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Een woord vooraf…

In deze Reflectie wordt ondermeer aandacht besteed aan di -
verse gebeurtenissen binnen de Vrij-Katholieke Kerk. 

Sinds Pasen jongstleden is de herziene liturgie in gebruik ge -
nomen. En dat is simpelweg natuurlijk ook praktisch op al -
ler lei fronten gewoon wat wennen. Nieuwe boekjes, andere
lay-out. Nieuwe woorden en vervagende herinneringen aan
oude teksten. 

Persoonlijk ben ik benieuwd hoe snel we in de vieringen weer
dusdanig vertrouwd zijn met alle woorden tot achter de punt -
komma’s toe om, gezamenlijk, met verdiepte, volledige fo cus 
af te stemmen op de wereld achter die ‘nieuwe’ woor den.
Hopelijk ontvouwt zich een krachtige impuls met rijkere
beelden die ons verstaan met de minste ruis stimu leert.

El ders in dit voorjaarsnummer kunt u lezen over het verloop
van dit hele proces van liturgieherziening tot aan nu. Een
overzicht wordt gegeven van hoe een en ander beslag
kreeg in de tijd. Maar vooral wordt aandacht besteed aan
hoe de uitgangspunten voor de herziening gestalte hebben
gekregen in de nieuwe teksten.

Daarnaast is Pasen jongstleden het mo ment waarop de
alternatieve epistel- en evangelielezingen zijn herzien en,
voor nu, vastgesteld. De lezingen worden opnieuw als
bundel gedrukt. Het proces van evalueren van deze
lezingen zal een doorgaand proces blijven. Maar voor nu
zijn we toe aan ‘hard copy’ 2. 

Eind januari overleed priester Johan Pameijer, hij was een
trouw auteur voor Reflectie. In dit voorjaarsnummer
besteden we aandacht aan Johan. U vindt een ‘In Memo -
riam’ geschreven door onze Regionaris, Mgr. Pe ter Baaij.
En in een overzichtsartikel worden alle door Johan ge schre -
ven boeken besproken. Vrijwel al zijn werk is nog
verkrijgbaar, hetzij regulier via de boekwinkel, hetzij door
wat speuren tweedehands. Als u belangstelling heeft voor
zijn werk en zijn manier van gnosis uitlichten en aanbieden
raad ik u aan te gaan bestellen. Hiervoor hoeft u nergens
op te wachten.

El ders in deze Reflectie wordt aandacht besteed aan een
conferentie, die zaterdag 6 juli a.s. in samenwerking met de
Academie PanSophia wordt georganiseerd. (Op deze ge -
legenheid moet u bijvoorbeeld nog wel even wachten …)
Hiervoor vindt u een achtergrondartikel en u vindt het pro -
gramma van de dag. Ook kunt u in deze Reflectie lezen over 
activiteiten die de Academie PanSophia el ders orga niseert.

In deze tijden zijn di verse leden van de kerk natuurlijk ook ac -
tief op internet, beroepsmatig of individueel. Via sites, via
sociale netwerken. Als Vrij-Katholieke Kerk zijn we, naast
de website ‘vkk.nl’, ook actief op Twit ter (te volgen als
‘@vkkerk’). En dan is het voor bijvoorbeeld Reflectie buiten -
gewoon aardig dat kopij wordt aangeboden via contacten
die op Facebook zijn ontstaan. Kijk ook eens op de Face -
bookpagina van onze hoofdredacteur. Aat-Lambèrt is op
Facebook te vinden onder de naam: DivyamAat de Kwant.

We wachten de toekomstige ontwikkelingen met grote belang -
stelling af …

En zo heeft u opnieuw een nummer van Reflectie in handen
met een kleine 30.000 woorden totaal. Hopelijk is er veel
van uw gading bij, als ideeën, inzichten, gevormd door al
die woorden. Als bron van informatie, als aanzet tot
overdenking en verdieping, mogelijk brengt het u op ideeën
om zelf kopij te willen gaan leveren. Neem in dat geval con -
tact op met de redactie (zie colofon).

De redactie wenst u in ieder geval veel leesplezier. 

* * *

In Memoriam: Priester Johan Pameijer

Jo han Pa me ij er heeft na 82 ja ren in deze in car na tie op 31 ja -
nu a ri 2013 zijn aar der eis be ëindigd.

De pen is gestopt met schrijven
Het boek is dicht gegaan

Zijn ei ken hou ten bu reau zag er als volgt uit: re de lijk cen traal
in de huis ka mer, met in elk ge val daar op uit ge stald de ge bon -
den uit ga ve van het tiende lig werk van Carl Gus tav Jung, an -
de re voor Jo han van be lang zijn de boe ken, de ty pe machi ne,
la ter op ge volgd door de pc. Dit al les was het ge volg van de
aan moe di ging van zijn vrouw Riet: “Jo,  je moet je ken nis en
wijs heid ver tel len, la ten ho ren, laat het de men sen weten!” 

Als kunst jour na list en re dac teur van Tu ban tia be schik te hij 
over veel ken nis en kon dat in een veel heid aan beel den over -
breng en in le zing en en ar ti ke len. Hij had ove ri gens ook een
car rière bij de VARA-ra dio. Za ter dag och tend reed hij met de
trein naar Hil ver sum van huis met een kof fer vol LP’s, la ter
cd’s, met daar op we reld mu ziek. Deze liet hij ho ren en om lijst -
te de mu ziek met ver ha len van uit zijn ken nis van de kunst en
van het le ven; hij was een ech te ‘storyteller’.

Arti ke len van zijn hand ver sche nen niet al leen in Ref lec tie
en haar voor gang er De Vrij-Kat ho liek, maar ook in de Kern -
koe rier, Bres, Pra na, Onkruid. Toen hij ui tein de lijk zijn boe -
ken ging schrij ven le ver de dat in kor te tijd een veel heid aan ti -
tels op. Som mi ge van zijn boe ken wa ren met zes we ken klaar.

In le zing en, na ge ïntroduceerd te zijn, ging hij staan om
met gol ven van woor den, beel den, his to ri sche fei ten, gods -
dienst i ge over eenk om sten en re flec ties van in ner lijk in zicht, je 
deel te ma ken van zijn verhaal. 

In zijn in ner lij ke en pries ter lij ke ont wik ke ling is wel licht
het lid maat schap van de The o so fi sche Ve re ni ging en ver vol -
gens de Vrij-Kat ho lie ke Kerk de start ge weest om zijn ‘vraag’
“Ver staat ge wat ge leest?” (Hand. 8:30) om te zet ten naar de
ant woor den van uit de mys tiek, esoterie en de gno sis. Op 2 mei 
1982 wordt hij tot pries ter ge wijd, dat draagt hij 30 jaar waar -
na hij om eme ri taat vraagt en dat op 2 mei 2012 ook ont vangt. 

In die 30 jaar is hij al tijd ac tief ge weest in de Ne der land se
kerk pro vin cie. Niet al leen heeft hij bij na 22 ja ren op lief de vol -
le wij ze de zorg op zich ge no men van de kerk ge meen te Raal -
te. Hij heeft ook door het schrij ven van de boe ken een ge dach -
te goed uit eeng ezet die de Vrij-Kat ho lie ke Kerk veel meer
open baar maakt. Zijn ver bin ding en bij dra ge aan het Vrij-Kat -
ho liek
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De Posthume Mens
Col umn Aat-Lambèrt de Kwant

Het lijkt er steeds meer op of de mens erop uit is zijn ei gen soort te per fec ti o ne ren en in de toe komst mis schien zelfs te over stij gen.
Het ui tein de lij ke doel van deze ont wik ke ling is iets trans hu maans, iets ‘bovenmenselijks’ te cre ëren: een mens met per fec te ogen,
im muun voor al ler lei ziek ten en voor de wet ten van dood en ver val. Op het eer ste ge zicht een no bel stre ven, uto pisch haast, maar ik
heb iets te gen uto pie ën en de ge schie de nis geeft me ge lijk. Een stuk je deze keer, dat be gint in mi neur maar ein digt in ma jeur!

Het lijkt een niet te stui ten ont wik ke ling te zijn. Een ont wik ke -
ling die aan toont hoe wij men sen el kaar zien. Het weer zin wek -
ken de kin der mis bruik bij voor beeld, laat zien dat een kind niet
als een mens wordt ge zien, maar als slechts een ge bruiks voor -
werp, dat in som mi ge ge val len na ge bruik ach te loos wordt weg -
ge gooid (ge dood). En dan te be denk en dat er hele net wer ken
be staan die tot op hoog ni veau el kaar dek ken en be scher men,
zo als enk ele maan den ge le den weer eens dui de lijk werd
(Trouw, 30-10-2012). Een ver kil de sa men le ving die dit mis -
bruik to le reert zegt iets over het we reld beeld en de vi sie op de
mens die steeds meer als een pro duct wordt ge zien, dat zo veel
mo ge lijk moet op breng en en zo wei nig mo ge lijk mag kos ten.

Kijk maar eens naar de ge zond heids zorg en de ma nier
waar op we met ou de ren in ver zor gings hui zen om gaan. De ou -
de re als een ‘product’ dat iets moet op breng en, niet te veel mag 
kos ten en ook niet lang moet le ven. In een co lumn schreef de
pu bli cist H.J. Hof land al eens een es say: ‘Het kale grij ze tuig’. 
Hij schet ste een sa men le ving waar in ou de ren in een get to wo -
nen en door hool igans in el kaar wor den ge ramd als zij zich
daar bui ten be ge ven. Zo ver is het nog lang niet, maar er is wel
dui de lijk spra ke van een trend waar in de ou de re mens als
lastig gezien wordt die teveel geld kost.

Is de Übermensch comin’?
In zijn op DVD ver krijg ba re do cu men tai re ‘Technocalyps’
laat film ma ker Frank Theys ons ken nis ma ken met we ten -
schap pers die er van over tuigd zijn dat we een tijd perk na de ren 
waar in de mens, zo als we die nu ken nen, niet meer het meest
in tel li gen te we zen op aar de zal zijn. ‘Technocalyps’ gaat over
de ver strek ken de ge vol gen die de aank omen de ont wik ke ling -
en voor het men se lijk ras met zich mee breng en. Voor- en te -
gen stan ders wor den aan het woord ge la ten over dit in tri ge ren -
de, maar ook on heil spel len de toe komst beeld. ‘Technocalyps’
is in drie de len op ge deeld. Deel één gaat over al les wat met

klo nen, ge ne ti sche ma ni pu la tie en de maak ba re mens te ma ken 
heeft. Na no tech no lo gie, de her schik king van af zon der lij ke
ato men, is een van de cen tra le tech no lo gie ën. Be doe ling van
die tech no lo gie is het cre ëren van een post hu maan: dat zou een 

su per we zen kun nen zijn met een on be perk te le vens duur. 
Deel twee gaat in op de ge vol gen van de tech no lo gi sche re vo -
lu tie. Wat ge beurt er als de mens die door kunst ma ti ge in tel li -
gen tie ge maak te post hu ma nen, of ook: trans hu ma nen,  niet
meer on der con tro le kan hou den. In dit deel ko men de cri ti ci
van de tech no lo gi sche re vo lu tie uit voe rig aan het woord. Het
laat ste deel gaat over re li gie en we ten schap. Hier wor den yoga 
en an de re met be wust zijns be oe fe ning ver bon den re li gieu ze in -
vals hoe ken be licht. Ook hier weer wordt de na druk ge legd op
het ont staan van een su per we zen dat niet meer ver bon den is
met het god de lij ke, maar dat zelf God wil wor den.

De Über mensch van Nietzsche en de Nazi’s ‘is coming’,
wat God ver hoed de. In de film wordt er wel is waar op los ge -
spe cu leerd maar het ge ge ven dat we ten schap pers e.d. zich
hier mee be zig hou den is veel zeg gend! Uit gangs punt is de
maak ba re Über mensch. Waar om zou den we geen 300 jaar kun -
nen wor den? Met wat sleu te len en prut sen aan ons on vol maak te 
lichaam met be hulp van mi crochips en ge ne ti sche ma ni pu la tie
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Insti tuut voor Edu ca tie (VKIE) liet zich voor al ken mer ken
door de ken nis overd racht van zijn gnos ti sche vi sie op de stu -
den ten. Vele land da gen, kerk cong res sen en bij eenk om sten
van kerk ge meen ten was hij er om op ent hou si as te wij ze en in
ei gen stijl zijn in zicht door te ge ven. 

Mede door zijn to me lo ze in zet voor het gnos tisch ge dach te -
goed, heeft zijn ent hou si as me hier voor mede ge leid tot het in voe -
ren van lan de lijk te ge brui ken gnos ti sche epis tels en evang eli ën
tij dens de kerk dien sten in het ge he le li tur gisch jaar.

