
VERKENNING 
 
New Age: is het al begonnen? 
 
J.H. Kuiper 
 
Groningen, april 2003. Met de trein arriveer ik vanuit Assen op het station. In de trein 
heb ik wat in de Metro gebladerd. Het bevatte net genoeg om de reis tussen Assen en 
Groningen te vullen. De Horoscoop heb ik overgeslagen. 
 
Een wandeling door Groningen 
Als je het station uitloopt en rechtsaf gaat, kom je vanzelf bij het cultuurcentrum De 
Oosterpoort. In 2002 was de bondsdag daar georganiseerd. Dit seizoen kon je daar ook de 
musical Hair gaan bezoeken. Toen die ooit, al lang geleden, uitkwam, was iedereen geschokt 
door de mensen die daarin al hun haar lieten zien, ook het haar dat je normaal alleen onder de 
douche ziet. Maar ook het liedje over het tijdperk van Aquarius dat eraan komt, is afkomstig 
van deze musical. 
Aan de linkerkant weet ik de voormalige Zuiderkerk te staan. Dit grote gebouw met toren is, 
toen het aantal kerkleden in Groningen daalde, verbouwd tot appartementencomplex. De 
secularisatie is zichtbaar geworden. 
Ik ga daar niet langs, maar loop naar het water. Eerst de gracht over en dan langs het 
Groninger Museum. Daar zijn vast heel mooie dingen te zien. Zijn bekendheid echter dankt 
het aan de schokkende exposities die de normloosheid van de westerse wereld in beeld 
brengen. 
Ook op de singel moet ik niet zijn; daklozen hebben zich strategisch opgesteld om een 
bijdrage te vragen voor het slaaphuis. Sommigen bieden de Riepe aan: een straatkrant 
waarvan je zeker weet, dat die inderdaad de daklozen ten goede komt. Wie denkt dat onze 
samenleving bijna volmaakt is, komt door hun aanwezigheid alleen al tot ander inzicht. 
 
Een eindje verder loop ik langs het bioscoopcomplex van Pathé. De nieuwste Startrekfilm 
wordt aangekondigd. Hij gaat over de toekomst: vierhonderd jaar vooruit. Inmiddels zijn de 
volken van de aarde verenigd en verre verkenningstochten worden gemaakt door het heelal. 
Daarbij ontmoeten ze vele vreemde wezens van andere planeten. Wederzijdse erkenning en 
respect voor andere culturen is de boodschap. Telepathie en andere krachten zijn daarbij heel 
gewoon. Je kunt daarover nog meer te weten komen op de Paraviewbeurs, waarvoor reclame 
wordt gemaakt door middel van borden aan de lantaarnpalen. 
Ik steek het Zuiderdiep over. Tussen de sekswinkeltjes en antiekzaken, die elkaar daar 
afwisselen, is ook een winkeltje met Keltische sieraden. Het accent ligt daarbij niet op 
christelijke motieven, maar in een herleving van het oude Keltische heidendom.1 Wie de 
symbolen van hekserij wil zoeken, is daar aan het goede adres. 
 
Ik ga de Folkingestraat in, voorbij de vroegere synagoge, een imposant gebouw. Een eindje 
verder kom ik voorbij de Esoterische boekhandel. Je kunt daar boeken vinden die kennis 
beloven voor ingewijden. Het kan daarbij om werken uit de negentiende eeuw gaan van 
bijvoorbeeld Mevr. Blavatsky (Isis ontsluierd); het kan om boeken van en over C.G. Jung 
gaan, de bekende psychiater; in deze tijd van het jaar (ik schrijf dit kort voor Pasen) ligt een 
boek over de Mattheüs-Passion van Bach in de etalage. Binnen zijn vast wel de boeken over 

                                                 
1 Opvallend is, dat Ierse muziek nu op verzamel-cd’s uitgebracht wordt onder de titel Celtic Myst. Het laatste 
woord verwijst naar de priester die je inwijdde in de mysteries van de godsdienst. 
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de Celestijnse belofte te vinden. Uitgeverij Ankh-Hermes is stevig vertegenwoordigd. Aan de 
overkant is antiquariaat Isis. Genoemd naar een Egyptische godin, die in de tijd van de 
Romeinen vele functies had: de Algodin wordt ze wel genoemd. Zij speelt een belangrijke rol 
in de mysteriegodsdiensten, waarin mensen ingewijd werden in de geheimen van leven en 
dood. Naast een (goed gesorteerde) afdeling theologie heeft deze boekhandel ook aparte 
aandacht voor Esoterie. 
Zodra ik de Folkingestraat uit ben, sla ik rechtsaf, over de Vismarkt. Het kraampje met 
edelstenen, vaak kristallen, staat er weer. Amethisten, bergkristallen, rozenkwarts, alles heeft 
zijn functie en bedoeling. Ze zouden je beschermen tegen de meest uiteenlopende ziektes. 
Na nog een paar kruispunten ben ik waar ik wezen moet: het Academiegebouw, het centrum 
van de universiteit. Hier gelden alleen de wetten van het nuchtere verstand. Voorzover er 
aandacht is voor bovengenoemde zaken, is dat alleen als veld van onderzoek. Veel valt er dan 
door de mand als nep.2
 
