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Privé Domein 174 (13-02-2023) 

Het Oude Testament: Genesis 

Het Oude Testament is een verzameling van verschillende Joodse geschriften die 

ontstaan zijn door mondelinge en schriftelijke overdrachten tussen 1000 en 150 voor 

Christus. Het is geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. 

In het televisie programma ‘Op zoek naar het paradijs’ tussen Eufraat en Tigris gaat de 

journalist Sinan Can met documentairemaker Thomas Blom naar het Midden-Oosten.   

Op de plek waar Eufraat en Tigris samenkomen zou misschien in het plaatsje Al-Qurnah 

de boom van kennis van goed en kwaad zich bevinden, een stad in het zuiden van Irak, 

ongeveer 74 kilometer van Barsra. 

   

Stel dat het waar is dat hier de boom van kennis in het paradijs heeft gestaan wat zou er 

zich dan echt hebben afgespeeld ? We moeten wel weten dat in die tijd sprake was van 

het patriarchale tijdperk dat ongeveer al 12.000 jaar geleden is ontstaan. De 

landbouwrevolutie kwam in de plaats van rondtrekkende nomadenvolken die leefden van 

de jacht en vee op zoek naar vruchten, gras en water. 

Mensen vestigen zich tijdens de landbouwrevolutie op een blijvende plaats, bewerken 

hun grond waar ze een hek omheen zetten. Ze worden eigenaars van een stuk grond. De 

mannen doen het zware werk, vechten een lieve lust en de vrouw bleef thuis. Er 

ontstaan machtsverhoudingen om bezit en de verhoudingen tussen man-vrouw worden 

anders. Erfeniskwesties worden veranderd. De oudste zoon erft bijvoorbeeld de boerderij 

en toebehoren, de andere kinderen komen er bekaaid vanaf. Dit gewoonterecht bestaat 

heden ten dage zelfs in ons land nog. (zie ook Privé Domein 173 over de vrouw)                                                                                           

In een patriarchale maatschappij draait alles om de man. De man die er zoveel vrouwen 

op na mocht houden als hij wilde. Polygamie vierde hoogtij ten tijde van Abraham, Jacob, 

David en Salomo. (1200-972 voor Christus) Het schijnt dat Salomo 700 vrouwen had en 

300 bijvrouwen met een lagere status.  
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Het is dus geen wonder dat uit Adam Eva is geboren. 

God neemt in Genesis een rip van de man weg en bedekt die plaats met vlees. Zo heeft 

Hij Eva geschapen. God zegt tegen Adam en Eva dat ze van alle bomen in de tuin (Hof 

van Eden) mogen eten behalve van de boom die inzicht geeft in goed en kwaad. Als je 

daarvan eet zul je sterven. Dat is je reinste uitlokking natuurlijk. Dan komt er ook nog de 

slang ten tonele die zegt dat ze rustig van die boom kunnen eten. Je vraagt je af waarom 

je je eigen schepping in gevaar zou brengen ? Eva heeft het natuurlijk gedaan, zij was de 

zwakste figuur en dat heeft ze geweten. Zij reikt de appel aan Adam. Ach, ach die arme 

Adam. Adam is een slapjanus. Hij had kunnen zeggen: ‘Nee Eva dat gaan we niet doen, 

ik beslis omdat ik de sterkste en wijste ben. Een beetje kritischer zijn Adam! De vrouw 

heeft vanaf toen steeds meer het onderspit moeten delven. Ze is gevaarlijk, 

onbetrouwbaar, sluw, zwak, een hoer en ga zo maar door. Ze moest daarom natuurlijk 

ook dom gehouden worden. Het heeft tot op de dag van vandaag een enorme impact 

gehad. Ook in de katholieke kerk en in iedere andere godsdienst. 

Heeft Eva Adam verleid ? Het kan bijna niet anders dan dat Adam Eva heeft 

verleid. 