Daar naast was Jo han kri tisch. Hij stak zijn gods dienst i ge
vi sies niet on der stoe len of bank en, het kon hem al le maal niet
snel ge noeg gaan. Met de na de ren de komst en de be te ke nis
van 21 de cem ber 2012 was het voor hem al snel ‘5 vóór 12’.
Als kerk, rijp voor het Aqua ri us tijd perk, moest ‘iedereen’
klaar zijn om de ‘nieuwe’ ge ne ra tie te ont vang en. 

Jo han, een mar kant mens, een diep schou wer, die voor ve -
len van ons, ook bui ten de kerk, in elk ge val een pracht i ge en
tijd lo ze na la ten schap ach ter laat.

En mede van daar uit moge dit af scheid van Jo han niet zo -
zeer een af scheid in verd riet en droe ve nis zijn, maar voor al
een af scheid én her in ne ring in dank baar heid.

Jo han ver keert nu in dát Licht waar naar hij al tijd schouw -
de. Hij ging een weg van in ner lijk heid, in een voud zon der
fran je, een in ner lijk ge waar wor den, los van voor ge schre ven
ka ders en stel ling en door wie dan ook.

X Pe ter



moet het mo ge lijk zijn een su pe rieu re mens te ma ken. Wan neer
heb ben we dat eer der ge hoord? Op naar het tijd perk van de
post hu ma ne mens? Ik hoop het niet mee te ma ken!

Mi cro soft man en mil jo nair Bill Ga tes is er ken ne lijk heel
ent hou si ast over en steunt de on der zoeks ac ti vi tei ten van Ray
Kur zweil, een van de meest voor aan staan de fu tu ro lo gen en
uit vin ders ter we reld. Was ad vi seur van enk ele Ame ri kaan se
pre si den ten en is ad vi seur van het Pen ta gon en NASA en
wordt ge zien als een toon aang evend we ten schap per op het ge -
bied van de toe kom sti ge ro bot tech no lo gie en kunst ma ti ge in -
tel li gen tie. Hij is van me ning dat de hui di ge mens ver vang en
zal wor den door de ro bot mens, de ‘posthumane mens’, de
‘transhumane mens’. In Kur zweils boek ‘The Sing ula ri ty is
near, When Hu mans Tran scend Biology’ be spre ken Kur zweil
en Ga tes op qua si-re li gieu ze wij ze de ont wik ke ling naar de
‘transhumane mens’ en het plan van Kur zweil om ‘de ma te rie
en de ener gie in het uni ver sum met in tel li gen tie te doordrin -
gen’, waard oor het uni ver sum zal ‘ontwaken, be wust wor den
en ong eloof lijk in tel li gent zal zijn’. Een ‘soort cha ris ma tisch
besturingssysteem’, dat vol gens Kur zweil ‘dicht in de buurt
van God komt’. 

Mar cel Mes sing wijst er te recht op dat Kur zweil er ken ne -
lijk niet van op de hoog te is dat alle gro te wij zen, mys ti ci en
gnos ti ci weet heb ben van een al tijd aan we zi ge kos mi sche in -
tel li gen tie, een Be wust zijn zon der be gin of ein de, waar in licht
en lief de de hoogste kwaliteiten zijn.

Naar een Uto pia?
Maar ten kos te van wat en wie gaat deze ont wik ke ling naar die 
trans hu ma ne mens? Naar een Uto pia? Een vraag die mij al op
jonge leef tijd be zig hield. In 1982 stel de ik daar om mijn boek
‘Keergang’ sa men (uit ge ge ven door L.J.Veen). Een boek
waar in po li ti ci en jour na lis ten door het ver tel len van een ver -
haal la ten zien hoe maat schap pe lij ke ver schijn se len en idee ën
van nu zich in de toe komst zou den kun nen ont wik ke len. Zelf
schreef ik ook een ver haal. Je zou het scien ce fic ti on kun nen
noe men, maar dan van het se rieu ze so ci o lo gi sche/ maat schap -
pe lij ke gen re. Ik zag met mijn me deau teurs toen al ont wik ke -
ling en in de sa men le ving die ons niet vro lijk stem den.

Maat schap pe lij ke scien ce fic ti on is een sub gen re van scien -
ce fic ti on waar bij meer de na druk wordt ge legd op de so ci o lo -
gi sche as pec ten van een be scha ving en min der op tech no lo gie
en avon tuur. In dit gen re val len ook door een bre der pu bliek
ge le zen boe ken, waar van Ge or ge Orwells ‘1984’ het be kend -
ste voor beeld is. Een van de eer ste scien ce fic ti on schrij vers die 
so ci o lo gi sche thema’s aan sneed was de Brit H.G. Wells in ‘De 
Tijdmachine’ uit 1895. Hij schrijft hier in over een tij drei zi ger
die in de ver re toe komst twee vol ken op aar de aan treft: de
sier lij ke Eloi en de mon ster lij ke Mor locks, die bei de uit de
mens heid zijn ont staan. In de Ver enig de Sta ten be gon deze
stro ming in de ja ren 40 met schrij vers als Ro bert Hein lein en
Isaac Asi mov. De laat ste po neer de voor dit sub gen re de term
‘Social Scien ce Fiction’. Dys to pi sche en uto pi sche ver ha len
val len ook vaak in het gen re van maat schap pe lij ke scien ce fic -
ti on: ‘Wij’ van Jevge ni Zam ja tin, ‘Brave New World’ van
Aldous Hux ley, het al ge noem de ‘1984’ en Ray Bradbury’s
‘Fahrenheit 451’ dat ook is ver filmd.

Maatschappelijke Sci ence Fic tion
In de ja ren ‘60 be gon het mo der ne tijd perk van de scien ce fic ti -
on. Schrij vers van maat schap pe lij ke scien ce fic ti on uit die tijd

zijn Har lan Elli son, Bri an Aldiss, Ursu la Le Guin, Kurt Von -
ne gut en Ro bert Hein lein. Elli son schrijft voor al anti-mi li tai -
ris ti sche ro mans, Le Guin over an tro po lo gi sche, fe mi nis ti sche
en so ci o lo gi sche pro ble men in af ge le gen be scha ving en en
Von ne gut voor al over et hi sche vraag stuk ken. In zijn boek ‘De 
gro te pianola’ wordt in een klein stad je in de Ver enig de Sta ten 
na de Gro te Oor log alle han de nar beid ver vang en door machi -
nes. De mens is verd rong en door een com pu ter en zijn pons -
band. Wat rest is ein de lo ze ver ve ling, slechts een klei ne eli te
vindt nog em plooi. Het boek be vat een aan tal tref fen de be -
schrij ving en van hui di ge en mo ge lij ke toe kom sti ge maat -
schap pe lij ke ont wik ke ling en, en een aan tal even in te res san te
mis ver stan den daar om trent.

Isaac Asimov: I, Ro bot
Het was ove ri gens Isaac Asi mov die met zijn bun del ‘I, Ro -
bot’ in de ja ren ‘40 voor fi lo so fen de toon zet te om eens ste vig 
na te denk en over ro bots. Met zijn drie wet ten be dacht de
scien ce-fic ti on schrij ver een ma nier om de mens heid te be hoe -
den voor kwa de da den van de mecha ni sche we zens. Hoe valt
de ver ge lij king met Asimov’s werk en échte ro bo ti ca uit? De
film ‘I, Robot’ uit 2004 blies de drie wet ten nieuw le ven in,
met het no di ge Hol ly wood ge weld na tuur lijk.

Je zou zeg gen, een ge waar schuwd mens heid telt voor twee, 
schreef ik in mijn in lei ding al in het boek ‘Keergang’, waar in
ook collega’s en een ex-be winds man (Wil Albe da) hun ver ont -
rus ting over de toe komst uit spra ken, maar de ge schet ste ont wik -
ke ling en ge ven wei nig re den tot hoop. Het is wel heel grie ze lig
en schim mig wat er op al ler lei be faam de uni ver si tei ten in Ame -
ri ka zo als het MIT, en al ler han de duis te re in sti tu ten, aan we ten -
schap pe lijk on der zoek wordt uit ge voerd. De we ten schap pers
die der ge lijk on der zoek doen en in ‘Technocalyps’ aan het
woord ko men, blij ken elk kri tisch ver mo gen kwijt te zijn. Ze
ge lo ven met een bij na re li gieus fa na tis me in hun voor de mens -
heid ze gen rij ke on der zoek. Brrrr!

Het som be re sce na rio dat de sa men le ving steeds meer ont -
men se lijkt wordt  hoeft geen wer ke lijk heid te wor den om dat
het aan tal men sen dat wak ker be gint te wor den gaat toe ne men
en men gaat in zien wat er wer ke lijk speelt. Want pro fe tie ën
zijn waar schijn lijk he den die niet uit hoe ven te ko men en heb -
ben daard oor vaak een pre ven tief doel. ‘Alles moet open’ luidt 
de ti tel van het boek van Di an ne Bosch over het mis bruik dat
zij on der ging (zie de boek be spre king in vo rig num mer van
Ref lec tie). Alles gaat in deze tijd ook open. Steeds meer komt
aan het licht. Het Licht plaats al les in het licht, het zorgt dat
men sen ont wa ken en er steeds meer aan het licht komt. Beer -
put ten gaan open en no di gen ons uit tot ont wa ken.

Be wus ten al ler lan den, ver enigt u! 

* * *

Aat de Kwant met een tex tiel col -
la ge van de Bha ga vad Gita, die
door zijn goe de vriend en buur -
man, Rei nier Pep ping, is ge -
maakt
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Boekeninfo

Aat-Lambèrt de Kwant

Michel Ser res: Mu ziek; Boom 2012
“In den be gin ne” heers te er grond ruis: tu mult,
het klot sen en gol ven van de gril li ge wa te ren
Over dat toe val heen waait de ru agh. Luis ter nu
hoe die wind de wa nor de or dent.”

“Voor dat het Kind ter we reld kwam werd de
Ge ïncarneerde, het vlees ge wor den Woord, be -
zong en door twee kre ten uit twee moe der scho -
ten, door twee stem men in een mu ziek stuk dat
de zelf de tocht om hoog of om laag ver heer lijkt als 
de tocht die Orpheus en ik zelf heb ben ge maakt
op weg naar de meest su blie me der com po si -

ties, woor den, zang en en mu ziek. Dit speel de zich af tij dens de mooie
ont moe ting en die in de tra di tie wordt aang eduid als Ma ria–vi si ta tie.”

Woor den die tij dens een mis vie ring niet zou den mis staan! Maar, ze
zijn af kom stig van de Fran se fi lo soof Michel Ser res (1930). In Ne der land 
is hij nog wei nig be kend. En dat is jam mer, want hij heeft, in een pracht i -
ge stijl, een groot aan tal hoogst ori gi ne le wer ken ge schre ven over tal
van thema’s bin nen en bui ten de fi lo so fie. Bo ven dien is hij een taal kun -
ste naar van for maat, zo als ook blijkt uit dit boek over mu ziek.

Michel Ser res maakt in het boek een reis die be gint bij de ge lui den 
van de we reld en ein digt bij de taal van de we ten schap. Hij be wan delt
daar bij drie we gen: de my thi sche van Orpheus en de mu zen, de per -
soon lij ke van ken nis en van taal, en de mys tie ke van het hei lig woord.
En daar bij maakt hij dui de lijk hoe zeer deze drie ge bie den met el kaar
ver we ven zijn.

Wat is de be te ke nis van mu ziek? Van de ge lui den in onze we reld? 
Van zoem en gons, ge lis pel of ge schreeuw? In dit  schit te ren de boek
pre sen teert Michel Ser res een fi lo so fie van de mu ziek die de aard van
ons we zen, van onze cul tu ren en van de we reld bloot legt.

In Mu ziek trekt Ser res ten strij de te gen de nei ging van de mo der ne 
mens al les hel der en zon der ruis te wil len uit druk ken. Hij toont een we -
reld vol ru moer, on de fi nieer ba re klank en, vloei ba re over gang en en
ver ras sing en. Aldus vat Ser res het be grip ‘muziek’ in bre de re zin op
dan lou ter de ge brui ke lij ke no tie van ‘toonkunst’. Zijn li te rai re taal werd
fraai uit het Frans ver taald door Je an ne Ho lier hoek. 

