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Voorwoord

Ik kan niets doen
of laten,
eten,
liefde,
slapen,
woorden,
drank,
of ik verga
van het licht.

Hans Andreus

Verga jij ook zo van het licht? De lichtdichter Hans  Andreus 
(1926-1977), die zichzelf ‘stenograaf van het licht’ noemde, 
heeft het goed gezien. We zijn vergeven van licht. We be-
staan uit licht en we kunnen niet zonder, bij alles wat we 
doen of zijn. Hetzelfde geldt voor liefde.

Dit boek gaat over licht en liefde. Twee fundamentele as-
pecten van schepping, van leven. Je zou kunnen zeggen 
dat licht de substantie is waaruit alles bestaat, en liefde de 
intentie die steeds scheppend is en alles in beweging en 
bij elkaar houdt. Liefde en licht zijn zo alomvattend dat ze 
in wezen één zijn, essentieel voor schepping, voor ons 
bestaan, voor onze verbindingen met elkaar, met God, de 
Al-Ene, met onszelf, met het universum. En daar dan een 
boek over??
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Dichters willen vaak het onmogelijke. Ze schrijven over 
wat niet opgeschreven kan worden. En ze pakken het met-
een maar groot aan. Ze kunnen zeggen wat ze zien – ze 
zien vaak net iets meer – of ze kunnen een spreekbuis 
voor iets groters of hogers zijn, zonder zich erom te be-
kommeren of wat ze zeggen wel overeenstemt met hoe 
er, normaal gesproken, over wordt gedacht. Ze weten dat 
poëzie vaak de enige manier is om te spreken over dat 
waarover je zou moeten zwijgen. Wat kan hun gebeuren? 
Ze vergaan immers van licht.

Wetenschappers willen ook vaak het onmogelijke. Ze wil-
len de diepten van de schepping ontraadselen. Ze wor-
den gedreven door de drang te willen weten hoe de din-
gen op het meest fundamentele niveau in elkaar zitten. Bij 
licht en liefde wordt dat moeilijk. Die ontglippen wel-
haast per definitie aan de methoden waarop wetenschap 
tot haar antwoorden komt. Toch heeft de fysica veel in-
zicht gekregen in het wonderlijke fenomeen licht, al moet 
ze erkennen dat ze niet verklaren kan wat licht precies is 
of waar het vandaan komt. Over liefde heeft de fysica, 
naar mijn weten, nog geen uitspraken gedaan.

In mijn vorige boek, Boek van de Universele Wetten, kwa-
men licht en liefde ook al voor als fundamentele ele-
menten in de Wet van Creatie. Dat blijft uiteraard zo. Met 
dit boek schuif ik daar als het ware een laag onder. 
Sindsdien heb ik inzichten gekregen over licht en liefde 
die ik toen nog niet had, maar alleen intuïtief aanvoelde 
of  vermoedde. Dit nieuwe boek laat zien hoe funda-
menteel kwantumfotonen (lichtdeeltjes) zijn, ze zijn het 
allerfundamenteelste niveau van schepping. Dit inzicht 
bracht voor mij niet alleen liefde en licht bijeen, maar 
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ook wetenschap en mystiek, theorie en poëzie, uiterlijk 
en innerlijk licht.

In het eerste deel van dit boek, over het Licht, tref je be-
halve een wetenschappelijk georiënteerde beschrijving 
van verschillende aspecten van het fenomeen licht, ook 
poëtische stukjes aan die hetzelfde op een andere, meer 
nabije manier verwoorden (drieëndertig ‘Lichtinzichten’). 
Het tweede deel bevat vierenveertig aspecten van liefde, 
vanuit het idee dat liefde zelf, zoals de zon, niet te be-
schrijven is, maar wel haar stralen, haar uitingen.

Willem Glaudemans
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Jaar van het Licht
De Unesco en de Verenigde Naties hadden 2015 uitgeroe-
pen tot het Internationale Jaar van het Licht, om de be-
langrijke rol van licht extra onder de aandacht te brengen. 
Het was toen 1000 jaar geleden dat de Arabische pionier 
van de optica Ibn Al-Haytham zijn werk deed (1015), het 
was 500 jaar geleden dat de eerste echte natuurweten-
schapper Leonardo da Vinci licht onderzocht (1515), het 
was 200 jaar geleden dat Augustin Jean Fresnel in Frank-
rijk de theorie van licht als golf introduceerde (1815), 150 
jaar geleden dat James Clerk Maxwell in Engeland de 
elektromagnetische theorie van licht beschreef (1865), 100 
jaar geleden dat Albert Einstein zijn algemene relativi-
teitstheorie – waarin licht een belangrijke rol speelt – for-
muleerde (1915) en 50 jaar geleden dat de kosmische ach-
tergrondstraling werd ontdekt (1965). Dit boek schreef ik 
in 2015.

