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De Amerikaanse columnist en filosoof David Brooks schreef een 
boek met de titel ‘De tweede berg’, ‘The second mountain’. Het 
gaat over twee bergen, die vrijwel iedereen in zijn leven beklimt of 
zou moeten beklimmen. De eerste berg draait om jezelf en om 
jouw succes in het leven. Om doelen afvinken, scoren, winnen, 
reputatie, ego. Het is de berg die het goed doet op sociale media 
en ons in het onderwijs en de prestatiemaatschappij wordt 
voorgehouden als het ideaalbeeld van een geslaagd leven. Maar 
op het moment dat je bovenop die eerste berg staat kán je het 
zeurende gevoel bekruipen dat dit het toch niet helemaal is.  

Het voelt niet alleen eenzaam maar ook wat leeg daar aan de top. Je zult weer af moeten dalen, door een soms 
diep dal heen, en kijk, daar in de verte doemt een tweede berg op. Die ‘second mountain’ draait vooral om 
anderen, niet om jezelf. Die tweede berg draait om zingeving, het nastreven van een niet zozeer succesvol als wel 
betekenisvol leven, die draait om verbinding met anderen, kwaliteit van leven, commitment. ….. 
 

Ik vond het een intrigerende gedachte, een pakkend beeld ook, ons leven als het beklimmen van een tweetal 
bergen. En voor ik daar nog iets meer over zeg vraag ik u om daar voor uzelf eens even bij stil te staan. Bij die 
twee bergen in verbinding met uw eigen leven. Doe dat trouwens niet al te schematisch. Sommigen bewandelen 
eerst berg twee en dan pas berg één en bij de meesten lopen ze dwars door elkaar heen. Wat komt er in u op? 
 

David Brooks is als gezegd een populaire columnist van de New York Times. Zijn columns staan dagenlang op nr. 1 
in de lijst van best gelezen columns. Vroeger vond hij dat ook heel belangrijk, nu minder. Hij is van joodse origine, 
Brooks is eigenlijk Baruch, maar op latere leeftijd werd hij christen. Hij belichaamt in persoon de joods-
christelijke traditie.   
 

In The Second Mountain zet Brooks zich welbespraakt en met typisch Amerikaanse 
oneliners af tegen de verheerlijking van het ego. Het evangelie van het heilige ik. Me, 
myself en I. Door de hedendaagse nadruk op dat ego en wat dat ego allemaal moet 
bereiken, verlies je niet alleen als individu, maar ook als samenleving aan samenhang. 
En ergens zijn we ons ook bewust van dat verlies, en zoeken we opnieuw naar 
intensieve contacten, oprechte gemeenschap, en doel en betekenis in ons leven. Om 
dat te kunnen bereiken  moeten we weer investeren in relaties, langdurige 
verbindingen aangaan, commitment. Meer zijn, minder hebben, naar het bekende 
gedicht van Ed Hoornik over de werkwoorden hebben en zijn.  
 

Dat alles gaat volgens Brooks in tegen de geest van de tijd. In de Instagramsamenleving van smartphone en social 
media zijn we met eindeloos veel anderen verbonden, maar dikwijls snel en oppervlakkig. Je voert duizend 
gesprekken tegelijk maar je onthoudt er bitter weinig van.  
Durf terug te keren naar diepe betekenisvolle verbindingen. Dat geeft ons leven zin en samenhang. 
Aldus het pleidooi dat Brooks o.m. uitwerkt richting levensbeschouwing en religie. Juist richting 
levensbeschouwing en religie, want daar speelt de berg als metafoor vanouds een belangrijke rol.  
 

En ook de persoonlijke transformatie van berg één naar berg twee. De berg als metafoor. In veel godsdiensten 
vinden we die. De berg als plek van ontmoeting tussen hemel en aarde, God en mens. De top van de berg als 
richtingwijzer naar hemelse sferen, als plaats van openbaring en als symbool van duurzaamheid, eeuwigheid en 



standvastigheid. Abraham ervoer het, Mozes, Elia, en niet voor niets situeert Matteüs ook Jezus beroemde 
leerrede op een berg. Een second mountain.   
 