Prach tig zijn de slot zin nen waar mee Ser res be sluit:
“Drie le vens rei zen: de my thi sche reis van Orpheus rond de Mid de -

land se zee naar zijn mu zen moe der; mijn ei gen reis met een kor te af -
da ling in de on der we reld waar geen hoop meer is; en ten slot te de reis
in de Bij bel se ver ha len, een af da ling van uit het ru moer naar het
Woord. Dit boek over een drie vou di ge kin der tijd, met drie Gro te ver ha -
len die klink en als drie rap so die ën, met drie ong elijks oor ti ge ri vie ren
die stroom af waarts gaan, op weg naar de maxi ma le in for ma tie, ver -
mengd met kunst en am bacht, emo tie en rede, lichaam en ziel, we ten -
schap en re li gie: een schan daal!

Dit schan daal wordt da ge lijks zicht baar in de ding en van de we -
reld, in de da den van de men sen, in de wijs heid van de wer ken, in het
sa meng eklon ter de.” 

En het wordt be zong en door de fi lo so fie. Wie zich voor Ser res aan -
pak open stelt en be reid is zijn aan vank elij ke scep sis te gen zo veel
voort va rend heid op te schor ten, wordt be loond met een on ver ge te lijk
lees avon tuur. Ser res ‘Muziek’ is een boek dat voor al de VKK-gees te -
lijk heid zal in spi re ren. Een must ei gen lijk.  Het heeft mij ge ïnspireerd
tot het ge ven van een aan tal le zing en over hoe wij mu ziek kun nen be -
lui ste ren en erva ren.

Ervin Laszlo & Kings ley L. Den nis (red.), 
De ver bin ding tus sen we ten schap 
en spi ri tu a li teit'; Ankh Her mes 2012
“De ver bin ding tus sen we ten schap en spi ri tu a li teit 
boeit, lokt dis cus sies uit en zet op zijn minst aan
tot na der on der zoek. Want, la ten we eer lijk zijn,
kun nen we blij ven be staan als we onze spi ri tu e le
es sen tie ne ge ren?”Een ci taat uit het boek ‘De
ver bin ding tus sen we ten schap en spiritualiteit’
waar mee de toon is ge zet.
We wil len het mis schien niet ho ren, maar feit is
dat we af ste ve nen op een gro te clash tus sen bi o -

sfeer en we reld be vol king. Ten min ste, als we de die pe kloof tus sen we -

ten schap en spi ri tu a li teit niet slech ten. Ervin Laslzo en Kings ley L.
Den nis ma ken hier mee een be gin in deze in spi re ren de bun del es says
van voor aan staan de we ten schap pers en spi ri tu eel lei ders.

De ver bin ding tus sen we ten schap en spi ri tu a li teit be staat uit ach -
ten twin tig boei en de es says van men sen die erop wij zen dat er geen
maat schap pe lij ke of we ten schap pe lij ke ont wik ke ling (meer) mo ge lijk is
zónder spi ri tu eel draag vlak. 

Alle au teurs, zo als on der meer Ma ri lyn Schlitz,Greg Ba den, Chopra
en rab bijn Soe ten dorp, re a li se ren zich dat een om slag in het denk en
nood za ke lijk is. Zij pre sen te ren hier hun non-du a lis ti sche vi sies, waar in
we ten schap en spi ri tu a li teit een pact slui ten om de we reld te he len.

Laszlo en Den nis me nen dat het ze ven ron des duurt, voord at hun
doel be reikt is.  Elke ron de – en daar mee elk hoofd stuk van het boek –
is voor zien van toe pas se lij ke es says. Het boek ein digt met ‘Spiritua -
liteit als grond slag voor de na de ren de ve ran de ring van onze wereld’.
Het is een boek dat tot verd ere dis cus sie uit no digt en tot na der on der -
zoek. Want zo luidt de in tri ge ren de con clu de ren de vraag: Heb ben we
nog een hu ma ne toe komst als we onze spi ri tu e le kern ver waar lo zen?

Re dac teur Ervin Laszlo is we ten schap per, fi lo soof, au teur en
oprich ter van de Club van Boe da pest, die over de hele we reld pro jec -
ten on der steunt die ge richt zijn op een duur za me sa men le ving. Laszlo
is au teur van ‘Het Akas ha veld’, ‘De Akas ha-ervaring’ en ‘Gewoonweg
geniaal’. Co-re dac teur Kings ley L. Den nis is so ci o loog, au teur en
mede-oprich ter van WorldShift Inter na ti o nal, een ini ti a tief ter be vor de -
ring van een mon di a le be wust zijns re vo lu tie.

Drs Don na van der Steeg
Vie ren als le vens kunst
Met me di ta tie-idee ën
U2pi BV 2012
“Door ver lich te mees ters wordt ge zegd, dat juist
de kracht i ge men sen zich over ge ven om dat er bij 
hen een ont lui kend be wust zijn is van hun kern.
Ze zijn vol ver trou wen in hun ei gen we zen, voor
zo ver ze het op dit mo ment ken nen. Want ze we -
ten, dat hun we zen on aang etast zal blij ven, wel -
ke ve ran de ring ze door hun over ga ve ook door

zul len ma ken. Door gro te re be wust wor ding kun nen er oude la gen in
vlam men op gaan en verd wij nen, maar die wa ren on echt. Het weg val -
len van deze la gen laat al leen maar zui ver der uit ko men wie we in we -
zen zijn en zorgt er voor, dat het goud van hun es sen tie over blijft.”

Een ci taat uit het re cent ver sche nen en tref fen de boek van drs.
Don na van der Steeg, ‘Vieren als levenskunst’. 

Op het laat ste Osho Fes ti val in Den Haag had ik sprank elen de ge -
sprek ken met haar en die sprank eleen heid kom ik ook te gen in dit
boek dat zij me toe stuur de. Dat zij ook door Osho is ge ïnspireerd blijkt
ook uit haar in lei ding: “De psycho lo gie ver schaf te mij slechts een zeer
be perkt zelf in zicht. Het be te ken de een ware re vo lu tie in mijn le ven
toen ik de klik met ac tie ve me di ta tie vond. Ver der dan het denk en gaan 
en ge dach ten al leen ge brui ken waar ze be hulp zaam zijn, brach ten on -
ein di ge verd ie ping die in mijn le ven die nog steeds door gaat. Ook heb
ik mij ge du ren de vele ja ren door de in zich ten van de ver lich te mees ter
Osho la ten ver rij ken. Een jaar lijks ver blijf in het Osho Inter na ti o nal Me -
di ta ti on Res sort geeft mij tel kens weer de ong eken de voe ding van het
col lec tief me di te ren in het boeddha veld. Dit le vert door gaan de trans for -
ma tie, in ner lij ke ex pan sie en een vie rend leven op.”

Het le ven van men sen kan van uit haar vi sie, veel fees te lij ker zijn
dan het nu is. Er lijkt iets te ont bre ken dat hen tot we zen lijk vie ren aan -
zet. De ori ëntatie naar bin nen is no dig, want het ech te vie ren ge beurt
van uit het in ner lijk. Haar nieu we boek biedt con cre te mo ge lijk he den
om in ten ser te gaan le ven, zo dat het echt vie ren wordt. Door haar be -
schou wing en en ver ha len, werpt zij een nieuw licht op de lich te en
fees te lij ke kan ten ons le ven. Met hu mo ris ti sche voor val len en prak tijk -
voor beel den geeft zij tal van sug ges ties. De in grijs ge kleur de ka ter nen 
be vat idee ën voor me di ta tie die in de tekst zijn ge ïntegreerd. Ook wor -
den er con cre te hints voor be wust wor ding be schre ven die di rect toe te
pas sen zijn. Be wust wor ding is een avon tuur lij ke zoek tocht die niet
dood se rieus, maar wel in alle oprecht heid dient te ge schie den. De no -
di ge hu mor zorgt hier bij voor ont span ning waard oor in zich ten die per
door kun nen dring en. 

Met haar boek wil zij men sen sti mu le ren hun le ven veel fees te lij ker 
te ma ken dan nu het ge val is. Te snel te vre den zijn op dit punt geeft
een le ven op een mi ni mum rant soen ter wijl het maxi ma le haal baar is.
Door het avon tuur van de in ner lij ke zoek tocht aan te gaan, kun je ont -
dek ken hoe uit ge strekt de bin nen we reld is en hoe be te ke nis vol. Zon -
der je on no dig iets van de bui ten we reld te hoe ven ont zeg gen, ont staat
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er een le ven van to ta le in ten si teit. En een der ge lij ke le vens vreug de
werkt ook aan ste ke lijk op an de ren. Wat mij treft is als zij zegt dat wan -
neer je de vrij moe dig heid hebt om vol ko men van uit je zelf in de we reld
te staan, dit een po si tie ve be smet ting bij an de ren te weeg brengt.

Ik wens dit boek in ve ler han den zo dat het vi rus vele an de ren kan
be smet ten.

Donna van der Steeg is psycho lo ge en laat zich daar naast voor al
in spi re ren door ac tie ve me di ta tie. Ze werkt als do cent ‘Psychologie en
Coachen’, psycho so ci aal the ra peu te en me di ta tie train ster. Op di ver se
plaat sen in Ne der land geeft ze cur sus sen en works hops in ver gro ting
van be wust wor ding via ver schil len de met ho des.

Man ly P. Hall
De ver lo ren sleu tels van het pa ra dijs
Pi ra mi di ons 2012 
“De waar heid is nog niet ver lo ren. Toch moe ten
we moei te blij ven doen om ze te zoe ken en te
vin den. De Re a li teit is im mer aan we zig – di men -
sie loos doch pro mi nent over heer send.” Mooie
zin uit het boek ‘De ver lo ren sleu tels van het
para dijs’, een her uit ga ve uit be gin vo ri ge eeuw.
De in Ca na da ge bo ren schrij ver Man ly P. Hall
(1901- 1990) zelf Vrij met se laar en alom be kend
als hoog le raar Fi losofie richt te in 1934 ‘The Phi -
lo sop hi cal Re se arch Society’ op in Los Ange les,

Ca li for nia. De So cie ty ken merk te zich door een ide a lis ti sche be na de -
ring en was een denk tank over men se lij ke pro ble ma tiek. Carl Jung
leen de re gel ma tig ma te ri aal van Hall die hij on der an de re ge bruik te
voor zijn werk ‘Psychology and Alchemy’.

Hall gaat in op de sym bo li sche be te ke nis van het Vak, zo als dat
heet, van af de eerst ing ewij den tot de hoog ste gra den. De in struc ties die 
ge ge ven wor den in de lo ges van de Vrij met se la rij ne men een hele nieu -
we wen ding met de toe voe ging van deze in te res san te gids. Er schui len
die pe be te ke nis sen in de Vrij met se la rij en het is daar om zo bij zon der dat 
een ing ewij de als Man ly Hall de ziel van de ‘ware’ Vrij met se la rij heeft
kun nen bloot leg gen, om deze ver vol gens met u de le zer te de len. 

Eén van de ver gis sing en die som mi ge vrij met se laars ma ken is om
hun or ga ni sa tie als een soort so ci a le club te ge brui ken, ter wijl ze haar
die pe re spi ri tu e le waar he den ne ge ren. Om deze te ont dek ken is in spi -
re rend, voor hen die in for ma tie zoe ken die voor hon der den ja ren ver -
bor gen is ge ble ven bin nen het Vak.

“Er be staat geen waar acht i ge re re li gie dan een uni ver se le ka me -
raad – en broe der schap waar bij slechts de glo rie van één God telt –
slechts voor hem wordt de ka rak ter tem pel ge bouwd”, zo be sluit Hall
zijn in lei ding.

Dit boek is een aan be ve ling voor ie der een die ge ïnteresseerd is in
spi ri tu e le en re li gieu ze sym bo liek, oude wijs heid, leer stel ling en, en
voor vrij met se laars, jong en oud.

Gary Lach man: Her mes Tris me gis tus, 
De link tus sen het Oude Egyp te
en de we reld van van daag
Ankh-Her mes 2012
Wie was Her mes Tris me gis tus? Was hij een tijd -
ge noot van Mo zes en een soort voor lo per van Je -
zus? Eeu wen lang stond hij be kend als een van
de meest voor aan staan de fi gu ren uit de oud heid.
Een fi guur van bij na my thi sche pro por ties die op -
dook in de vier de eeuw v. Chr. in het Egyp ti sche
Alexan drië. 
In de over le ve ring van zijn vele wer ken vin den we 

ech ter ook dui de lijk Griek se ele men ten. Thoth, de Egyp ti sche wijs -
heids god, en Her mes, de Griek se bode der go den, vloei den als het
ware in een in de ge stal te van de drie werf gro te Her mes. De tek sten die 
aan hem wor den toe ge schre ven zijn rond uit fas ci ne rend. De schoon -
heid van de her me ti sche tek sten is zo uni ver seel dat ze ook van daag
nog aan spre ken. 