De hele mensheid is als papagaaienland achter het idee van de ondergeschiktheid van de 

vrouw gaan staan.                                                                                                       

In het hele dierenrijk, ik zie het hier thuis in de vogelwereld voor mijn neus gebeuren zijn 

het de mannetjes die de vrouwtjes met al hun capriolen trachten te versieren. Precies 

andersom dan wat we in Genesis kunnen lezen. Zijn wij niet allemaal afkomstig uit het 

dierenrijk. Wij mannen gaan er trots op dat we vrouwen versieren om vervolgens te 

zeggen dat ze een hoer is. En wie maken het meeste oorlog ? Nee, de man is de zwakke 

schakel. 

Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens, 

1615, Mauritshuis 

Alle kunstenaars hebben sindsdien Eva de appel aan Adam laten aanreiken. Niemand is 

er op het idee gekomen dat Adam de appel aan Eva gaf. Hij wil toch zo graag! Bij 

hem spatten de hormonen toch al eeuwen uit zijn lijf. Zijn lul reikt tot aan de hemel. 

De mens moet juist wel de vruchten van de boom van kennis van goed en 

kwaad eten om zelf via leerprocessen zich tot grotere volmaaktheid te 

ontwikkelen. Een lange weg is de mens te gaan.                                  

Ander voorbeeld van papagaaiengedrag is Hendrik V111 die erin slaagt het hele Engelse 

volk een nieuwe godsdienst door de strot te duwen. In de biografie over Erasmus door 

Sandra Langereis lees ik op pagina 664 en 665 dat Hendrik door een koninklijk comité 

van censors lijsten liet opstellen van verboden luthersgetinte boeken. 
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Maar toen kardinaal Wolsey er niet in slaagde een pauselijke dispensatie voor de 

gewenste nietigverklaring van Hendriks huwelijk met Catharina van Aragon te verkrijgen 

besloot hij dat de Anglicaanse kerk zich losmaakte van Rome. Wolsey stierf onderweg 

naar het koninklijk paleis waar hij zijn doodsvonnis te horen zou krijgen. De Anglicaanse 

kerk scheidde zich af van Rome en het hele volk liep er achteraan. 

Onze man bij de Taliban.                                                                                             

In het voortreffelijke televisie programma ‘Onze man bij de Taliban in Afghanistan’ van 

Thomas Erdbrink blijkt op de vraag van Thomas aan een taliban hoe hij het liefste terug 

zou willen komen na dit leven. Hij koos onmiddellijk voor het man zijn omdat die veel 

meer rechten heeft. Een vrouw, Layla, vertelt dat bij de Taliban alles op de man is 

gericht, alle woorden zijn mannelijk, alles is mannelijk: van de naaimachine tot aan de 

stoel waarop ik zit, de tafel, de tafelpoot, de schaar, voedsel, niets is vrouwelijk. De 

vrouw kan en mag niets, ze moet totaal bedekt zijn, mag geen beroep uit oefenen, niet 

studeren en ga maar door. Er mag geen muziek gemaakt worden, muziekinstrumenten 

worden vernietigd, dansen en theater zijn verboden. 

 Layla in “Onze man bij de Taliban’ 

Volgens Sri Aurobindo heeft religie echter twee aspecten: ware religie en 

kwezelarij. ‘Ware religie is spirituele religie; zij probeert te leven in de Geest, in wat 

boven het intellect, boven het esthetische, ethische en praktische deel van de mens 

uitgaat en zij probeert deze delen van ons wezen te bezielen en te leiden door het hogere 

licht en de hogere wet van de Geest. Kwezelarij daarentegen verschanst zich in een 

bekrompen piëtistische verheerlijking door de lagere delen van ons wezen, of legt de 

nadruk op intellectuele dogma’s, vormen en ceremoniën, op een of andere starre, 

onveranderlijke morele gedragslijn of op een of ander religieus-politiek of religieus-

sociaal systeem.’ ‘Dogma’s, erediensten, morele gedragslijnen zijn steun- en 

hulpmiddelen. Zij mogen de mens worden aangeboden, maar hem niet worden 

opgelegd.’ (1) ‘De ziel gebruikt in de loop van haar evolutie drie dynamische 

voorstellingen van de hoogste Realiteit: Waarheid, Schoonheid en het Goede.’ 

