
 

 

De zachte weg  

terug... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Een fluweelzachte revolutie naar een samenleving  
die beter, menselijker en beschaafder zal zijn.  
Een antwoord op de neerwaartse spiraal van  
verharding, verpaupering en verloedering.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dit boek wil laten zien dat zachte krachten een weg  
kunnen banen naar een samenleving waarin  

het fijn en veilig is om te leven. 
  

Deze krachten vinden we niet alleen in vrouwen,  
maar ook in mannen.  

   
Die zachte krachten, die in wezen zeer sterk zijn,  

hebben we verwaarloosd.  
We dienen ze in ere te herstellen. 

  
Want het zijn deze krachten die onze harde wereld  

 niet alleen draaglijk maken  
maar omvormen tot een beter oord  
en zorgen voor haar voortbestaan.  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
 
 
  
  

Dit boek draag ik op aan alle mensen  
van goede wil en aan allen die ‘moederen’.  
Ongeacht of dat vrouwen zijn of mannen. 

Want zij zijn het die de wereld dragen. 
  

En aan iedereen die contact durft te maken  
met het eerlijke, diepe weten en voelen in zichzelf,  

op zoek naar wat juist en goed is 
en daarnaar durft te handelen. 
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Voorwoord  
 
 
Dit boek is geschreven omdat ik me zorgen maak over de verharding en verloedering 
van onze samenleving. Maar dat had ik niet gedurfd als bepaalde mensen mij niet 
flink gestimuleerd hadden. Want wie ben ik om zomaar in de pen te klimmen en te 
denken dat ik mensen iets te vertellen heb. Dat ik antwoorden zou hebben op al die 
vragen. Nee dus. Maar ik denk wel dat je niet alles hoeft te weten vooraleer je een 
boek schrijft, zelfs niet over dat bepaalde onderwerp.  
  
Dit is een boek geworden dat twee grote contrasten laat zien. Enerzijds hoe fout het 
foute is. En anderzijds hoe goed het goede is. Een contrast zo groot als zwart en wit. 
De essentie zou je in twee zinnen kunnen samenvatten, namelijk:  
“De ellende in de wereld is zo groot, er is zoveel onrecht, leed en lijden, dat we het 
anders en beter moeten aanpakken. En dat kan door zelf de dingen zo goed mogelijk 
te doen, al doen anderen het nog zo verkeerd.” Maar als je mensen echt wilt 
inspireren en bemoedigen heb je heel wat meer woorden nodig dan twee zinnen. 
Dan hoor je uit te leggen wat er op dit moment (anno 2015 - 2018) niet goed gaat in 
deze wereld. En hoe dat zo gekomen is. Want pas als dat duidelijk is, begrijpen we 
het beter. Dan beseffen we dat het hoog tijd is om een betere weg in te slaan.  
     
In dit boek heb ik geschreven over de wetten van het leven, over de vijf menselijke 
basiswaarden, over de kritische massa e.d., maar het was niet direct de bedoeling dat 
ik ook zou schrijven over wat echte liefde is en over de ziel. Want dit laatste vinden 
veel mensen maar zweverig. Maar dit is wel nodig wanneer je een echt afdoend 
antwoord wilt kunnen geven om problemen op te lossen die reeds eeuwenlang 
gaande zijn. De gegeven oplossingen gelden dus niet alleen voor de jaren 2015 - 2018, 
maar zijn voor alle tijden en voor alle mensen. Ze zijn dan ook tijdloos, universeel en 
van onschatbare waarde.   
  
Dit alles heb ik geprobeerd zo eenvoudig mogelijk te beschrijven. Waar geleerde 
mensen dure woorden voor gebruiken, hoop ik in heldere taal te laten zien waar het 
in mijn beleving om gaat. Zodat de ‘gewone man/vrouw’, mensen met een logisch en 
gezond verstand, een goed gevoel voor eerlijkheid en het hart op de juiste plek, het 
gemakkelijk begrijpen. Want voor hen is dit boek geschreven. Voor de ‘mensen van 
goede wil’.  
  