De schrij ver is er in ge slaagd de boei en de ach ter gron den te schet -
sen van een nog spring le ven de tra di tie. Het boek is, zo zegt Lach man,
een ver slag van zijn ei gen po ging om gno sis te be grij pen en het spoor
van Her mes Tris me gis tus en zijn le ring en in de wes ter se ge schie de nis
te vol gen. Een heel ver hel de rend boek met een groot ‘Aha-erlebnis’
ge hal te. Het heeft me heel wat nach te lij ke uur tjes ge kost.

John van Schaik, Ja cob Sla ven burg 
Ge hei men en ont hul ling en van de wes ter se
eso te rie; Ma gie, my then en mys tiek
Ankh-Her mes 2012 
Een on ver moei ba re au teur, Ja cob Sla ven burg
die met zijn reli-thril ler  ‘Het Document’ (à la de
Da Vin ci Code) al de no di ge aan dacht trok. Sa -
men met co-au teur John van Schaik schreef hij
in 2010 al ‘Westerse eso te rie en oos ter se
wijsheid’. Elders in deze Ref lec tie een voor pu bli -
ca tie van hun nieuw boek ‘Bronnen van de wes -
ter se eso te rie, Ma gie, my then en mystiek’ dat in

april ver schijnt. Hun eind 2012 ver sche nen boek ‘Geheimen en ont hul -
ling en van de wes ter se esoterie’ wil hand boek zijn van de wes ter se
eso te ri sche stro ming en. Het boek be vat een over zicht op hand boe kni -
veau van de aard, maar voor al de sa men hang tus sen de gro te re li gieu -
ze en fi lo so fi sche stro ming en die de mens heid sinds haar ont staan
heeft ge kend, met na druk op de eso te ri sche tra di tie. Hier bij plei ten zij
voor de ver bon den heid tus sen rede, ge loof en voor al gno sis en be na -
druk ken hun aan na me dat exo te risch en eso te ri sche ui ting en el kaar
no dig heb ben om niet dog ma tisch of zwe ve rig te wor den.

Per soon lijk heb ik wat moei te met sen sa ti o ne le ti tels over ont hul -
ling en en ge hei men, maar ja, het boek moet wor den ver kocht. Maar
aan het eind bleef ik toch zit ten met het ge voel er toch niet zo veel ont -
huld is, maar dat ligt ook aan mijn jour na lis tie ke on heb be lij ke dri ve om
al les te we ten en ont huld te zien.

Bei de au teurs we zen er in een in ter view op dat er in de we ten -
schap mo men teel een om wen te ling gaan de is. Tij dens de Ver lich ting
gold het prin ci pe ‘meten = weten’. Omdat het gees te lij ke zich niet laat
on der wer pen aan de nor men van de meet ba re ma te rie, werd het ge -
woon over boord ge zet. En van af dat mo ment be stond het niet meer.
De eso te rie werd min of meer ge dwong en om on der gronds te gaan, en 
ken nis die eerst open baar was, is van af toen ge heim. De laat ste 30 à
40 jaar is daar een gro te ve ran de ring in ge ko men; deze ken nis komt
weer aan het licht. Boe ken zijn heel ge mak ke lijk ver krijg baar en het in -
ter net staat bol van eso te ri sche in for ma tie. Dat is ook wel eens an ders
ge weest. De we ten schap trans for meert nú. Het schrij vers duo an ti ci -
peert dui de lijk op deze ont wik ke ling. In hun boek pro be ren zij een aan -
tal as pec ten van de eso te ri sche tra di tie van on der het stof van de ma -
te ri a lis ti sche we ten schaps be oe fe ning van daan te ha len en zijn daar in
zon der meer ge slaagd! Dit is ook weer zo’n boek dat be slist geen zwa -
re kost is en lek ker leest.

Thema’s in dit boek zijn: Go den en go din nen; uni ver se le my then;
de ‘esoterische’ Pau lus; de mys tiek van Hil de gard tot Te re sa; de Tem -
pe liers; Dante’s god de lij ke ko me die; eso te rie in de Gou den Eeuw;
New ton als al che mist; de orde van de Gol den Dawn en ten slot te goe -
roes in onze cul tuur.

Van be lang vind ik, naast de an de re boei en de hoofd stuk ken, daar -
om ook het hoofd stuk ‘Guru’s ver ove ren het Westen’, waar in enk ele
goe roes de eso te ri sche re vue pas se ren. Rond 1900 ver schij nen er
exo ti sche goe roes in Ame ri ka. ‘Verlichte’ Ame ri ka nen zijn gek op ze en 
ze be gin nen een ze ge tocht door Wes ten. En nog al tijd is al les wat oos -
ters is hip, maar wat de Ame ri ka nen niet we ten is dat deze vreem de
oos ter ling en zich gron dig heb ben voor be reid. In hun boek gaan Ja cob
Sla ven burg en au teur John van Schaik in op enk ele van die goe roes.
Ze pas se ren o.a. Raja Ram Mo ham Roy, Ra ma kish na Go pal Bhand ar -
kar, en Pan di ta Ra ma bai, Brahma Sa mai, en Vi ve kan da de re vue.

Clai re Dunne: De weg naar het zelf
Carl Jung en zijn spi ri tu e le zoek tocht
Alta mi ra 2012
‘De weg naar het Zelf’ is een vol le dig ge -
ïllustreerde bi og ra fie van een van de groot ste fi -
gu ren uit de twin tig ste eeuw, na me lijk C.G. Jung, 
die ons ken nis liet ma ken met con cep ten als ar -
che ty pen, syn chro ni ci teit en het col lec tief on be -
wus te. Clai re Dun ne ver telt het ver haal van
Jungs zoek tocht naar zich zelf van af zijn jeugd,
waar in voor al het vin den van een ma te ri ële ba sis 
cen traal stond, tot de vor ming van een sterk per -

soon lijk spi ri tu eel be sef in zijn la te re le ven. Er wordt uit voe rig stil ge -
staan bij de com plexe re la tie tus sen Jung en zijn men tor Sig mund
Freud, de bij zon de re rol die zijn stu dent Toni Wolff heeft ge speeld in
zijn le ven en de ont hul len de vi si oe nen die hij zelf er voer na een bij -
na-dood er va ring op la te re leef tijd. (wordt ver volgd op pag 13)

5

Ref lec tie 10(1), voor jaar 2013



De Herziening van de Liturgie

Mgr Gert Jan van der Steen

Met Pa sen 2013  is de her zie ne li tur gie in wer king ge tre -
den. Het her zie nings pro ces heeft lang ge duurd, maar nu is
het zo ver. In dit ar ti kel wor den de ach ter gron den be licht
en wor den enk ele voor beel den van wij zi ging en ge toond.

Waarom was deze liturgieherziening nodig?
Wen sen voor een her zie ning van de li tur gie ko men voort van -
uit zo wel de kerk ge meen ten als van uit de Cle ri ca le Sy no de
(de pries ters en di a ke nen, kort weg de CS ge noemd). Die wen -
sen wa ren de af ge lo pen ja ren heel di vers. Som mig taal ge bruik
leek ve rou derd, of was on no dig man ne lijk. Inhou de lijk had
men be hoef te aan een meer vrou we lij ke of an dro gy ne vorm,
met meer af fir ma tie ve (be ves ti gen de i.p.v. vra gen de) for mu le -
ring en. De in ter pre ta ties van kerk le den ve ran der den ook,
waard oor be hoef te ont stond aan het zorg vul di ger om gaan met
be grip pen als ‘kwaad’ en ‘zonde’. 

De uit gangs pun ten en over we ging en die als richt lijn zijn
ge bruikt voor de li tur gie her zie ning wer den in het zo ge noem de 
‘Startdocument’ op ge no men. (Zie voor het Start do cu ment het
ka der bij dit artikel.)

Naast de tek sten van de li tur gie ën is ook ge werkt aan een
ac tu a li sa tie van de le zing en en de col lec te ge be den. Dit ge -
beur de, van uit het ge zichts punt van de kerk le den en be zoe -
kers, meer op de ach ter grond. Ook deze le zing en zul len vanaf
Pasen gebruikt worden.

Het wijzigen van de liturgie doe je niet zomaar
De li tur gie is het meest bin den de ele ment tus sen le den van de
VKK. Een goe de uit voe ring van de li tur gie heeft een gro te uit -
wer king op ons in ner lijk en op onze om ge ving. Van daar dat
zorg vul dig heid ge bo den is bij het her zien van de li tur gie. Dat
geldt in het bij zon der voor het twee de deel van de H. Mis waar -
in ei gen lijk geen in hou de lij ke wij zi ging en zijn toe ge staan.

Naast zorg vul dig heid is een zo groot mo ge lij ke con sen sus
no dig, zo dat de her zie ne li tur gie een ge meen schap pe lijk be zit
kan wor den en in een dracht kan worden uitgevoerd.

De organisatie van de liturgieherziening
In een wat verd er ver le den was een her zie ning van de li tur gie
voor al een zaak van de bis schop pen, ver enigd in de in ter na ti o -
na le Alge me ne Bis schop pe lij ke Sy no de. La ter wer den er ook
pries ters bij be trok ken. Er kwam veel voor be rei ding bij kij -
ken, maar ui tein de lijk kon een her zie ning in zijn ge heel wor -
den af ge keurd, ui ter aard tot frus tra tie van be trok ke nen. Ook
een reeds her zie ne li tur gie kon door kerk ge meen ten wor den
af ge we zen.

Bij de hui di ge her zie ning is er voor ge ko zen om de ge he le
Ne der land se kerk pro vin cie er bij te be trek ken. Het is een ini ti -
a tief van onze kerk pro vin cie. Een der ge lijk pro ces kost ui ter -
aard meer tijd dan wan neer het zich al leen on der pries ters en
bis schop pen af speelt.

Orga ni sa to risch wer den de vol gen de ker kor ga nen bij het
pro ces van her zie ning betrokken.

De kerk ge meen ten. Zij doen ver zoe ken tot wij zi ging, krij -
gen een voor stel voor een her zie ne li tur gie, pro be ren deze uit
in een ‘try-out’, be spre ken on der ling de er va ring en en breng en 
ver slag uit.

De Cle ri ca le Sy no de. Ook sy no de le den kun nen voor stel len
voor wij zi ging doen. Bin nen de CS func ti o neert de li tur gie com -
mis sie die nieu we ver sies van de li tur gie voor be reidt en voor legt 
aan de CS. Deze be spreekt een nieu we ver sie en le vert com -
men taar. Dit com men taar is niet al tijd een dui dig. Soms wordt
een her zie ne pas sa ge het voord eel van de twij fel ge ge ven en op -
ge no men in de try-out ver sie, voor al om te kun nen er va ren hoe
de uit wer king van deze pas sa ge is bij ‘echt gebruik’. Bij voort -
du rend ver schil van in zicht kan er ui tein de lijk voor ge ko zen
wor den om een pas sa ge in twee al ter na tie ve vor men op te ne -
men waar bij de ce le brant de keu ze wordt ge la ten.

Het Epis co paat (alle bis schop pen sa men) heeft een ei gen
ve rant woor de lijk heid. Het Epis co paat houdt het over zicht over 
het ge he le pro ces en weegt de com men ta ren en er va ring en van 
álle be trok ke nen af. Ook hier wordt naar con sen sus ge zocht.
Bij twij fel kan be slo ten wor den om de hui di ge ver sie van een
pas sa ge aan te hou den. 

De Re gi o na ris is eind ve rant woor de lij ke voor al les wat in
de kerk pro vin cie ge beurt. Hij heeft het laat ste woord. Hij de le -
geert ta ken en houdt con tact over de uit voe ring. Hij stelt for -
meel de li tur gie in wer king.

De in ter na ti o na le Alge me ne Bis schop pe lij ke Sy no de.
Wan neer er bij de her zie ning van de li tur gie spra ke is van in -
hou de lij ke wij zi ging en dan moet ook deze Sy no de daar ui tein -
de lijk een oor deel over ge ven. Het be sluit daar voor ligt bij de
Voor zit tend Bis schop. Deze wordt door de Re gi o na ris steeds
op de hoog te ge hou den van de vor de ring en van het pro ces.

Hoe is het proces verlopen?
De eer ste ver sie van de her zie ne li tur gie werd in 2009 in drie
kerk ge meen ten uit ge pro beerd, ge du ren de drie zon da gen. De li -
tur gie com mis sie ver werk te de re sul ta ten. Intus sen wa ren er aan -
vul len de voor stel len, voor al van uit de CS. Ook deze wer den
ver werkt en een nieu we ver sie werd aang ebo den aan de CS. Na
de no di ge amen de men ten werd deze ver sie aang ebo den aan de
kerk ge meen ten voor een try-out. In het be gel ei den de start do cu -
ment (zie apart ka der) werd een en an der uit ge legd.