(1)’Spiritualiteit eerbiedigt de vrijheid van de menselijke ziel omdat zijzelf door vrijheid 

tot vervulling komt en de diepste betekenis van vrijheid is het vermogen om zich te 

ontplooien en naar volmaaktheid te groeien volgens de wet van ieders eigen natuur, 

dharma’.   

Worldpress photo’s in de Cacaofabriek in Helmond (t/m 19 februari) 

De foto’s tonen weer eens de ellende van de wereld aan. Hongersnood, watersnood, 

droogte, vluchtelingen door economische uitzichtloosheid, politieke onvrijheid, 

kolonialisme, vervuiling, rampen, racisme, vrouwenonderdrukking, kindermishandeling 

en ga zo maar door. Weinig lichtpuntjes. 

Ook in ons land worden ieder jaar nog 43 vrouwen door zinloos geweld vermoord. Het 

plaatje hieronder toont nogmaals hoe het gesteld is het racisme, gelijkheid, vrijheid en 

vrouwen- en kinderrechten. 
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 27 

februari 2021. De twee dochters van Humaira Mustapha behoorden tot de ruim driehonderd schoolmeisjes die in 

Jangebe, in Noordwest-Nigeria, door gewapende mannen werden ontvoerd.  Foto Kola Sulaimon / AFP 

Amber Bracken, Canadese fotograaf, kindergraven bij de Kamloops Indian Residential 

School. Hij ontdekte125 kindergraven met door kleding van kinderen bedekte kruisen in 

het Canadese Britisch Columbia 215 

150.00 inheemse kinderen die tussen 1870 en 1970 op katholieke scholen tot 

‘assimilatie’ gedwongen werden door mentale, fysieke en seksuele mishandeling en 

doodslagen. Paus Franciscus heeft er zijn excuses voor aangeboden. 

 Amber Bracken, Canadese fotograaf, kindergraven bij de Kamloops Indian 

Residential School.                          
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Genoeg ellende om ons schilderij van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Hyon Gyon weer 

eens goed in te laten dringen. 

                                                                                               
Hyon Gyon Voice of Violence, gebrande satijn op doek, 70x70, 2012 

 

Als we de ellende in de wereld beschouwen dan zien we dat de wereld teveel mannelijk 

is, gesymboliseerd in mannen als Poetin, Trump, Ali Kahamenei als opvolger van 

Ruhollah Khomeini, en vele andere despoten. 

Een nieuwe mens zal er ooit komen, een mens, die nog man noch vrouw is. Daar 

hoop ik en geloof ik in. Een mens die volwaardig gelijkwaardig is. 

Rudolf Steiner zegt in zijn Akasha-Kroniek pagina 202, 203 het volgende: (2) 

‘Andere organen, die zich eveneens in toenemende mate zullen ontwikkelen, zijn de 

ademhalingsorganen, en wel wat betreft hun taak als spraakorgaan. Tegenwoordig kan 

de mens met behulp daarvan zijn gedachten in luchtgolven omzetten. Wat hij in zijn 

innerlijk beleeft, prent hij op die manier de buitenwereld in. Deze golfbeweging van de 

lucht is een weergave van hetgeen in zijn innerlijk gebeurt. In de toekomst zal hij op 

deze wijze steeds meer van zijn innerlijk wezen naar buiten toe vorm geven. En als 

laatste resultaat in dit opzicht zal hij door middel van zijn spraakorganen, die dan hun 

volmaaktheid bereikt zullen hebben, zichzelf – zijn nakomelingen – voortbrengen. De 

spraakorganen dragen dus thans de toekomstige voortplantingsorganen in kiem in zich.’ 

‘….pagina 204….de menselijke voortplantingsorganen hebben hun tegenwoordige vorm 

het laatst gekregen en zullen haar weer het eerst verliezen.’ 

 Metamorfosen van de ziel 
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