
 

Essays  

 

Gerretsen schrijft regelmatig korte essays voor tijdschriften, met prikkelende antwoorden op urgente 

maatschappelijke vragen.  

Zo verscheen: 

 

Verandering begint bij de enkeling. In: Spiegelbeeld, nov. 2016 

Over de vermogens in onszelf die we kunnen aanspreken om onszelf en de wereld te genezen. De zin 

van het leven is alles in jezelf te verwerkelijken, zodat je een instrument kunt zijn ten dienste van de 

mensheid.  

 

Jane Austen: De inspiratie van de geestkracht. In: The Optimist, nov./dec. 2017  

Over de geliefde roman Pride and Prejudice van Jan Austen, die nog altijd uitnodigt tot ontwikkeling 

van kwaliteiten als beheersing, bescheidenheid en de moed voor zelfonderzoek. Alleen al omdat deze 

kostbaarheden ertoe bijdragen om als de WARE in de liefde in aanmerking te komen.  

 

Over lievigheid. Te verschijnen in: Bres, februari 2018 

Over de weekheid van onze maatschappij. De tendens om het leuk te houden en te vluchten voor alle 

moeilijkheden. Dit is een bedreiging van de samenleving. Deze kan worden weggenomen door het 

leven als geheel te aanvaarden, inclusief het pijnlijke op z’n tijd. 

 

Ter beschikking voor publikatie is nog:  

 

Over Iets: als we geloven dat er iets is, wat kan dat eigenlijk zijn? 

 

Over frustratie: frustratie is een explosief goedje, dat meer kapot maakt dan je lief is. Het komt erop 

aan frustratie te voorkomen. Dat kan. 

 

Over het goud van het genoeg. Ja, waarom is het toch dat we altijd meer willen? We kunnen de 

factoren wegnemen die maken dat geld een afgeleide functie voor ons heeft. We kunnen zoeken naar 

wat echt gelukkig maakt. 

 

Over werkelijkheid: we houden er een fantasie-werkelijkheid op na en die is schadelijk. De waarheid 

kan dan wel pijnlijk zijn, maar uiteindelijk gaat er niets boven de waarheid. 

 

In ontwikkeling is nog:  

 

Over alledaagsheid: een pleidooi voor de alledaagsheid, waar we niet veel mee op hebben, maar die 

juist verdieping mogelijk maakt. Het pleit voor: minder chillen, meer regelmaat. 

 

Over lijdzaamheid: lijdzaamheid vinden we geen kwaliteit meer. We willen het voor het zeggen 

hebben. Terwijl lijdzaamheid niet passief hoeft te zijn en wel degelijk op een doel gericht is. 

 

Over normaal: wat is normaal? Sinds de aandacht voor diversiteit bestaat er geen normaal meer. 

Toch is er veel te zeggen voor de uitroep: Doe normaal! Want er bestaat een universeel normaal. 

 

Over kietelen: Pleidooi voor het kietelen. 