In 2011 werd de try-out uit ge voerd in alle negen kerk ge -
meen ten, ge du ren de zes zon da gen. De be vin ding en wer den
door de li tur gie com mis sie ver werkt in een vol gen de ver sie die
weer werd aang ebo den aan de CS. Alle le den van de CS had -
den mee ge daan aan de try-out en le ver den ook hun com men -
taar. Som mi gen bo den nieu we voor stel len voor aan pas sing aan 
die voor de no di ge dis cus sie zorg den. Ui tein de lijk werd een
nieu we ver sie aang ebo den aan de Re gi o na ris ter be spre king in
het Epis co paat. Na over leg met de li tur gie com mis sie heeft het
Epis co paat daar na een aan tal wij zi ging en aangebracht en heeft 
de Regionaris de definitieve versie vastgesteld.
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Ervaringen tijdens het proces van herziening
In som mi ge kerk ge meen ten ont stond na ont vangst van de tekst 
van de try-out een hef ti ge re ac tie. Men had geen be hoef te aan
wij zi ging en in de li tur gie en voel de de try-out als van bui ten af 
op ge legd. Som mi gen kon den zich niet ve re ni gen met een aan -
tal uit gangs pun ten in het start do cu ment en von den dat er spra -
ke was van een ei gen in ter pre ta tie van de li tur gie com mis sie.
Even tu e le ex pe ri men ten zou den in kerk ge meen ten moe ten
wor den uit ge voerd die daar aan be hoef te had den. Ook komt
men op zon dag voor de H. Mis, en niet voor een ex pe ri ment.
Inhou de lij ke ex pe ri men ten, bijv. t.a.v. het vrou we lijk as pect,
zou den ge daan moe ten wor den in een al ter na tie ve, ex pe ri men -
te le ver sie van de H. Mis, en niet in de be staan de H. Mis. 

Toch heeft elke kerk ge meen te de try-out uit ge voerd en
heeft daar over ge rap por teerd.

Na af loop van de try-out wa ren de me ning en verd eeld.
Som mi gen von den dat de ge voels waar de en de zing baar heid
van de li tur gie was ver min derd. Dit was mede aan lei ding voor
een nieu we eva lu a tie door de CS waard oor nieu we voor stel len 
werden gedaan.

Gaan de weg de try-out ont ston den ook meer po si tie ve er va -
ring en. Men ging zich meer verd ie pen in de li tur gie en in ach -
ter lig gen de idee ën waard oor ook meer uit wis se ling tus sen de
ge meen te le den ont stond. De waar de ring voor an de re ge zichts -
pun ten groei de. Er was spra ke van voort schrij dend in zicht en
het aan dra gen van al ter na tie ven. In de CS was steeds spra ke
van een con struc tie ve en in spi re ren de sfeer; door het ge za -
men lijk wer ken groei de de onderlinge afstemming en
ontstonden nieuwe ideeën.

Ook kan wor den ge con sta teerd dat de or ga ni sa tie van de
VKK het pro ces in al haar ups en downs aan kon, ze ker als
men be denkt dat dit de eer ste keer was dat het in deze uit ge -
brei de vorm is uitgevoerd.

Tij dens het pro ces wer den de ad li nes ge steld die een aan tal
ma len moes ten op schui ven van we ge de ge wen ste zorg vul dig -
heid. Ui tein de lijk werd be slo ten om geen de ad li nes meer te
stel len, mede van we ge de soms be perk te be schik baar heid van
be trok ke nen. 

Hoe verder met herzieningen van de liturgie
De wij zi ging van de hui di ge li tur gie is nu de fi ni tief. Aan pas -
sing en in de mu ziek ten be hoe ve van de zing baar heid zul len
nog wel eni ge tijd door gaan.

Niet af ge slo ten zijn de voor stel len voor aan vul len de le -
zing en en col lec te ge be den. Bes lo ten is dat dit een door gaand
pro ces is en dat de eer staan we zend pries ter (EA) van een kerk -
ge meen te daar bij een be lang rij ke rol speelt. Voor stel len kun -
nen bij haar/hem ing ediend wor den. De EA be spreekt deze en
geeft ui tein de lij ke voor stel len door aan de Re gi o na ris. De Re -
gi o na ris zal pe ri o diek voor stel len eva lu e ren en daar bij even tu -
eel de li tur gie com mis sie in scha ke len. Het ui tein de lijk re sul taat 
kan dan toe ge voegd worden aan de bestaande verzameling
lezingen en collectegebeden.

Voor de verd ere toe komst is voor zien een al ter na tie ve H.
Mis die meer an dro gy ne is. Daar voor is diep gaand on der zoek
no dig al vo rens aan een ex pe ri men te le ver sie kan worden
begonnen. 

Het uit pro be ren van een der ge lij ke ver sie zal ge beu ren in
enk ele kerk ge meen ten die daar dan voor open staan.

Voorbeelden van herzieningen
Wij ge ven nu een aan tal voor beel den van her zie ning en, verd -
eeld over de ver schil len de ca te go rie ën. Wij zi ging en staan tus -
sen ac co la des of zijn vol le dig uit ge schre ven.

Mo der ni se ring van taal ge bruik
In de Lof zang:
“G. .. En zijn ge bouwd op {de grond slag -> het fun da ment}
der apos te len en pro fe ten..”

In het Con se cra tie ge bed:
“Wij wen sen dit hei lig of fer te breng en in het bij zon der voor
Uw uni ver se le Kerk, voor …….. onze ko ning(in) en al len die
in {ge zag -> be stuur} on der hem/haar zijn ge steld.”

Vermijden van onnodig mannelijk taalgebruik 
Zo als het start do cu ment aang eeft is ‘De Heer’ ver vang en door
‘God’ of ‘Christus’, af hank elijk van de con text. 

Het vol gen de voor beeld komt uit de tekst van het Asper ges:
[oud] “P. Moge de Heer mij lou te ren, op dat ik Zijn dienst
waar dig zal ver rich ten. In de kracht van de Heer verd rijf ik
alle kwaad van Zijn hei lig al taar en koor en uit dit huis, waar in 
wij Hem aan bid den.” ->
[nieuw] “P. Moge God mij lou te ren, op dat ik deze dienst
waar dig zal ver rich ten. In de kracht van de Aller hoog ste verd -
rijf ik alle on zui ver heid van dit hei lig al taar en koor en uit dit
huis, waar in wij God aan bid den.”

Hier bij is ‘de Heer’ ver vang en door ‘God’, maar dan zou
het woord ‘Zijn’ blij ven staan. Daar voor is nu ge ko zen ‘Zijn’
te ver vang en door het woord “deze”. 

Ter ver mij ding van het her haald ge bruik van ‘God’ is als
twee de keer ‘de Allerhoogste’ ge bruikt, pas send in de con text.

Dit voor beeld be treft te ge lij ker tijd ook het zorg vul dig om -
gaan met het be grip ‘kwaad’, dit is ver vang en door
‘onzuiverheid’.

Een twee de voor beeld van het ver mij den van on no dig
man ne lijk taal ge bruik is in de Akte van Ge loof:

“Wij ge lo ven in het Va der schap Gods, in de broe der schap
der mens heid; wij we ten, dat wij {Hem->God} het bes te die -
nen, door naar ons bes te ver mo gen onze me de men sen te
dienen.”

Be ves ti gend taal ge bruik
Tij dens de Twee de wie ro king:
[oud] “P. Moge ons ge bed even als deze wie rook tot U op stij -
gen O Heer en laat Uw hei li ge Enge len Uw volk om ring en en
het de ze gen breng en van dit reu kof fer. De Heer ont ste ke in
ons het vuur van Zijn Lief de en de vlam van de eeu wi ge barm -
har tig heid.” -> 
[nieuw] “P. Ons ge bed stijgt met deze wie rook tot U op o
God. Laat Uw hei li ge Enge len ons om ring en en de ze gen
breng en van dit reu k of fer; ont steek in ons het vuur van Uw
Lief de en de vlam van eeu wi ge barm har tig heid.”

Meer be na druk ken van de per soon lij ke 
werk zaam heid tij dens de H. Mis
Er is ge ëxperimenteerd met het ge bruik van de ik-vorm i.p.v.
de wij-vorm, zo als bij voor beeld in het Con fi te or. De ge dach te
daar bij was dat het in di vi du in ont wik ke ling de groep voor uit
is en dat de zelf werk zaam heid ge sti mu leerd moet wor den.
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Ande ren ech ter zien de groep juist als de or ga ni sche vorm van 
met el kaar sa men wer ken de, reeds ac tie ve men sen. Dat zou de
stich ters van de VKK ook voor ogen ge staan heb ben. 

Tij dens de try-out ervoeren som mi gen het ge bruik van de
ik-vorm als be tut te lend.

De wij-vorm is ui tein de lijk ge hand haafd.

Aan pas sing aan ve ran de ren de in ter pre ta ties bin nen de VKK
Hier over ont stond veel dis cus sie, juist van we ge ver schil len in
in ter pre ta tie.

Bij voor beeld in de Invo ca tie wil de men naast de be noe -
ming van de Hei li ge Drie vul dig heid ook haar werk zaam heid
uit druk ken. Bei de al ter na tie ven zijn nu mogelijk:
[va ri ant 1] “P. In de Naam van de Va der en van de X Zoon en 
van de Hei li ge Geest.”  óf: 
[va ri ant 2] “P. In Naam van de Aller hoog ste: In de Kracht
van de Va der, in de Lief de van de X Zoon en in de Wijs heid
van de Hei li ge Geest.”

Bij voor beeld in de Abso lu tie wordt nu naast de ver ge ving
ook het her stel len van har mo nie uit ge drukt. De Abso lu tie
wordt in meer de re van onze li tur gie ën ge bruikt, bij voor beeld
ook in de Ge ne zings dienst (die nu ‘Sacrament van Heling’ ge -
noemd gaat wor den). 

De oude tekst van de Abso lu tie luidt: 
“God de Va der, God de + Zoon en God de Hei li ge Geest ze -
ge ne, be wa re en hei li ge u; de Heer zie in Zijn lief de op u neer
en zij u ge na dig: de Heer geve u X ab so lu tie van al uw zon den 
en schenke u de ge na de en de troost van de Hei li ge Geest.”

In de her zie ne li tur gie zijn nu drie va ri an ten mo ge lijk. De
mo ge lijk heid be staat dat een va ri ant door de ce le brant wordt
ge ko zen naar ge lang de si tu a tie. Een kerk ge meen te kan zich
ook uit spre ken voor het ge bruik van een be paal de va ri ant.
[Va ri ant 1]. Hier bij wordt de ge he le tekst uit ge spro ken:
“God de Va der, God de + Zoon en God de Hei li ge Geest ze -
ge ne, be wa re en hei li ge u; Chris tus schenke u Gods Lief de en
Ge na de en geve u X ab so lu tie van uw zon den. Chris tus her -
stel le in u de vol heid van Gods har mo nie en geve u de ver -
troos ting van Gods Hei li ge Geest.”

Men sen kun nen zich be wust wor den dat zij in woord, daad 
of ge dach te ing egaan zijn te gen de wil van God; dit drukt op
hun ge we ten. In het Con fi te or zeg gen zij be wust dat zij
spijt/be rouw heb ben van die daad, die hier als zon de wordt be -
noemd. In de Abso lu tie geeft God ant woord, van God tot
mens. Daard oor wordt de af schei ding op ge he ven. Door die
daad kan de lief de van God weer door stro men naar de be -
rouw vol le mens en kan de har mo nie wor den her steld. Die be -
vrij den de han de ling van God wordt hier expliciet genoemd. 
[Va ri ant 2:] “God de Va der, God de + Zoon en God de Hei li -
ge Geest ze ge ne, be wa re en hei li ge u; Chris tus schenke u
Gods Lief de en Ge na de en geve u X ab so lu tie. Chris tus her -
stel le in u de vol heid van Gods har mo nie en geve u de ver -
troos ting van Gods Hei li ge Geest.”

Hier wordt ‘van uw zonden’ weg ge la ten. Het ker ke lij ke
woord ‘absolutie’ be te kent let ter lijk al: ‘vergeving van zonden’.
De weg la ting komt te ge moet aan hen die van uit hun ver le den ne -
ga tie ve ge voe lens heb ben bij het woord ‘zonde’.
[Va ri ant 3:] “God de Va der, God de + Zoon en God de Hei li ge
Geest ze ge ne, be wa re en hei li ge u; Chris tus schenke u Gods Lief -
de en Ge na de. Chris tus X her stel le in u de vol heid van Gods har -
mo nie en geve u de ver troos ting van Gods Hei li ge Geest.”

