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Inleiding

Tachtig jaar lang al sieren de prachtige woorden 
van de Libanees-Amerikaanse schrijver Kahlil 
Gibran briefkaarten en huwelijksuitnodigingen, 
inspirerende posters en motivatieboeken voor on-
dernemingen. Zo bezien is Gibran de bestverkoch-
te dichter aller tijden na Shakespeare en Lao Tse. 
Dankzij korte fragmenten, vooral uit zijn beroem-
de boek De profeet, kennen de meesten van ons 
hem als een visionaire stem van troost, liefde en 
verdraagzaamheid. 

Dat is prachtig, maar Kahlil Gibran heeft veel 
meer te vertellen.

Deze nieuwe serie Een boekje over... werpt een 
frisse blik op Gibrans woorden en wijsheid en be-
trekt daarin de belangrijkste invloeden op zijn le-
ven: de cultuur van het Midden-Oosten, natuur-
mystiek en spiritualiteit. Het is niet moeilijk in te 
zien dat toenmalige lezers Gibran exotisch vonden 
vanwege de manier waarop hij uitdrukking gaf aan 
een gebied dat voor de meesten een mysterie was. 
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Nu, honderd jaar  later, is begrip van dit mysterie 
geen exotisch tijdverdrijf meer maar een kwestie 
van overleven.

In dit boekje zijn Gibrans woorden over ‘het le-
ven’ te vinden. Verdere delen uit deze serie richten 
zich op liefde en relaties, op de geheimen van het 
spirituele pad en op wijsheid voor iedere dag.

Voor de Nederlandse lezers is het woord leven 
abstract. Bedoelen we ermee de levensduur van een 
mens, het dagelijks leven of de filosofische premisse 
van het bestaan? Wie of wat heeft leven?

Voor iemand uit het Midden-Oosten heeft het 
woord leven een heel specifieke betekenis. Zowel in 
het Bijbelse Hebreeuws als in het Aramees dat Jezus 
sprak en het literaire Arabisch waarin Gibran veel 
van zijn vroegere werken schreef, betekent leven le-
vensenergie en vitaliteit. Het is belangrijk hoe ie-
mand of iets uitdrukking geeft aan dit leven en niet 
hoe hij, zij of het overkomt. Leven (chayy in het Ara-
bisch) is verbonden met het normale woord voor 
adem in de Semitische taalgroep – een levensadem 
die overal in de natuur en het heelal te vinden is.

De ‘onnoembare Naam’ van God in de oude He-
breeuwse traditie is verwant aan dit woord, even-
als een van de ‘99 schone Namen’ van God in de 
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 Islam. Aards of hemels, tijdelijk of eeuwig, innerlijk 
of uiterlijk – voor een Midden-Oosterse dichter en 
mysticus als Gibran is het allemaal één levensener-
gie, doordrenkt met alles wat we kunnen zien en 
voelen en alles wat we ons enkel en alleen kunnen 
voorstellen.

Omdat Gibran bewust dingen met elkaar ver-
bindt die wij als tegengesteld zien, hebben som-
mige critici hem ervan beschuldigd de eenvoudige 
literaire stijlvorm van de paradox te gebruiken om 
zo kunstmatig zijn lezers in verwarring te brengen. 
Maar het raakt het hart van de Midden-Oosterse 
cultuur en filosofie om licht en donker, binnen en 
buiten en goed en kwaad als complementair te zien 
in plaats van als tegengesteld. Als er maar één leven 
is achter en in alles wat er bestaat, zijn de verbindin-
gen als het ware op elke hoek te vinden.

Volgens een van zijn biografen, Suheil Bushrui, 
was Gibran diep beïnvloed door de mystiek van de 
Andalusische soefi Moinuddin Ibn ‘Arabi uit de 
twaalfde eeuw. In diens gedachte van de ‘eenheid 
van Bestaan’ doordringt de goddelijke werkelijk-
heid het hele bestaan, maar is deze tegelijkertijd 
groter dan wat we kunnen ervaren of ontdekken. 
Sterker nog, voor Ibn ‘Arabi is wat wij leven noe-
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men een soort werk in uitvoering waarin de Grotere 
Realiteit (verwant aan wat Gibran de ‘Grotere Ziel’ 
noemt) steeds meer over zichzelf leert dankzij de 
levensloop van elke plant, ieder dier of mens, elke 
ster of elk melkwegstelsel en een onnoembaar aan-
tal onzichtbare wezens.

Een andere belangrijke invloed vormt zijn opvoe-
ding in de maronitisch christelijke kerk, een oos-
terse kerk die verwant is aan de rooms-katholieke 
kerk en die tot in de achttiende eeuw in de liturgie 
oud-Syrisch sprak en gebruikte, een taal verwant 
aan Jezus’ Aramees. Volgens dr. Walid Phares, de 
secretaris-generaal van de World Maronite Union, 
‘is de historische identiteit van het Maronitische 
volk Aramees, oud-Syrisch en oosters... Ondanks 
pogingen van lokale grootmachten als het Arabi-
sche en Ottomaanse Rijk om hun een oneigenlij-
ke identiteit op te leggen, hebben Maronieten hun 
historische identiteit behouden, vooral de nationale 
gemeenschap die dertien eeuwen lang in Libanon 
woonde’.

Deze achtergrond heeft op Gibran een grote en 
tweezijdige invloed uitgeoefend.

Allereerst zagen de Aramees sprekende kerken 
Jezus, de profeet van Nazareth, historisch als een 