En…, ervaren wij het niet ook, die bijzondere aantrekkingskracht van bergen, als we een berg beklimmen, stijgen 
en dalen, langs smalle paadjes lopen, van wijdse uitzichten genieten en ons nietig voelen. 
Ja wij ervaren het ook en Brooks heeft zijn boodschap om dit universele symbool heen geweven. Overigens 
zonder alles zeker te weten. Ook hij zelf is een lange weg gegaan: van twijfel, van ongeloof, van de Bijbelverhalen 
wel kennen, maar nog niet snappen dat ze ook over hem gingen. Dat was misschien wel zijn belangrijkste 
ontdekking. Niet alleen mensen toen, ook mensen nu zijn nog steeds op weg naar het beloofde land. Wij maken 
net zo goed deel uit van het Bijbelse drama als mensen drieduizend jaar geleden. En wij net zo goed als mensen 
toen moeten gaan beseffen dat wij niet ‘the master of the universe’ zijn. Dat we kwetsbaar zijn, afhankelijk, dat 
we elkaar nodig hebben én dat ons heel veel om niet geschonken is waarvoor we dankbaar mogen zijn. 
 

Die omslag, die transformatie illustreert Brooks aan de hand van heel veel levensverhalen, 
bekend en onbekend. ‘Second mountain people’ noemt hij ze, mensen van de tweede berg.  
Een van hen kennen we, het is de Nederlands-joodse Etty Hillesum.  Ook in haar leven is 
sprake geweest van een omslagpunt, van concentratie op jezelf naar concentratie op de 
ander, vanuit een diep ervaren roeping.  Brooks  citeert haar indrukwekkende en inmiddels 
wereldberoemde dagboek: ik citeer: 
 

De jasmijn achter mijn huis is nu helemaal verwoest door de regen en stormen van de laatste 
dagen, haar witte bloesems drijven verstrooid in de modderige zwarte plassen op het lage 

dak der garage. Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder, net zo uitbundig en teder als ze altijd 
gebloeid heeft. En ze verspreidt haar geuren rond de woning waar jij huist, mijn God. Je ziet, ik zorg goed voor je. 
Ik breng je niet alleen mijn tranen en bange vermoedens, ik breng je op deze stormachtige grauwe 
zondagochtend zelfs geurende jasmijn. En ik zal je alle bloemen brengen die ik op mijn wegen tegenkom en 
werkelijk dat zijn er vele. Einde citaat.  
 

Een illustratie van de beweging van ik naar gij. Zelfs als het om God gaat. God moet niet alleen voor mij zorgen, ik 
moet ook voor God zorgen. Die concentratie, dat commitment, die liefde ook, daar gaat het ten diepste om en 
precies dat is ook de kern van de zaligsprekingen waarmee Jezus zijn rede begint. Zijn rede op de berg, zijn 
Bergrede die in alle radicaliteit steeds opnieuw mensen heeft getriggerd en geïnspireerd. Als Umwertung aller 
Werte die mensen de weg wijst, precies, van de eerste naar de tweede berg. Zwakte die een geheime kracht van 
liefde in zich bergt. Liefde die bergen kan verzetten en machten ontwapenen. Wie zich op de Bergrede en haar 
zaligsprekingen oriënteert, die vangt een glimp op van een nieuwe wereld, die komt de diepste waarde en 
waarheid van het leven op het spoor: 
Niet een succesvol maar een betekenisvol leven, niet ik maar wij, niet een vuist maar een geopende hand. 
‘Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen, want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is 
voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.’ 
Geen betere plek om die dwaze en diepe waarheid te openbaren dan een berg, ‘the second mountain’. 
 
 