Hier wordt “geve u ab so lu tie van uw zon den” in zijn ge heel
weg ge la ten. Som mi gen zijn zich niet be wust dat zij in woord,
daad of ge dach te ge zon digd heb ben, maar zij zijn zich wel be -
wust dat zij de nei ging daar toe heb ben; zij voe len een af ge -
schei den heid van God en zijn zich be wust dat dat ook bij an -
de ren het ge val is. Het tekst deel “Chris tus her stel le in u de
vol heid van Gods har mo nie” is dan ten vol le van toe pas sing. 

Het weg la ten komt over een met een rui me re in ter pre ta tie
van het woord ‘absolutie’. De ety mo lo gie daar van is com plex;
zo heeft het eer de re La tijn se woord ‘absolutio’ de be te ke nis
van vrij spraak of vol le dig heid en het woord ‘absolveren’ de
be te ke nis van be vrij den of kwijt schel den. Het ker ke lijk ge -
bruik van ‘absolutie’ heeft de be te ke nis ver smald tot
‘vergeving van zonden’. Een rui me re in ter pre ta tie van het ge -
ven van ab so lu tie komt dus neer op vrij ma ken of heel ma ken.
Dit wordt uit ge drukt in “her stel le in u de vol heid van Gods
har mo nie”. Door dat her stel kun nen wij ook zelf meewerken
aan het ‘absolveren’ van de wereld. 

Het Onze Va der
Ve len, bin nen en bui ten de VKK, heb ben moei te met het vers “
… en leidt ons niet in ver zoe king”.  Bin nen de VKK wordt be -
na drukt dat de mens een ei gen ve rant woor de lijk heid heeft en
daar bij de hulp van God vraagt. De stich ter bis schop pen van de
VKK pre fe reer den daar om een an de re for mu le ring van het vers. 
Wedgwood zocht naar een for mu le ring zo als die voor kwam bij
som mi ge Angli caan se de no mi na ties van zijn tijd. Le ad be a ter
vond dat het Onze Va der niet in de H. Mis past. In het be lang
van de oe cu me ne nam hij het Onze Va der ech ter fa cul ta tief op,
vol gens de fa vo rie te Bij bel ver ta ling. De H. Mis in de Kor te
Vorm is ove ri gens ge heel van de hand van Le ad be a ter. 

Het Onze Va der kent vele ver schij nings vor men en uit leg -
ging en. Ter ver hel de ring van onze her zie ne tekst vol gen hier
twee ge dach ten. Rab bijn Aron Men des Chu ma cei ro merkt op
dat bij na alle ver zen van het Onze Va der in het Oude Tes ta -
ment voor ko men. Het vers “ … en leid ons niet in ver zoe king” 
ech ter niet. Chu ma cei ro vindt dat van zelf spre kend, want “het
denk beeld, dat God een mens in ver zoe king brengt, druist te -
gen de vol maak te rechtvaardigheid en liefde van God in.” 

Jo han nes Gre ber kreeg, naar ei gen zeg gen, door eng elen
aan pas sing en ge dic teerd op de sy nop ti sche evang eli ën. De be -
tref fen de pas sa ge van het Onze Va der luidt bij hem: “En laat
onze hand niet los, op dat wij niet ten of fer val len aan de ver -
lei ding; maar be vrijd ons van het kwade.” 

Ui tein de lijk zijn voor onze her zie ne li tur gie de vol gen de
be woor ding en ge ko zen:
[oud] “… En leid ons niet in ver zoe king, maar ver los ons van
het boze. Want Uw is het Ko nink rijk…” ->
[nieuw] “… En leidt ons bij ver zoe king en en het om gaan met
het kwaad. Want van U is het Ko nink rijk…”

Verder lezen
Als u meer wilt le zen dan kunt u te recht op www.vkk.nl. U moet
dan in log gen als kerk lid (de ge ge vens zijn be kend bij de se cre ta -
ris van de kerk ge meen te of bij de EA). U ziet dan naast el kaar
staan de tek sten van de hui di ge en van de her zie ne li tur gie. Te -
vens kunt u een link ope nen naar de Engel sta li ge LCIS pa per 4,
dat gaat over de ge schie de nis van de li tur gie in het al ge meen en
over de VKK li tur gie ën in het bij zon der. (De LCIS pa pers be ho -
ren tot het in ter na ti o na le oplei dings ma te ri aal van onze kerk.)
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Dank
Het epis co paat dankt alle be trok ke nen bij de li tur gie her zie ning 
voor hun bij dra gen, voor hun door zet tings ver mo gen en voor
hun ge duld. Dit geldt in het bij zon der voor de li tur gie com mis -
sie die on ver moei baar vele ver sies van de her zie ne li tur gie
heeft voor be reid, ge pro du ceerd en be ge leid.

Startdocument liturgieherziening VKK 2010
Er is be hoef te aan mo ti va tie en on der bou wing van de ge -

wen ste ve ran de ring en en aan vul ling en om op die wij ze ve rant -
woor ding naar ons zelf (li tur gie com mis sie), de Sy no de en het
Epis co paat af te kun nen leg gen. Van daar dit start do cu ment.
Het gaat om aan pas sing en aan het be wust zijn van de VKK in
Nederland op dit moment.
A — In 2009 is een Try-out ge maakt voor de Kor te Vorm van
de Mis, de Be zin ning op de Wijs heid, de Ma ria me di ta tie, de
bij zon de re gra du a len, de pre fa ties. De eva lu a tie (re ac ties uit
drie KG’n) van deze Try-out is af ge rond. Re cent (2010) is aan 
de in houd van deze Try-out de her zie ning van de Ge ne zings -
dienst toe ge voegd.

Als ing ang voor de her zie ning zijn de vol gen de pun ten ge -
bruikt:
1. Het hertalen en moderniseren van het taalgebruik.
2. Er is onderscheid gemaakt tussen Jezus en Christus.
3. De onduidelijkheid tussen Maria en de Moeder van de

wereld is opgeheven.
4. Onduidelijke en slechte vertalingen uit het Engels zijn op -

ge heven. 
5. Het patriarchale karakter van de diensten is verminderd en

het vrouwelijke bevorderd.
6. Daar waar met de Heer, God wordt bedoeld is dit vervan -

gen door alleen God of Allerhoogste. Daar waar met Heer,
Christus wordt bedoeld is dit vervangen door Christus en is 
het woord Here/Heer vervallen. Op alle plaatsen waar de
Heer nu nog genoemd wordt, is Christus bedoeld.

7. Op enkele plaatsen is de aanduiding O voor Heer of God
weggelaten.

8. Onjuist verwoorde teksten uit de Bijbel zijn beter
verwoord.

9. In de liturgie wordt op meerdere plaatsen de Vader gezien
als een van de personen van de H. Drie-eenheid. Soms
wordt met de Vader de oorsprong van alles bedoeld; het
Eeuwige, dat wat was voor alles tot aanzijn kwam. Als het
laatste bedoeld wordt is dit vervangen door God.

10. De tekst die over God gaat moet de ruimte bieden om de
volheid (pleroma) uit te drukken.

11. Er worden teksten gebruikt die de inhoud zodanig verslui -
eren dat de inhoud niet of moeilijk begrijpbaar is. Daar
waar mogelijk is de tekst aangepast.

12. De gedachte dat het leven een continuïteit is en dat de
mens vaker dan een keer op aarde aanwezig is strookt niet
met het consecratiegebed waar gebeden wordt voor over -
ledenen. (U altijd lovende in …). Dit is aangepast.

B — Invoe ring her zie ne col lec te ge be den, cor rec ties al ter na tie -
ve le zing en en ver vang ing stan daard epis tels en evang eli ën op
ba sis van de NBV. 
a. De collectegebeden zijn in 2008 herzien en in gebruik

geno men. Er zal m.b.t. deze collectegebeden een officiële

schriftelijke ingebruikname vanuit de huidige regionaris
volgen.

b. Er volgen nog correcties op de alternatieve lezingen. De 
tweede lezingen zullen dan meer dan nu teksten van Jezus
bevat ten. Invoering van de herziening is gepland met
Pasen 2011.

c. De vervanging van de standaard epistels en evangeliën op
ba sis van de NBV is gestart in 2006 en wordt nu (2010)
verder afgerond. Er zullen enkele correcties worden door -
gevoerd omdat niet alle woorden uit deze NBV geschikt
worden bevonden. Ingebruikname van deze lezingen is
ook gepland met Pasen 2011.

d. Er wordt voorgesteld om de tweede Try-out in alle negen
kerkgemeenten van de VKK in Nederland te houden.
Bovendien wordt voorgesteld om de tweede Try-out peri -
ode deze keer zes weken te laten duren. De daaruit voort -
vloeiende reacties worden door de liturgiecommissie
beoor deeld en indien gewenst verwerkt.

e. Het resultaat van de tweede Try-out wordt voorgelegd aan
de Regionaris, waarna invoering van de herzieningen offi -
cieel wordt.

C — De li tur gie com mis sie heeft in 2004 de op dracht ge kre gen 
de hele li tur gie te her zien. Zij is om prak ti sche re den ge start
met een be perkt deel. [Her zie ning van alle col lec te ge be den en
deel A]. Daar na zijn al ter na tie ve le zing en ge se lec teerd en sa -
meng esteld op ba sis van de NH Ge schrif ten en het Gro te Boek 
der Apo krie fen. De in voe ring daar van heeft of fi cieel plaats
ge von den op 2 april 2010.

Omdat het de be doe ling is de vol le di ge li tur gie te her zien
vol gen nu een aan tal pun ten die bij het verd ere werk mee ge no -
men zou den kunnen worden.
1. Het invoeren van de alternatieve lezingen gebaseerd op de

NH Geschriften heeft tot gevolg dat op een aantal punten
andere zienswijzen ontstaan. Die andere zienswijzen
kunnen nu of later worden meegenomen bij een
verdergaande liturgieherziening. Een aantal van die punten 
wordt hier genoemd.

2. Het persoonsgebonden karakter van de H. Drie-eenheid kan
verlaten worden, waardoor ieder de vrijheid wordt geboden
zelf in te vullen hoe de Drie-eenheid wordt gezien.

3. De opvatting dat de Heilige Geest als een persoon van de
H. Drievuldigheid wordt gezien i.p.v. Gods Bewustzijn en
daarmee de Geest Gods. 

4. God hoeft de door ons gemaakte fouten niet te vergeven.
Wij zijn door God zodanig geschapen dat wij fouten kun -
nen maken om daarvan te leren. Vergeving door God is
daarom niet op zijn plaats. Zie hiervoor ook de Weten -
schap der Sacramenten.

5. Het benadrukken van de onvolmaaktheid van de mens
dient verlaten te worden.

6. De opvatting dat God aanbidding van ons verlangt i.p.v.
dat wij God uit dankbaarheid aanbidden en eren.

D — Los van het bo ven staan de zoekt de al ter na tie ve li tur gie -
com mis sie on der lei ding van pr. Frank Kou we naar een an de re 
vorm van ere dienst.

De li tur gie com mis sie: pr. Wies Kui per, pr. Chris de Mo raaz,
pr. Ro nald Engel se en pr. Theo Men sink - 15 sep tem ber 2010

* * *
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Spiritualiteit

Marjolein Jansen

Sa men met mijn va der ver won der de ik me als kind al over
moe der aar de. Hij toon de mij de schoon heid van het op ge rol -
de blad van een va ren, ik zag de per fec tie van elke bloem, hoe
de ner ven van een pad den stoel zich vor men on der de hoed, de
sym me trie, de vol maakt heid. Zag hoe de sei zoe nen ve ran de -
ren, hoe zij mee ve ran dert, hoe ze af sterft, uit groeit, ver vormt,
uit dijt en zich zelf ver nieuwt in een con ti nu pro ces. 

Ook de cy cli van de maan en van de on ein dig vele ster ren
en van de zon die al les van ener gie voor ziet, zij schenk en me
de dag en de nacht, zijn om mij heen zo lang ik me kan heu -
gen. In de na tuur vind ik ant woor den, zie ik wet ma tig he den,
zo als wa ter dat al tijd naar be ne den wil stro men om zich te ver -
bin den met die on me te lij ke zee, van daar uit verd ampt en weer
drup pels vormt, weer die on ein di ge cy clus, ge stuurd door de
zon, de wind, de dag en de nacht. Ik zie hoe moe der aar de met 
haar ener gie om gaat, hoe ze ont plof fen kan in haar groei en
bloei en te rug kan gaan naar binnen in de wintertijd.

Hoe zij ver vormt, hoe haar korst zich open breekt, om de
hit te van haar bin nen ste aan ons te to nen en de kracht van haar 
in ner lij ke kracht over ons uit te spu wen. Uit die ver zeng en de
hit te ont staan de mooi ste land schap pen met een vrucht baar -
heid als nooit eerder.