Tijdens een wandeling van een kwartier door een gewone Nederlandse stad ben ik alle dingen 
tegengekomen, die met New Age te maken hebben. Laten we ze eens nader bekijken: 
 
1. New Age is een reactie op de secularisatie 
We moeten daarvoor even de geschiedenis in. De achttiende eeuw was de eeuw waarin 
mensen de kracht van het gezonde verstand gingen uitbuiten en helaas ook overschatten. De 
eeuw van het optimisme. Geweldige ontdekkingen zijn er toen gedaan, vooral in de 
natuurwetenschap. Tegelijk kwam er een splitsing van verstand en gevoel. Die kwamen 
tegenover elkaar te staan. Uit de kerkgeschiedenis weten we daar ook van. Het is de tijd van 
de reactiebewegingen van Piëtisme en Methodisme. Maar die lieten de voorrang van het 
verstand ongemoeid. Ze vormden alleen een correctie daarop. 
Het was ook de tijd waarin er voor God in de wetenschap eigenlijk geen plaats meer was. Hij 
werd nog wel erbij geroepen, als er nog een onverklaarbaar hiaat bestond in de menselijke 
kennis, maar met het toenemen van die kennis werden die hiaten ook minder. Dat is de 
achtergrond van de secularisatie van nu. Je mag best geloven, maar dan wel privé graag. 
Terwijl de wetenschap met sprongen vooruitging, was dat niet zo met de ervaring van de zin 
van het leven. Dat leek steeds zinlozer te worden. Tegen alle verwachtingen in, is de 
twintigste eeuw gekenmerkt door strijd en oorlog. De beloofde heilsstaat wil maar niet 
komen. Nu synagoge en kerk om verschillende redenen afgedaan hebben (de joods-
christelijke traditie), grijpen mensen naar iets anders. 
 
2. New Age is een netwerk 
New Age is een netwerk van organisaties en stromingen die allemaal onderling verbonden 
zijn, maar niet onder één dak komen. Je vindt hier een winkeltje met kristallen en daar een 
kraam met boeken en in de krant van zaterdag een rij advertenties voor therapieën die 
wedergeboorte beloven; je komt het gedachtegoed overal tegen, maar veel mensen zouden 
gek opkijken, als je ze met deze beweging in verband bracht. Dat maakt het tegelijk modern - 
passend in deze tijd waarin alles via netwerken verloopt - en ongrijpbaar. Een van de 
bekendste boeken over New Age heet: De Aquarius samenzwering. Die titel geeft aan, waar 
het om gaat. Je moet dat woord ‘samenzwering’ ook weer niet te zwaar laden. De schrijfster, 
mevr. Marilyn Ferguson, wil aangeven dat mensen met een nieuwe manier van denken elkaar 
daaraan herkennen. Ze komen elkaar overal tegen. 
 
3. Aandacht voor het occulte 
                                                 
2 In Nederland is dr. W.H.C. Tenhaeff bekend geworden als eerste parapsycholoog. Hij is opgevolgd door dr. H. 
van Praag. 
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New Age brengt een oude onderstroom in de westerse cultuur weer naar boven. Er is aandacht 
voor wat niet via de officiële kanalen van kerk en wetenschap geschreven is. Het christelijke 
geloof heeft zich doorgezet en heeft de cultuur eeuwenlang gestempeld. Maar het oude 
heidendom bleef bestaan, vaak in wat geheimzinnige genootschappen, met wortels in de 
Middeleeuwen. De Vlaamse schrijver Hubert Lampo heeft daarover veel gepubliceerd. Hij 
geeft aandacht aan de Alchemisten van de Middeleeuwen, aan gezelschappen als de 
Rozenkruizers en de Vrijmetselaars, aan de oude orde van de Tempeliers (Ik ben een weg, 
laten die Christus zeggen) en brengt het allemaal in verband met oude Germaanse sagen en 
vertellingen over de graal, de schaal waarin Jozef van Arimatea het bloed van Christus 
opgevangen zou hebben.3 Hij bladert in de boeken van Hermes Trismegistos uit het begin van 
onze jaartelling, die een verborgen kennis aanbiedt. Zijn inspiratie vindt hij in de ideeën van 
Carl Gustav Jung, volgens wie alle mensen in een collectief onderbewuste dezelfde symbolen 
en verhalen meedragen.4
Nu kan ik niet nagaan of het zo opgeworpen beeld klopt en ik heb eigenlijk nog nooit bij hem 
gelezen dat hij New Age zou aanhangen, maar de aandacht die hij geeft aan die onderstromen 
van onze cultuur, is tegelijk typerend voor New Age. Hekserij was verdwenen in de eeuw van 
de Verlichting, waarin het verstand regeerde, maar komt weer helemaal terug. Denk hierbij 
bijvoorbeeld ook aan de wereldwijde hype rond de boeken over Harry Potter van J.K. 
Rowling.5
 