Het zal minder prettig zijn om die stukken te lezen waarin beschreven staat wat er 
niet zo goed gaat in onze samenleving. Maar daar tegenover staan de opbouwende 
stukken die des te bemoedigender zijn omdat die aangeven wat we eraan kunnen 
doen. We staan dus niet machteloos. Voor de zware gedeelten zou ik me bijna willen 
verontschuldigen. Want ik bemoedig, steun en troost veel liever dan dat ik  
mensen bezorgd maak of een vervelend gevoel geef. Maar de werkelijkheid is zoals 
hij is. Daar kunnen we niet omheen.  
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Dit boek is toch geen ‘mopperboek’ geworden, omdat het ook oplossingen 
aandraagt. Deze oplossingen, tips en adviezen heb ik ter plekke bij het betreffende 
onderwerp ingelast. Omdat ik dus af en toe zijsprongetjes maak, zijn bepaalde 
hoofdstukken wat langer uitgevallen. Hier en daar geef ik voorbeelden, ook over 
mijzelf en mijn eigen ervaringen, om het wat lichtvoetiger te maken. Bovendien heb 
ik me kwetsbaar durven opstellen. Deze oplossingen, tips en adviezen heb ik ter 
plekke bij het betreffende onderwerp ingelast.  
  
De drive om dit boek te schrijven is dus dat ik zo graag een betere samenleving zie. 
Daarin sta ik beslist niet alleen. Maar toen ik begon, besefte ik niet hoe moeilijk en 
zwaar dat zou zijn. Welnu, ik heb het geweten. Ik kwam voor een grote ‘verrassing’ 
te staan. Welke? Dat is te lezen in het laatste hoofdstuk.  
  
En nee, ik maak me geen illusies. Ik krijg het in mijn uppie niet klaar om de wereld 
te verbeteren. Bij lange na niet. Maar ik heb de stille hoop dat je misschien na het 
lezen van dit boek anders tegen de dingen gaat aankijken en wellicht ook anders 
gaat doen. Misschien ben je het helemaal eens met wat je leest, maar misschien ook 
helemaal niet. Op zijn minst hoop ik dat de inhoud van dit boek tot nadenken stemt. 
Want een betere wereld begint heel simpel toch echt bij onszelf. Dat zal een beter, 
langer en diepgaander resultaat opleveren dan door op de barricaden te staan, te 
demonstreren, of door te klagen en te mopperen. Want dat hebben we al zo lang 
gedaan. En de resultaten daarvan waren steeds maar magertjes en vaak ook tijdelijk 
van aard.   
  
Hoe het ook zij, ieder mens heeft een eigen vrije wil, maakt een eigen keuze en gaat 
een eigen weg.  
  
De zaken in dit boek worden telkens in hun algemeenheid besproken. Want 
natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. En evenmin is er de 
pretentie volledig te zijn. Het is ook geen wetenschappelijk werk of iets in die 
richting. Het is enkel mijn persoonlijke visie op de problemen van deze tijd. Getoetst 
aan wat ik noem de Wetten van het Leven en de vijf menselijke basiswaarden.   
  
Er is geen literatuurlijst bijgevoegd.  
De bron wordt telkens bij de betreffende tekst ter plekke weergegeven.   
  

Ik wil niet links en ook niet rechts zijn. Ik kies voor het ’goed-mens-zijn’.  
Moge dit boek een fluweelzachte revolutie ontketenen. 
Een zachte weg terug naar een betere samenleving.  
De weg van: verbeter de wereld, begin bij jezelf.   
Want het leven is mooi.  
De natuur, de dieren, de mensen, het is allemaal zo bijzonder.  
We dienen ervan te genieten en blij mee te zijn.  
We horen zorgeloos door het leven te kunnen huppelen.  
  
Dat is wat ik iedereen toewens.   
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De titel van dit boek 

  
  
In eerste instantie zou dit boek de titel "De bijzondere kracht van de vrouw" gekregen 
hebben. Tot mijn verbazing echter ondervond ik hierop behoorlijk wat onbegrip, 
weerstand, ja zelfs verontwaardiging toen ik dat zo voorstelde aan bepaalde mensen. 
Zowel mannen als vrouwen kwamen in het geweer. Ik heb me dan ook afgevraagd 
hoe dat kon. Het was net of vrouwen geen bijzondere krachten mochten of konden 
hebben. Alsof dat een bedreiging voor mannen zou zijn. Er was het gevoel van 
rivaliteit. Voor mij onbegrijpelijk.  
Vrouwen hebben toch bijzondere krachten? Net zoals mannen die ook hebben? Ze 
zijn alleen verschillend van elkaar. Dat verschil is er en mag er toch ook zijn?  
  