Ik ben een on derd eel van die per fec te een heid en zie zo
bo ven, zo be ne den. In mij zit de zon, mijn licht in de vorm
van mijn ziel, mijn kern, mijn be wust zijn. De lief de, die zich
uit in het zien van die per fec tie, het ge nie ten en het wil len
koes te ren door haar voor al te laten ‘Zijn’.

De wind die voor mij ge lijk staat met de ener gie tus sen
twee men sen of bin nen een groep; de on zicht ba re lij nen die
ons met el kaar ver bin den, uit el kaar bla zen, aan trek ken en af -
sto ten. De nacht en de maan, zij zijn als mijn scha duw zij den,
ge voe lig he den en als de les sen die mij wor den aang ereikt in
dit le ven.  Mijn vuur dat, als mijn be scher ming open breekt,
mijn ver zeng en de lava toont waar uit ver vol gens weer
vruchtbare ruimte kan ontstaan.

Ik ben deel van dit ge heel, deze per fec tie, ik hoef niets te
zijn, ik ben al.  Met al les wat er in mij zit, met ie der een om mij 
heen, met al les. ¨

Mar jo lein Jan sen (1967) heeft Amster -
dam se wor tels. Mar jo lein heeft als op -
groei en de pu ber nooit ge we ten wat ze
wil de wor den en heeft di ver se stu dies
ge volgd waar on der TEHATEX (le ra -
ren oplei ding Te ke nen/Hand vaar dig -
heid/Tex tiel) waar bij haar in te res se uit -
ging naar kunst ge schie de nis en on der -
wijs kun de in het bij zon der. De lij nen
tus sen kunst vor men door de eeu wen
heen ge kop peld aan onze so ci a le en
eco no mi sche ont wik ke ling heeft haar
in te res se. Van uit die in te res se is zij
zich gaan verd ie pen in spi ri tu a li teit,
psycho lo gie en haar ei gen pro ces sen.
In 2010 is zij een stu die coaching gaan 

vol gen en is ze nog zoe ken de in wel ke vorm ze dat wil gaan ma ni fes -
te ren. Ze be leeft veel ple zier aan het de len van deze ken nis met an de -
ren, het geen zij er vaart als verd ie ping. Aat-Lambèrt ont dek te haar slui -
me ren de schrij ver sta lent via Fa ce book en de chat con tac ten die daar op 
volg den. 
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Een lied voor Pasen, voor de Lente

van Evalidja van Woerekom

Nieuw

’n Nieuwe Dag breekt aan,
Ben je klaar om op te staan,

In vreugde dansen
Nieuwe kansen –

Ben je klaar ?

Ochtendgloren
Wordt geboren

Heb je zin,
’n nieuw be gin–
Ben je klaar ?

’n Nieuwe morgen
Zonder zorgen,
Nu maar spelen

Met andere delen –
Ben je klaar ?

Nieuwe tijden
Om je te bevrijden
Van oude boeien
En te groeien –
Ben je klaar ?

Nieuwe wegen
Wat een zegen.

Niet meer hebben
Maar wel scheppen.

Ben jij klaar ??

Nieuwe ontmoetingen
En begroetingen.
Zoveel mensen,

Wat zouden zij wensen ?

Nieuwe krachten
Die ons wachten :

’t Goddelijke te openbaren
Licht te er va ren - 
Zijn wij klaar ?



Overgenomen met toestemming van de uitgever

Reïncarnatie en Chris ten dom – deel 1
Ja cob Slavenburg en John van Schaik, uit ‘Bronnen van de wes ter se eso te rie – Ma gie, my then en mystiek’

Chris ten dom en re ïncarnatie – dat verd raagt zich niet tot
el kaar. Maar hoe zat het dan met de kat ha ren? Dat wa ren
toch ook chris te nen. En het nes to ri aan se en ma nichee se
chris ten dom? Die le ren juist weer wel dat Chris tus en kar -
ma/re ïncarnatie kun nen sa men gaan. Chris tus als de ver -
los ser van het kar ma.

Definitie reïncarnatie en zielsverhuizing
Re ïncarnatie of ziels ver hui zing? Waar heb ben we het ei gen lijk 
over? Want re ïncarnatie is niet het zelf de als ziels ver hui zing.
Het La tijn se re-in-car ne be te kent ‘weer in het vlees komen’.
In het Grieks is dat me tem so ma to sis, wat het best kan wor den
ver taald als ‘veranderen in het vlees’. Maar wat er dan ve ran -
dert in het vlees ver telt dit be grip niet. Zo is het ook met de
term ‘zielsverhuizing’: de ziel ver huist, maar waar in dat plaats 
vindt legt het be grip niet uit. Ziels ver hui zing is in het Grieks
me tem psycho sis (meta-en-psukhç) – ve ran de ren in de ziel. De
be te ke nis van deze twee be grip pen zegt ech ter niet of die in -
car na tie her haal de lijk ge beurt of  een ma lig is. In het ge val dat
het een ma lig is noe men we dat ‘pre-existentie’. Dat is dat de
ziel reeds be staat voor de ge boor te en bij de ge boor te in car -
neert in het lichaam. Daar aan ver want is ‘animisme’. Onder
ani mis me ver staan we de op vat ting dat die ren, bo men, plan ten 
en ge steen ten be zield zijn door een (boze) geest, de geest van
een over le de ne of door bij voor beeld een boom geest of een 
ele men tair we zen. Ver vol gens is er nóg een ver wan te voor stel -
ling die wordt sa meng evat met het be grip pa ling ene se. Pa ling -
ene se is de (Griek se) idee dat de ge he le kos mos her haal de lijk
sterft en wordt we der ge bo ren. In ie de re nieu we kos mos re -
ïncarneert ie der mens weer als zich zelf.

Het is dus zaak goed af te ba ke nen waar we het in dit
hoofd stuk over heb ben. Over het al ge meen wor den de vol gen -
de be grip pen ge bruikt met de vol gen de be te ken nis sen: 

Me tem psycho sis, ziels ver hui zing, trans mi gra tie en See len -
wan de rung. Daar wordt on der ver staan dat de zelf de ziel her -
haal de lijk in car neert in een lichaam, het zij van een mens, het -
zij van een dier, het zij van een plant. Dat wordt on der meer
ge leerd door Pyt ha go ras (572-ca.500) en Pla to (ca.427-347).

Me tem so ma to sis is het zelf de als reïncarnatie of we der be -
licha ming of Wie der verkörpe rung. Dat is let ter lijk het her -
nieuwd aan ne men van een men se lijk vlees lichaam. Daar toe
spre ken zich on der meer de neo-pla to ni ci Iam blichus
(ca.250-ca.330) en Phop hy ri us (ca.234-305) uit.

Pre-exis ten tie is de in car na tie van een ziel in een lichaam,
zon der de toe voe ging dat dit her haal de lijk is. De pre-exis ten te
zielt daalt bij de ge boor te in in een men se lijk vlees lichaam.

Pa ling ene se is de op vat ting dat de ziel in ie de re schep -
ping se on een lichaam aan neemt. Op deze ma nier wordt pa lin -
g ene sis be com men ta rieerd door Au gus ti nus die in zijn De ci -
vi ta te Dei de Ro mein Mar cus Var ro aan haalt. Var ro zegt:
‘Bepaalde astro lo gen heb ben be weerd dat er bij de men sen een 
we der ge boor te be staat, die door de Grie ken pa ling ene se wordt 
ge noemd. Daard oor zou vol gens hen in 440 jaar bewerk stel -

ligd wor den, dat het zelf de lichaam en de zelf de ziel, die eens in
de mens ver bon den zijn ge weest, op nieuw met el kaar in ver bin -
ding tre den. Var ro en Au gus ti nus ge brui ken het la tijn se re na -
sca re om ‘wedergeboorte’ te be schrij ven. Strikt ge no men be te -
kent pa ling ene se al leen ‘nieuwe geboorte’ en ‘rege neratie’, zon -
der na de re spe ci fi ca ties over wat er nieuw wordt ge bo ren. In de
be te ke nis van de we der keer van alle ding en in ie de re eon ko -
men we pa ling ene se te gen in de Griek se stoa.

Ani mis me be te kent dat gees ten be zit ne men van een
lichaam – het lichaam is dan ‘bezield’. Die ‘geesten’ kun nen
go den zijn, eng elen of de mo nen, maar ook over le den men se -
lij ke – slech te – zie len. Veel vul dig kom je deze op vat ting te -
gen in bij voor beeld de Me ta morp ho ses van de Ro mein se dich -
ter Ovi di us (43 c.Chr. - 17 na. Chr.) en dan ook nog in drie va -
ri an ten: (1) men sen wor den door go den ve ran derd in die ren;
boe ren ve ran de ren in kik kers etc. (2) Het jong etje Per dix
wordt door Dae da lus van Athene’s burcht ge duwd, maar
Athe ne vangt de jong en op in zijn val en maakt hem tot een
sna ter vo gel. In die an de re ge daan ten ‘leeft men dan voort’. (3) 
En ten slot te ve ran dert de ge stor ven Ceyx, de man van Alcy o -
ne, in een ijs vo gel sa men met Alcy o ne die zich uit verd riet te -
gen een golf bre ker stort. Ovi di us re fe reert trou wens in zijn
Me ta morp ho ses aan de leer van Pyt ha go ras in za ke de me tem -
psycho sis: ‘Alles ve ran dert, niets ver gaat. De ziel doolt rond,
ver hui zend van hier naar daar, van daar naar hier; be woont
welk lichaam dat zij maar wil, gaat van een die ren lijf over in
dat van men sen, van ons weer in een dier en nooit zal zij ten
gron de gaan’. Het is daar om dat men die ren niet moet do den
en dat men ve ge ta risch moet eten. Ani mis me en me tem psy -
cho sis lig gen dus dicht bij el kaar. De Me ta mor p ho ses van
Ovi di us is in de Mid del eeu wen zeer po pu lair.

Voor ons on der werp zijn al leen re ïncarnatie in de be te ke -
nis van me tem so ma to sis (op nieuw in het vlees) en me tem -
psycho sis (ziels ver hui zing) van be lang. In het hin doe ïsme kent 
men voor al me tem psycho sis: ‘Zielen’ van men sen kun nen ook 
in car ne ren in paar den en wor men. De the o so fen heb ben de
idee van re ïncarnatie aan het hin doe ïsme ont leend, maar heb -
ben er wel een an de re draai aan ge ge ven. In het Wes ten geeft
men sinds dien de voor keur aan re ïncarnatie in de be te ke nis
van de me tem so ma to sis. Het be grip re ïncarnatie wordt pas aan 
het eind van de ne gen tien de eeuw ge bruikt in the o so fi sche
kring en. Op grond van het bo ven staan de kun nen we nu tot een 
strenge de fi ni tie ko men van het be grip ‘reïncarnatie’: Re ïn -
car natie is het her haal de lijk in car ne ren van de men se lij ke
ziel of geest in een men se lijk vlees lichaam in deze aar de-eon.

Met deze be te ke nis vol gen we de be te ke nis die door Les -
sing wordt ge ge ven in zijn Die Erzie hung des Men scheng e -
slechts uit 1780. Ru dolf Stei ner (1861-1925) zegt dat met Les -
sing een nieuw be wust zijn ont staat in het Wes ten in za ke wie -
der verkörpe rung. Stei ner be han delt in zijn wer ken deze vorm
van re ïncarnatie dan ook zeer uit voe rig. Maar dat niet al leen:
hij be han delt re ïncarnatie in sa men hang met ‘karma’. Dat
heeft hij van de the o so fen en die heb ben het uit het hin doe -
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ïsme. Deze com bi na tie is rond 1900 nieuw in het Eu ro pa. Eu -
ro pa heeft al tijd wel ge we ten van re ïncarnatie, maar niet in de
com bi na tie met kar ma.

The proof of the pud ding: Origenes
Tij dens het vijf de oe cu me ni sche con ci lie van Con stan ti no pel
in 553 na Chris tus ver wer pen de aan we zi ge bis schop pen in
een adem zo wel de pre-exis ten tie van de ziel als de re ïncar na -
tie. Althans dat wordt vaak ge zegd. Maar is het ook zo? De
eer ste zin van het ana the ma luidt:

Wan neer ie mand de ver zon nen pre-exis ten tie van de zie len 
ver kon digt en de daar uit vol gen de be lache lij ke idee van de
her schep ping – zo is hij in de ban.