4. Alleen voor ingewijden 
New Age maakt zich sterk met een kennis die uitgaat boven het normale. Via Teleac is een 
serie televisieprogramma’s te zien over nieuwetijdskinderen. Dat zijn kinderen met, naar men 
zegt, bijzondere gaven van intuïtie en misschien ook wel andere, zoals telepathie (je kunt 
daarbij elkaars gedachten lezen). Men zegt dat er steeds meer van deze kinderen komen, die 
dan ook aparte aandacht op school nodig zouden hebben. 
Hier ligt ook de verbinding met de oudheid; toen bestond de stroming van de gnostiek, die 
zich sterk maakte voor kennis. Alleen: deze kennis was alleen voor ingewijden. Dat heeft te 
maken met de manier waarop je die kennis kunt bereiken en tegelijk met de kennis zelf. Het 
gaat tegenwoordig om een verandering in het bewustzijn, waardoor je open gaat staan voor 
een andere werkelijkheid, een wijdere visie krijgt. Ooit, in de jaren zestig van de twintigste 
eeuw, gebruikte men daarvoor drugs als LSD, waarmee de deuren van de waarneming 
geopend konden worden (popgroep The Doors6). Nu gaat het eerder om meditatietechnieken 
uit de oosterse godsdiensten, die je via oefeningen laten ontstijgen aan de werkelijkheid van 
alledag. Niet iedereen kan dat. Een transformatie in je denken is daarvoor nodig. Hierover 
gaat het boek van Marilyn Ferguson: een verwisseling van het paradigma is nodig. Een 
paradigma is in de wetenschap een manier om naar de werkelijkheid te kijken, een model. 
Van tijd tot tijd verandert dat, vanwege nieuwe inzichten. Ferguson gebruikt het echter om 
aan te geven dat een heel andere manier van kijken nodig is. Er komt weer eenheid tussen je 
verstand en gevoel; je linker- en je rechterhersenhelft. 
Wanneer je wel zover komt, zul je merken, dat ook andere tegenstellingen die hier en nu een 
rol spelen (goed en kwaad, licht en donker) opgenomen zijn in een nieuw kennen. De duivel, 
die in de verhalen Lucifer heet, blijkt ook te zijn wat zijn naam betekent: lichtdrager. De mens 

                                                 
3 Ook C.S. Lewis maakt in zijn ruimtetrilogie gebruik van deze oude verhalen. 
4 Zijn eerste boeken schreef hij zonder dat hij zich daarvan bewust was. Na het schrijven van De komst van 
Joachim Stiller maakte hij kennis met de ideeën van Jung en ging vervolgens op onderzoek uit. 
5 De Potter-boeken zijn een voorbeeld van werken die wel over de genoemde zaken gaan, maar die, tenminste 
naar de bedoeling van de schrijfster, geen esoterische kennis doorgeven, alleen erover fantaseren. 
6 Verwijzing naar het boek van Aldous Huxley, The doors of perception. 
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leert God in zichzelf te ontdekken. Langzamerhand groeit hij ook uit tot een God. Vandaar 
ook de aandacht voor buitenaardse wezens en engelen.7
 
Misschien kom je in één leven al zover; maar waarschijnlijker is, dat je er een aantal levens 
voor nodig hebt. Vandaar, dat men ook de theorieën over reïncarnatie uit de oosterse 
godsdiensten heeft meegenomen. Reïncarnatie is de leer van de zielsverhuizing: na het sterven 
gaat de ziel over in een ander lichaam. Je bent vele levens lang op weg in de zoektocht naar 
het volmaakte. Het kan dan zijn, dat je vandaag last hebt van wat er in een vorig leven is 
misgegaan. Maar dan zijn er weer therapieën om dat boven water te brengen en te herstellen. 
 
