
Minder rekenen, meer betekenen.

Rekenen, cijferen en checken hebben hun belang. 
Zonder kan het grondig fout lopen. Maar als we blijven 
rekenen en voortdurend narekenen, nagaan, natrekken 

entropie, die stelt dat alles en iedereen onderhevig is 
aan verval en vergankelijkheid. Zelfs het beste resultaat 
van doorgedreven rekenkunde –  de zo begeerde winst 
en wat we ermee verwerven – zullen we niet kunnen 
vasthouden. 

Vormen zijn er om los te laten. 

Prince’ hoe de kleine prins een roos vindt. Hij ontdekt 
de roos, ‘ziet’ haar als het ware voor het eerst en drukt 
haar zijn liefde uit. Waarop de roos zegt: “Omdat je mij 
hebt opgemerkt, ben ik belangrijk geworden. Jij hebt 
mij gezien, mij waarde en een betekenis gegeven die ik 
voordien niet had.”

Wat opspringt en zich ontvouwt in het hart... 
... van de kleine prins - en in ieders hart - gaat voorbij aan 
elke berekening. Als we ons laten meevoeren door het 
verlangen om betekenis te geven aan wat wij als zin- en 
waardevol ervaren, gaan we voorbij aan elke vorm van 
‘grijpen’ en ‘begrijpen’. Als er niets te grijpen valt, kan 
het immers niet vastgehouden en ook niet begrepen 
worden. 

Zo helpt de nieuwe en onuitsprekelijke ervaring van de 
kleine prins met de roos inzien dat als hij haar plukt, 
zij zal sterven. Het is tevens een uitnodiging aan ieders 

te ondergaan in zijn of haar betekenis – zo totaal als 
mogelijk. 

De ervaring van de kleine prins...

en kwetsbaar is, zal met de nodige aandacht niet enkel 
winnen aan waarde en belang, maar vooral een diepere 
betekenis onthullen. Als we ons hart maar openstellen en 
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Met het bijgevoegde overschrijvings-
formulier kan je een vrije bijdrage doen. 

het gestorte bedrag af te trekken van je 

wordt ten laatste begin maart van elk 
jaar toegezonden. Veel dank.

Winkel- en postordergegevens
Gebruik onderstaande bestelkaart. Ver-
geet niet je BZN lidnummer, naam en 
adres in te vullen alvorens te verzenden.  
Bestellen kan ook via: winkel@bzn.be 
of www.bzn.be.

Betaling
Gelieve niet op voorhand te betalen. 
Een factuur wordt toegestuurd samen 
met de goederen. 


