
18 DECEMBER 2011 in de OPENBARE BIBLIOTHEEK te GOUDA, aan de 
Spieringstraat 1: 
 
Peter Liefhebber, over 
 
“HET MYSTERIE VAN DE ZIEL” 
 
De maatschappij verandert constant en steeds sneller met overweldigend veel 
nieuwe mogelijkheden, keuzes voor onszelf en voor de kwaliteit van samenle-
ven. Daarom beperken we ons meestal tot ons lichaam, het welzijn van onze 
ziel komt tekort. 
In de wetenschap is 96 % van alle verschijnselen nog niet geduid, zo stelt de 
president van de K.N.A. van Wetenschappen. Duidelijk is, dat we nog heel 
veel niet weten.  
 
Het belang van de mens is te leven, op de aarde met het lichaam en naar bo-
ven met de ziel of  de uitstraling daarvan. Het lichaam is door de wetenschap 
in beeld gebracht; maar hoe krijgen we zicht op het mysterie van de ziel? 
Aan de hand van Dante en Pinokkio,  zal Peter Liefhebber, met lichtbeelden 
dit mysterie van de ziel aan de orde stellen. 
In zijn Goddelijke Komedie bezong de Italiaanse dichter Dante Alighieri hoe hij 
zijn aanbeden jeugdliefde Beatrice terugvindt in de hemel, na een dwaaltocht 
langs hel, louteringsberg en aards paradijs. Zo vertellen we het elkaar al eeu-
wen. Peter Liefhebber kent iemand die het niet eens is met deze visie: de 
dichter zelf. Dante noemde indertijd zijn verhaal een “schone onwaarheid”. 
Onder die waarheid verborg hij een diepere betekenislaag. In zijn lezing het 
mysterie van de ziel legt Peter Liefhebber deze tweede laag bloot. 
 
Naast journalist en schrijver was Peter Liefhebber ook een bekend kunstcriti-
cus. 
 Willem Nijholt schrijft: Peter Liefhebber is integer, betrouwbaar en wijs, hij 
kan meesterlijk vertellen. Hoe die man Shakespeare’s  toneelwerk heeft ge-
analyseerd en uitlegt……Had ik zijn kennis maar gehad toen ik in de Storm 
speelde. Dat boek “De Storm”zul je geweldig vinden. 
Peter hield al een voordracht voor ons in 2006 over “Hermes en de Bijbel”.  
 
 
De bijeenkomst op 18 december begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur. 
De toegang is vrij.   
 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  
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