5. Het staat in de sterren 
Eigenlijk gaat het in New Age om een eeuwenlange onderstroom, die nu zich nadrukkelijk 
manifesteert. Dat heeft ook te maken met de sterren. Aan het begin van dit artikel wees ik al 
op de horoscopen en de meeste mensen weten wel, onder welk gesternte ze geboren zijn. Je 
kijkt dan naar de twaalf tekens van de Dierenriem. Die doorlopen tegelijk hun weg langs de 
sterrenhemel. Niet alleen in de loop van het jaar, maar ook in de loop van de eeuwen. De 
laatste tweeduizend jaar stonden die in het teken van de vissen. Daarbij hoort strijd. Dat de 
christenen als hun herkenningsteken de vis hebben gekozen, heeft volgens de aanhangers van 
New Age dan ook alles met de sterren te maken.8 Maar nu komt het tijdperk van Aquarius. 
Het begint officieel in 20169, maar de genoemde jaartallen verschillen wel. De tegenstellingen 
worden overwonnen en een tijd van vrede breekt langzamerhand aan. Alle godsdiensten 
smelten samen in één wereldbeschouwing, waarbij er ook ruimte is voor lang ontkende 
kennis. 
Men gelooft dat er een samenhang is tussen de wereld om je heen en de wereld in jezelf, de 
macrokosmos en de microkosmos. Hier ligt de oorsprong van het geloof in horoscopen, maar 
ook van het vertrouwen op de genezende kracht van kristallen en aromatherapieën. Belangrijk 
is dan dat je jezelf als onderdeel leert zien van dat grote geheel. Je kunt je eigen geestelijke 
harmonie bevorderen, door te zorgen voor harmonie in je leefomgeving (Feng Shui). 
Dat is de mooie kant van dit geloof; de andere kant is, dat je net als in oosterse godsdiensten, 
in een cyclus van levens je eigen lotsbestemming, karma, moet uitwerken. 
Het woord, dat hierbij hoort, is Holisme. Het is afkomstig uit het Grieks en wil aangeven, dat 
je niet moet stil staan bij de versplinterde specialistische kennis die de westerse beschaving 
kenmerkt, maar altijd het geheel onder ogen moet zien. 
 
6. Vragen die New Age ons stelt 
Omdat het zo’n breed onderwerp is, kun je ook zomaar jezelf verliezen in allerlei details die je 
aandacht trekken. Bovenstaande punten kun je allemaal wel uitwerken in aparte artikelen. 
Hiermee wordt het ook een wat ongrijpbaar onderwerp: New Age vind je overal en nergens. 
Zo zit het nu eenmaal in elkaar. 
Een aantal dingen vraagt om aparte aandacht en belichting vanuit de Bijbel. Ik wil niet zoveel 
tijd besteden aan die dingen die naar zondag 34 HC onder het eerste gebod vallen. Wel is het 
goed, in de gaten te houden dat niet alles wat wij niet doorgronden, dus occult is.10 Ook kiest 

                                                 
7 In januari 2001 kwam het blad Onkruid met een nummer gewijd aan mensen die engelen gezien hebben. 
8 NB, het visje als teken voor de christenen moet je eerder zien als een soort belijdenis. De beginletters van de 
belijdenis Jezus Christus Zoon van God Zaligmaker vormen in het Grieks het woord voor vis. 
9 Onder de astrologen is dit jaartal en de hele karakterisering overigens betwist. 
10 Dat is een beetje het nadeel van het bekende boek van dr. W.J. Ouweneel: Het domein van de slang 
(Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1978). Hij geeft heel veel informatie over zaken die in dit artikel slechts 
aangestipt worden, maar hij lijkt het occulte te definiëren als dat stuk van de werkelijkheid, waar wij met ons 
verstand niet bij kunnen. 
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lang niet iedereen die prijs stelt op harmonie in zijn leefomgeving, voor de filosofieën die 
daarover gaan. 
 
Een paar dingen die in het volgende artikel wel aan de orde moeten komen zijn de volgende: 
* In New Age wordt het kwade goed; hoort de schaduw bij het licht. Zo dwingen ze de 

mensen als het ware naar hun slechte kant te kijken. Hoe zit dat bij ons? 
* New Age kent een heel positieve toekomstverwachting: de weg naar het verloren paradijs 

ligt weer open. Hoe zit het met onze verwachting voor de toekomst van deze wereld? 
* Je vindt je vrijheid bij New Age door je levenslot te aanvaarden. Hoe spreken wij over het 

bestuur van God? 
* New Age is tegelijk heel inclusief (het slokt alle godsdiensten op) en exclusief (het is 

kennis voor ingewijden). Hoe zit dat in de Bijbel? 
 
Voor de bespreking 
1. Kunt u in uw leefomgeving dingen aanwijzen, die bij New Age horen? Hoe ver is het 

doorgedrongen? 
2. De tijd van de christenen is volgens New Age-aanhangers de tijd van de strijd en 

onenigheid. Hoe ziet u dat? Hoe is dat op dit moment? Wat is de goede strijd van het 
geloof (1 Tim. 6:12)? 

3. Je merkt bij je kind aanleg voor bijzondere gaven. Hoe ga je daarmee om? Moet je dat uit 
laten groeien, of misschien liever onderdrukken? 
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