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VERRASSEND EIGENTIJDS - LEV TOLSTOJ 
 
Soms blijken schrijvers, theologen, mystici, denkers en dichters uit voorbije tijden  
verrassend dichtbij ons te staan. De Russische schrijver Lev Tolstoj (1828 – 1910)   raakte 
bekend door zijn grote romans, maar hij schreef ook over het, in zijn ogen,   geperverteerde 
christendom. Hij interpreteerde de Bergrede radicaal (een vredesactivist avant la lettre) en 
had contacten met Mahatma Gandhi. De boeken over christendom en geloof werden niet 
uitgegeven, want ze waren bedreigend voor het Tsaristische regime, voor de Russisch-
orthodoxe kerk en de kerken in het algemeen. Later verschenen ze wel in het Engels en de 
laatste jaren vertaalde Sieuwert Haverhoek vijf werken van Tolstoj vanuit het Engels in het 
Nederlands, namelijk ‘Deeerste Stap’, ‘Brief aan een Hindoe’, ‘Wat ik geloof’, ‘De Wet van de 
Liefde en ‘De Wetvan Geweld’  en het meest recent ‘Het Koninkrijk Gods is Binnen in U!’

Sieuwert Haverhoek:

"Het werk van Tolstoj heeft ons nog veel te zeggen. Ik werd er zelf enorm door geïnspireerd. 
Ik zie het als mijn missie, voor de tijd die mij nog rest (ik ben 74), het gedachtengoed van 
Tolstoj, dat in Nederland onbekend is gebleven, weer bekend te maken en te verspreiden. 
Als je eerlijk en open over je geloof wilt zijn, geeft Tolstoj ons heel veel stof tot nadenken en 
tot dialoog. Onze vermeende zekerheden en 'waarheden'  worden daarbij wel op de proef 
gesteld. Kierkegaard zei eens: 'Als je meent de waarheid gevonden te hebben, heb je niet 
goed genoeg gezocht.'  Dus ik blijf ook zoeken."

Sieuwert Haverhoek (1945) houdt lezingen over deze ‘onbekende werken’ van Tolstojen 
diens persoonlijke zoektocht, waaraan ook zinzoekers van nu zich kunnen spiegelen. Tijdens 
en na de lezing is er gelegenheid voor vragen en gedachtenwisseling.  Na afloop zijn er 
gratis boeken verkrijgbaar. 
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang.


