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Tezamen kunnen we elkaar en de wereld verder dragen door elkaars nog onaffe 
uniciteit de ruimte te geven om af te geraken. Een fantastische opgave, een 
dagelijkse uitdaging.  

In 1995 werd ik in een werkgroep gezondheidszorg erg getroffen door een uitleg 
van Marieke over het uniek zijn van ieder mens. Ieder mens is een deel van het 
Geheel, het grote Zijn. Hiernaast heeft ieder mens een specifiek eigen deel. Ieder 
mens is dus het geheel + 1.  In dit stukje is ieder mens anders dan alle anderen 
ooit geweest zijn. In zijn + 1 stukje is de mens mede vormgevend en 
levenbrengend aan de wereld. Ieder mens is dus even essentieel wil de kosmos 
zich kunnen vermeerderen in uitdrukking. Voor ieder mens is het belangrijk om 
zijn eigen unieke stukje te kunnen leven, anders raakt hij ontmoedigd, vol wrok 
of (geestelijk) ziek. Samen moeten we elkaar hierin verder dragen. Voor de 
ontwikkeling van de aarde hebben we iedereen even hard nodig.  

Vrijdagavond 4 juni zag ik hiervan een mooi voorbeeld. Ik zag de uitzending van 
André Rieu in Zuid-Afrika. Hij had een aantal Afrikaanse liederen ingestuurd met 
in de solo een mooie jonge zwarte Afrikaanse vrouw, Kimi. Ze zong eerst een 
slaapliedje, het grootste deel van de zaal pinkte menig traantje weg. Toen zong 
ze over “onze” Afrikaanse droom en alle 3000 toehoorders waren in tranen. 
André Rieu vocht zelf ook tegen zijn tranen. Haar + 1 stukje is haar zingen van 
ziel tot ziel, helend in diepte. Ongekend speciaal, juist omdat ze zwart is en een 
dimensie toevoegt aan de klassieke westers-blanke muzikale begeleiding. Voor 
echte uniciteit schieten woorden tekort, voelbaar is de toevoeging aan het 
collectieve zijn. Dat ‘’is’’ nu sinds Kimi.  

André Rieu had getwijfeld of het echt iets zou worden. “Ik wilde haar de kans 
geven, een mooie stem had ze al, maar dit…….” Andere orkestleden vertelden 
hoe schuchter en ingehouden ze was tijdens de repetities. Ook zij hadden 
getwijfeld of het wel iets zou worden. “Je zag haar wel elke dag iets meer open 
gaan en we konden alleen maar hopen dat het elke dag zou toenemen, en dan 
dit…….” 

De wereld wordt op het moment geremd in haar ontwikkeling. We missen hele 
volkeren, hele groepen mensen die geen ruimte krijgen om hun + 1 stukje 
verder te dragen. Zo gauw ze er iets van laten zien, staan we vlug klaar met 
onze oordelen over de (nog) onaffe uitbeelding. We denken in meer en minder 
begaafd zijn. Wat een misvatting als je je bewust bent van het belang van elke 
uniciteit. Waarom zou een verstandelijke uniciteit “meer” zijn, dan een 



emotionele of zijnsgerichte? Natuurlijk hoeft niet iedereen het podium te halen. 
Het kan een half of heel leven duren voor iemand zijn eigen uniciteit heeft 
ontdekt en kan laten stromen. Ieder mens die zich niet gezien voelt, agressief is, 
wrokkig, ontevreden, voelt geen toegang tot zijn eigen unieke + 1 stukje. Al die 
tijd is het een taak voor ons allen zowel onszelf als de ander hierin te ver-dragen 
(verder te dragen).  

 

Brontekst van Marieke over het +1 deel in ieder mens 

Uit de kosmos worden allerlei vormen van leven geschapen; niet alleen in 
menselijke vormen, maar in talloze vormen die allemaal delen afspiegelen van 
het hele grote “Beings”-gebeuren en die via ieder mens ongezien doorwerkt, 
maar in een heel specifieke kwaliteit. Dus ieder mens heeft een deel van die 
grote Being ook nog in een soort individualiteit in zich. Je bent als mens dus niet 
alleen aangesloten op het Geheel, maar ieder deel van het Geheel heeft nog een 
extra dimensie van dat Geheel in zich opgeslagen. Je bent dus: het Geheel + 1. 
De kosmos heeft in ieder wezen dat geschapen is, een fragment van die totale 
Being nog specifieker toegerust.  

 