Hoe het ook zij, toen de inhoud van dit boek zich ontvouwde, besefte ik dat de titel 
“De bijzondere kracht van de vrouw" niet nauwkeurig was. Het gaat niet om de 
bijzondere kracht van de vrouw. Nee, het gaat om de bijzondere kracht van het 
vrouwelijke. En dat vrouwelijke zit natuurlijk in vrouwen, maar ook in mannen.  
Zoals het omgekeerde ook waar is. Dat het mannelijke in mannen zit, maar ook in 
vrouwen.  
 
Toen ik sprak over “De kracht van het vrouwelijke” voelde niemand zich meer 
aangevallen. Het tegenovergestelde gebeurde. Men voelde zich juist in meer of 
mindere mate aangesproken om eens te kijken naar hoe het zat met zijn/haar eigen 
vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. Het was opvallend en ook aangenaam dat 
deze titel dus wel in goede aarde viel.  
  
Ik heb me afgevraagd waarom men zich bij de eerste titel aangevallen voelde. 
Was dat omdat er 'olie op het vuur' werd gegooid, waardoor de oude strijd tussen 
mannen en vrouwen aangewakkerd werd? De strijd die zichtbaar werd toen de 
vrouwenemancipatie opkwam? De emancipatie die werkelijk hard heeft moeten 
vechten om voor vrouwen dezelfde vrijheid en rechten te krijgen zoals mannen die 
hebben. 
  
De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft diepe wonden veroorzaakt. En de 
strijd daarna heeft geprobeerd die wonden te helen. Maar die strijd veroorzaakte 
eigenlijk ook een soort wedijver tussen mannen en vrouwen, terwijl die wedijver 
helemaal niet nodig is. Want het gaat er niet om wie de baas moet zijn, wie de 
slimste of de sterkste is, of wie het meeste geld verdient. Dat zijn alleen maar 
menselijke bedenksels. Mannen en vrouwen hoeven elkaar niet aan te vallen, de loef 
af te steken of tegen te werken. Het is veel logischer en natuurlijker dat ze elkaar 
aanvullen en samenwerken.  
 
Als dan ook de kracht van het vrouwelijke ontdekt wordt in iedereen, zowel in 
mannen als in vrouwen, en zodoende in de hele samenleving, zal dat als balsem op 
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vele wonden zijn. Niemand hoeft zijn of haar natuur geweld aan te doen, want het 
mannelijke en vrouwelijke zit in ons allemaal. Het dient alleen weer herkend, 
erkend, gewaardeerd en gebruikt te worden.   
  
Maar ...….... naarmate het schrijven van dit boek nog verder vorderde, besefte ik voor 
de tweede keer dat de titel niet nauwkeurig was. Het boek wil immers een antwoord 
geven op de verruwing en verharding van de samenleving. Om dát op te lossen. En 
om eveneens de oorzaken daarvan aan te pakken.  
Het antwoord is dat onder meer de krachten van het vrouwelijke dat voor elkaar 
kunnen krijgen. Deze en nog andere krachten (die verderop beschreven worden) zijn 
met name 'zachte krachten'. Dus de uiteindelijke titel werd: ‘Een zachte weg terug 
……’ naar een samenleving die beter, menselijker en beschaafder zal zijn.  
  
Denk niet dat ‘zachte krachten’ zwak zijn. Ze zijn juist zeer sterk en brengen 
geweldige resultaten voort. Ze zijn onontbeerlijk. Ze maken gelukkig.  
En denk ook niet dat we dan geen ‘harde (zgn. mannelijke) krachten’ meer nodig 
hebben. Zeker wel. Die zijn ook onontbeerlijk. Beide krachten zijn nodig in 
samenwerking met elkaar. Pas dan zal er harmonie in de samenleving zijn. Het een 
is niet beter of slechter, niet meer of minder waard, dan het ander. Ze horen met 
elkaar in balans te zijn.  
En aangezien er volgens mij op dit moment sprake is van een te sterke overheersing 
van de harde krachten, is het dan ook de hoogste tijd voor ‘een zachte weg terug…….’  
  
Dus:  
Een zachte weg terug naar meer menselijkheid. 
Een zachte weg terug naar de balans tussen de harde en zachte krachten,  
     (het mannelijke en het vrouwelijke). 
Een zachte weg terug naar de vijf menselijke basiswaarden waarden in onszelf. 
Een zachte weg terug naar een leven volgens de ‘Wetten van het Leven’.  
  
Als we dat met een voldoende aantal mensen doen, zal het resultaat verbluffend zijn. 
Ten goede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


