voor een lichtwereld. Het licht in ons waakbewustzijn wortelt met haar banden in de 
gedachten van de wereld van de Heilige Geest. In de scheppingsdaden van de Zoon-wereld 
betreden wij het voortdurende ontstaan en vergaan van onze gevoelens. In een ongekend 
compacte vorm wordt dit tot uitdrukking gebracht in een onderdeel van de grondsteenspreuk 
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van Rudolf Steiner die hij bij de kerstbijeenkomst van 1924  in de harten van de mensen legde 
11. Daar heet het: 
    
“In der tijden wending 
Trad het Wereld-geesteslicht  
In de aardse wezensstroom; 
Nacht-duister  
Heerste niet langer; 
Daghelder licht  
Ontstraalde in mensenzielen;”11 / 12 
 
Het betreft de lichtbiografie van Christus die bij het begin van onze jaartelling als wereld-
geesteslicht in de werkingssfeer van de wezens van de aarde ging optreden. Daarmee was er 
een einde gekomen aan de heerschappij van de duisternis en kon er in twee stromen 
mensenzielen de werking van dat licht optreden als warmte en als verlichting. 
 
"... 
Licht  
Dat verwarmt  
De arme herdersharten; 
Licht  
Dat verlicht  
De wijze koningshoofden.”11 /12 
 
Het ligt sedertdien in de vrijheid van elke mens om in zich “het licht in de duisternis te laten 
schijnen”13. Het onderkennen en vormen van de kwaliteiten van duisternis ligt evenzeer in de 
vrijheidssfeer van de mens. Voor de aard van de duisternis lijkt dit allereerst nog geen 
betekenis te hebben, maar dat ligt anders voor de al dan niet onderkennende mens. Zijn 
duisternis wordt al dan niet doorstraald met de twee lichtfacetten voor hart en hoofd. In het 
geval dat de duisternis doorstraald wordt, schept hij in zich een relatie tot de kosmische 
kwaliteit van de duisternis. In het andere geval wordt de andere duisternis kwaliteit van de 
aarde in hem gegrondvest. De eerste schept in hem licht voor hoofd en warmte voor hart, de 
tweede brengt hem in benauwenis en opsluiting.  
 
Wat betekenen deze stappen in de onderkenning van de plaats van de duisternis als onderdeel 
van een aspect van de godswereld? Het beleven van de imposantheid van de duisternis aan de 
hemel en het dit al dan niet bewust opnemen van de kwaliteiten van deze wereld vormen 
raakvlakken met de oergrond van ons bestaan. Deze raakvlakken in zuiverheid waarnemen is 
een ontmoeting die elke mens zijn goddelijke oorsprong kan doen beseffen. Die mogelijkheid 
een mens sluipend ontnemen is een verschraling van de mogelijkheden om het goddelijke in 
onszelf te onderkennen en doorlatend te worden voor nieuwe scheppende vormen, die de mens 
nog zo nodig lijkt te hebben.  
Voor een denken dat het transcendente bij haar uitgangspunt uitsluit kan een dergelijk 
gezichtspunt niet worden gevonden. Langs de wegen van analogie en in een 
waarnemingsniveau waar het menselijk subjectieve door het wetenschappelijk objectieve niet 
wordt uitgesloten kan een dergelijk mensenbelang van het behoud van de duisternis van de 
hemel tot een “volmaakte” waarneming worden. Namelijk het behoud van een aspect van het 
goddelijke.  
 
Er is een beeld van de goddelijke triniteit dat het vaderlijke dragende element op aarde tot 
hoog in de toppen van de bergen ziet, dat het Zoon-aspect tot aan de boomgrens in het 
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bruisende natuurleven positioneert en dat het Geest-element in de dalen van de stedelijke 
omgevingen plaatst. Het kan opvallen dat de duisternis boven de boomgrens en de bebouwing 
nog altijd de meest pure duisternis op aarde draagt. Het avondwerk met lichten van 
sneeuwbuldozers op ski-pistes doorbreekt bijna pijnlijk wat vanaf andere hoge berghellingen 
‘s-avonds op ons afkomt. Het kan ook opvallen dat hoog in de bergen nog boven het geruis van 
watervalletjes een ongelooflijke stilte heerst zoals nergens anders op aarde. Dat stilte element 
heeft een bijzondere parallel met onze duisternis. De stilte staat even kwetsbaar open voor elk 
geluid als de duisternis voor licht en draagt dat andere ongevraagd en onvermoeibaar. Ook de 
stilte wordt eenvoudig geformuleerd in de negatie: niet-geluid. In die hoge wereld met vaak 
donkere contouren valt de maagdelijk witte sneeuw, die als water het levende van de aarde via 
waterstromen en -circulatie systemen gaat reguleren. Met dat beeld van het drager zijn voor 
een bevruchtend lichtend element is het wezen van de duisternis en haar plaats voor ons het 
eenvoudigst en wellicht het volledigst gekarakteriseerd.      
         
 
       
 
 
 
 
 
Wat vraagt een inzicht van het belang van de duisternis van ons? We zagen dat wanneer het 
ontbreekt we geen verderfelijke afgronden voor de wereld ontketenen. Overal kan weer nieuwe 
duisternis worden gemaakt door inkapseling en omhulling of door het simpelweg omdraaien 
van een knop. Maar wat gebeurt er wanneer wij wel ruimte voor duisternis maken? Wanneer 
de mens iets doet zonder direct eigenbelang dan noemen wij dat liefde. Duisternis scheppen 
kan een liefdedaad zijn. Liefde voor de duisternis is een veel voorkomende menselijke intuïtie 
net als de liefde voor een medemens. Zoals elke liefde, is die niet gemakkelijk te bewijzen of te 
grondvesten. Zo zouden ook deze aanzetten tot filosofie voor duisternis maar bescheiden 
gehonoreerd kunnen worden. Maar wat er dan toch kan overblijven is een onmiskenbare liefde 
voor dat kwetsbare alles dragende element van de duisternis. Het inzicht dat duisternis een 
element is dat een medemens of levende wezens als kwaliteit nodig kunnen hebben zou in ons 
tot een liefdesdaad kunnen worden om van overmatig lichtgebruik af te zien. Er zullen 
milieuactivisten voorop gaan die met energiebesparing en CO2 berekeningen ons de 
argumenten ervoor aanreiken, maar die argumenten hebben ons nog niet bij terughouding 
kunnen brengen. Een collectieve onzichtbare liefdesdaad voor deze altijd zwijgende wereld van 
de duisternis zal onze aarde niet alleen een ander aanzien geven maar zal een magische 
verlichting in ons kunnen wekken. 
  
Het oude principe 

 
“zo binnen, zo buiten”  

metamorfoseert dan tot het principe 
 

“zon binnen, zon buiten”. 
 
Breda, 14.05.2008 
 
H. Stolk  

Liefde is de grondslag van de 
mogelijkheid tot magie. De liefde 
werkt magisch.14 
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