Aantekening: In de noten staat steeds een verkorte titel-
beschrijving van een boek, in de literatuuropgave achter-
in vind je de volledige titel. Als er in de tekst of in een 
noot een titel wordt vermeld zonder auteursnaam, dan 
betreft het een boek of artikel van mijn hand.
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De rest van mijn leven wil ik nadenken over wat licht is.
Albert Einstein

Ik weet haast niets meer
van alles wat ik eens heb willen zeggen.
Ik wil haast niets meer zeggen.
Alleen iets van het licht.

Hans Andreus

Wanneer de mens het Licht kent, kent hij alles.
Walter Russell
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1: Uiterlijk en innerlijk licht

Licht is fundamenteel en in alles aanwezig

Als we aan licht denken, komen waarschijnlijk eerst 
zonlicht en lamplicht in onze gedachten, het uiterlijke 
licht waarbij we zien. Licht is veel meer dan dat. Het 
heeft veel wonderlijke en onzichtbare aspecten die de 
wetenschap steeds verder ontdekt. En het heeft een in-
nerlijk aspect, ons innerlijke licht. Licht is fundamen-
teel.

Zonder licht kan er niets bestaan. Planten, dieren en men-
sen voeden zich met licht. De plant vangt het licht op in 
zijn bladeren en slaat het daar op in een proces van foto-
synthese. Een plant kan dus zonlicht omzetten in materie 
en kan energie bewaren. Dat licht dient dieren en mensen 
tot voeding. Als we groenten en vruchten eten, halen we 
dat licht via onze spijsvertering daar weer uit te voor-
schijn om daarmee ons lichaam op te bouwen. Ons li-
chaam is dus ook van licht gemaakt.

Zonder licht is er geen leven. Planten wenden zich met 
hun bloemen en bladeren naar het licht, veel dieren zoe-
ken warme lichtplekken op, koesteren zich in de zon, en 
wij mensen doen iets vergelijkbaars. Onze huid heeft zon-
licht nodig voor vitamine D. Licht is essentieel voor veel 
biologische processen. We hebben licht nodig om te kun-
nen zien. Sluit iemand in het complete donker op, en hij 
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wordt depressief en kwijnt snel weg. Zet een plant in een 
donkere kast, en hij gaat dood.

De energie die we gebruiken uit fossiele brandstoffen 
(steenkool, gas en olie) is afkomstig van oud zonlicht dat 
daarin is opgeslagen. Ook elektriciteit is een vorm van 
licht. Licht is fundamenteel voor onze voeding, transport, 
energiemiddelen, communicatie. Op fysiek niveau kun-
nen we zonder licht, in zijn talrijke vormen, niet bestaan.

In de stoffelijke wereld is alles opgebouwd uit licht. In elk 
atoom trillen talloze fotonen, of lichtdeeltjes, die razend-
snel om elkaar heen bewegen en zo materie vormen. Ma-
terie is in feite niets anders dan een vorm van ‘gestold’ 
licht. Licht zelf heeft geen massa en is niet materieel. Maar 
het kan wel materie vormen. Lichtdeeltjes zijn de bouw-
stenen van materie.

Daarnaast is er het innerlijke licht, dat even fundamenteel 
is. Zonder licht kan ons bewustzijn niet bestaan. Zonder 
innerlijk licht kunnen we niet denken, voelen en liefheb-
ben. We kunnen niet creatief zijn zonder dit licht in ons 
bewustzijn. Zonder dit licht zouden we letterlijk afgesne-
den zijn van ons diepste zelf, onze bron van leven en in-
spiratie. We zouden niets kunnen scheppen zonder het 
licht van ons bewustzijn. Geen kunstenaar, componist of 
schrijver kan iets voortbrengen zonder dit innerlijke licht 
waardoor hij verbonden is met de bron van alle schep-
ping. Niemand zou kunnen weten wie hij ten diepste is, 
als dit innerlijke licht er niet zou zijn.

Licht is fundamenteel voor ons leven, zowel fysiek als 
geestelijk. Licht is het begin van alles, staat aan de basis 

Boek van het licht en de liefde 1-272.indd   18 17-02-16   09:12



19

van alles, doordringt alles, is alles in alles. Er is niets dat 
niet van licht is gemaakt. En dit geldt zowel voor het stof-
felijke als voor het geestelijke universum. Dit inzicht laat 
meteen zien dat alles één is, omdat licht één is. Licht is 
overal. Wie het Licht kent, kent het Al.

Ik heb al zolang geschreven
alsof het licht buiten mij was […]
terwijl ik veel langer al weet
(en dat ik dat niet
wou toegeven doet
minder ter zake): ik ben
van binnenin het licht –
Hans Andreus*

* Hans Andreus, Verzamelde Gedichten, p.875.
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