In dit ana the ma wor den twee op vat ting en van de Alexan -
drijn se kerk va der Ori ge nes (184-254) ver oor deeld: de pre-
exis ten tie en de ‘herschepping’. Maar met ‘herschepping’
wordt ech ter niet re ïncarnatie be doeld maar de op vat ting van
de apo ka ta sta sis, dat is dat alle zie len aan het ein de der tij den
zul len wor den ge red. Opval lend is dat het con ci lie wel de
pre-exis ten tie ver oor deelt, maar we vin den in de anathema’s
niets over de re ïncarnatieleer van Ori ge nes. De vraag is dan:
leer de Ori ge nes dat wel? Dat de (ka tho lie ke) kerk de re ïncar -
natie ver werpt is na tuur lijk evi dent: ‘Er is geen re ïncarnatie na 
de dood’ stelt de Kat ho lie ke Ka techis mus eenvoudig’. Maar
hoe zit het nu met Ori ge nes? Leert hij nu wel of niet de re ïn -
carnatie? De ant woor den ver schil len zeer. Som mi gen zijn van
me ning dat Ori ge nes be weert dat re ïncarnatie vreemd is aan
de kerk. Ande ren be we ren stel lig dat Ori ge nes in me tem -
psycho sis ge looft. Der ge lij ke ra di caal ver schil len de con clu sies 
ko men voort uit een on dui de lijk ge bruik van de be grip pen.
Een tus sen po si tie wordt ing eno men door Hei mann die be weert 
dat Ori ge nes wél de me tem psycho sis (van de Grie ken) af wijst, 
maar niet de me tem so ma to sis. De me tem psycho sis – dus de
ziels ver hui zing in een wil le keu rig lichaam – acht Ori ge nes
niet chris te lijk, ter wijl hij de me tem so ma to sis – het in car ne ren 
in een men se lijk lichaam – wel chris te lijk vindt. Feit is dat
Ori ge nes zich on dub bel zin nig uit spreekt te gen de leer van de
re ïncarnatie zo als Pla to en Pyt ha go ras leer den. De me tem psy -
cho sis dus vol gens onze de fi ni ëring. Ori ge nes schrijft:

We ge lo ven niet dat zie len van het ene lichaam pas se ren
naar een an der lichaam en dat ze zo laag kun nen af da len in
het lichaam van een dier.

In zijn com men taar op het Jo han nes-Evang elie wijdt Ori -
ge nes een heel hoofd stuk aan de op vat ting van de ge nen die in
re ïncarnatie ge lo ven. Hij be han delt de uit spraak van Je zus dat
Jo han nes de Do per de we der ge ko men pro feet Elia is
(Matt.11:14), waar van ken ne lijk in zijn tijd al wordt ge dacht
dat het ver wijst naar de leer van de re ïncarnatie. Dat is niet het 
ge val vol gens Ori ge nes. Met deze pas sa ge wordt be doeld dat
de geest van Elia op Jo han nes de Do per rust. In zijn Mat theus -
com men taar is Origenes ondubbelzinnig. Daar zegt hij: 

Het lijkt mij niet dat op deze plaats wordt ge spro ken over
de ziel van Elia, ten zij ik in het dog ma van de trans mi gra tie
val, die vreemd is aan de kerk van God en niet over ge le verd is 
door de apos te len, noch er gens in de Schrift. 

Ori ge nes dui de lijk: de leer van de trans mi gra tie – me tem -
psycho sis – wijst hij af. De me tem so ma to sis ech ter wijst hij
niet af. Daar voor ge tui ge bij voor beeld Peri Archon IV 4,8:

Stel dat ie mand kan aan to nen dat de niet-licha me lij ke, ra -
ti o ne le na tuur, wan neer ze zich ont daan heeft van het lichaam, 
op ei gen kracht verd er leeft en als ze be kleed is met het

lichaam, er slech ter aan toe is, en be ter als ze het lichaam af -
legt. *Dan kan de licha me lij ke na tuur toch niet oor spronk elijk
zijn, maar moet ze wel met tus sen po zen ont staan van we ge be -
paal de voor val len die ra ti o ne le we zens over ko men, die dan
be hoef te heb ben aan licha men; maar wan neer er spra ke is van 
vol le dig her stel, moe ten die licha men wel weer verd wij nen in
het niet-zijn. Zo moet het dan voort du rend gaan.

Er zijn ver schil len de ver sies van deze pas sa ge. Van af * be -
staat al leen in de Griek se ver sie bij Jus ti ni a nus. Mee stal wordt
de La tijn se ver sie van Ru fi nus ge bruikt – daar in komt de pas -
sa ge van af * niet voor. Het is juist het Griek se stuk je tekst dat
lijkt te spre ken over me tem so ma to sis. 

Augustinus
Rond 400 na Chris tus verd wijnt de re ïncarnatieleer in Eu ro pa.
Dat zal mede on der in vloed van kerk va der Au gus ti nus zijn ge -
weest die in zijn De Ci vi ta te Dei (De Stad Gods) de re ïncarna -
tieleer van Pla to en Plo ti nus (me tem psycho sis) en Phor py ri us
(me tem som sto sis) ver werpt. Vol gens Au gus ti nus heb ben de
pro fe ten het niet ge leerd, de Hei land zelf niet, het evang elie
niet en de apos te len niet. En dus is het veel ge pas ter om:

… te ge lo ven dat de zie len een maal te rug ke ren naar hun
ei gen licha men, in plaats van vele ma len naar tel kens an de re.

‘Eenmaal’ slaat op het ein de der tij den wan neer alle licha -
men zul len op staan. Het woord van Au gus ti nus is wet en dus
verd wijnt re ïncarnatie in het wes ter se chris ten dom.

Thomas van Aquino
Tho mas van Aqui no (1210-1274) kop pelt de leer van Ori ge nes 
in za ke de pre-exis ten tie van de ziel en de re ïncarnatie aan de
kat ha ren. Hoofd stuk 83 in zijn Con tra Gen ti les is een key text
voor wat be treft zijn ei gen leer dat de ziel niét pre-exis tent is
en pas ont staat wan neer er een lichaam ont staat. Om dat aan te 
to nen weer legt Tho mas on der meer de op vat ting van Ori ge nes
in za ke de pre-exis ten tie van de ziel. In pa ra graaf 83.7 ver bindt 
hij daar de trans mi gra tie aan, de me tem psycho sis van Pla to.
En in een adem door zegt hij dat de kat ha ren – hij noemt ze
ma nichee ërs – ook in de pre-exis ten tie en de trans mi gra tie ge -
lo ven:

Aan de an de re kant ne men som mi gen die het ka tho lie ke
ge loof be lij den een mid den po si tie in. Immers, om dat het ka -
tho lie ke ge loof leert dat niets eeu wig is be hal ve God, hou den
deze per so nen vol dat de men se lij ke zie len niet eeu wig zijn,
maar dat ze ge scha pen zijn te ge lijk met – of ei gen lijk voor –
de zicht ba re we reld, maar dan toch op nieuw aan licha men
zijn ge bon den. Van deze chris te nen was Ori ge nes de eer ste
ver te gen woor di ger van deze the o rie en ve len volg den hem
snel. Deze the o rie be staat in der daad nog steeds on der de ket -
ters, bij voor beeld bij de ma nichee ërs, die – met Pla to – de
eeu wig heid en de trans mi gra tie van zie len ver kon di gen.

Tho mas heeft het in dit ci taat over me tem psycho sis, ge zien 
de ver wij zing naar Pla to. Maar pre cies die vorm van re -
ïncarnatie wijst Ori ge nes af, heb ben we hier voor ge zien. Het
ver weer van Tho mas te gen de pre-exis ten tie van Ori ge nes
wordt in uit ge brei de scho las ti sche ar gu men ten weer legt, maar
aan de re ïncarnatie wijdt Tho mas nau we lijks woor den. Hij
zegt eenvoudigweg dat dat niet waar is.

Conclusie
De con clu sie is dui de lijk: het tra di ti o ne le ker ke lij ke chris ten -
dom is on ver enig baar met de leer van de re ïncarnatie. Op
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grond van het bo ven staan de kun nen we deze con clu sie ge -
voeg lijk trek ken. Maar te ge lijk is het ook niét waar! Immers er 
zijn chris te lij ke groe pe ring en en be we ging en ge weest waar in
chris ten dom en re ïncarnatie wel de ge lijk sa men kon den gaan.
Dat is het ge val ge weest bij de chris te lij ke ker ken die zich
langs de zij de rou te heb ben ver spreid zo als de ma nichee se kerk 
en de nes to ri aan se kerk (zie verd er). En zo als bij de kat ha ren
in (voor al) Zuid-Frank rijk. Ook de kat haar se chris te nen leer -
den de re ïncarnatie. Of … !?

Katharen en reïncarnatie
Vol gens Tho mas Aqui no le ren de kat ha ren in zijn tijd de re -
ïncarnatie. Dat is al vast op mer ke lijk, waar – zo als we hier voor 
za gen – de re ïncarnatieleer in al ge me ne zin niet sa men gaat
met het chris ten dom. Toch zijn de kat ha ren chris te nen. Hoe
ko men zij aan hun re ïncarnatieleer? De kat ha ren zijn gnos tie -
ke chris te nen, ver want aan de oude gnos tie ke chris te nen van
de Nag Ham ma di-ge schrif ten. De op bouw en in houd van één
van de kat haar se ge schrif ten, de Inter ro ga tio Io han ni, is zeer
ge lij kend op het gnos tie ke Apo cryp hon Io nan ni. De ty pi sche
ken mer ken van de kat haar se leer, na me lijk du a lis me en do ce -
tis me, zijn de zelf de als die van de laat-an tie ke gnos tie ke chris -
te nen. Het ligt dan ook voor de hand te ver on der stel len dat de
kat ha ren ook hun re ïncarnatieleer – op de een of an de re ma -
nier – ont leend heb ben aan de oude gnos tie ke chris te nen.

Want dat de oude gnos tisch ge o ri ënteerde chris te nen, zo als de
gnos tie ken van de Nag Ham ma di-ge schrif ten de re ïncarnatie
le ren; zo veel lijkt wel ze ker te zijn. Het is dus op val lend dat in 
de Mid del eeu wen de kat ha ren de re ïncarnatie le ren. Dat de
kat ha ren de re ïncarnatie le ren wordt te gen woor dig door vriend 
en vij and als feit be schouwd. We ten schap pe lij ke pu bli ca ties
en pu bli ca ties over de kat ha ren uit ‘alternatieve’ hoek, zijn
hier in eens ge zind. En toch zijn hier ernsti ge vra gen bij te stel -
len. We vin den na me lijk in de be perk te hoe veel heid ge schrif -
ten van de kat ha ren zelf ner gens een op mer king over re -
ïncarnatie of ziels ver hui zing! De op vat ting dat de kat ha ren in
re ïncarnatie ge lo ven, komt uit slui tend voor in ge schrif ten van
de te gen stan ders van de kat ha ren en in de in qui si tie ver sla gen. 

Noot van de redactie
Al er va ren wij dit hoofd stuk als pret tig lees baar, klein van om vang is
het niet. Van we ge deze re den is het ge he le no te n ap pa raat niet over -
ge no men. Dit vind u na tuur lijk wel te rug in het boek zelf. Van we ge de
om vang hoofd stuk ‘Reïncarnatie en christendom’ zal het twee de deel
in het vol gen de num mer van Ref lec tie wor den ge pu bli ceerd, met daar -
in de on der wer pen: ‘de bron nen van de tegenstan ders’, ‘de inquisitie -
verslagen’ en re ïncarnatie in de Kerk van het Oosten’.

* * *
*
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Boekinfo - vervolg van pagina 5

Com men taar van Clai re Dun ne  wordt af ge zet te gen Jungs ei gen woor -
den en die van zijn naas ten; de il lu stra ties be vat ten foto’s van Jung, en
kunst beel den die zijn werk il lu s tre ren. De per soon Jung komt in deze bi -
og ra fie te voor schijn als een ge ne zer, wiens ga ven aan het licht kwa men
toen de won den in zijn ei gen ziel een maal wa ren ge heeld. ‘De weg naar
het Zelf’ is een es sen tieel boek voor ie der een die ge ïnteresseerd is in
psycho lo gie, spi ri tu a li teit en per soon lij ke ont wik ke ling.

De Zwit ser se psycho loog Carl Jung had daar weet van, was eer lijk
naar zich zelf en was zich be wust van zijn donk ere kant. Een man die
op zijn veer tig ste naar ei gen zeg gen ‘eer, macht, rijk dom, ken nis en elk 
men se lijk ge luk ver wor ven had’, maar op de een of an de re ma nier te -
ge lij ker tijd zijn ziel was kwijt ge raakt. “Mei ne See le, Mei ne See le, wo
bist du? ”Mijn ziel, mijn ziel, waar ben je?” 

Dat ge voel heb ik ook wel eens, dat ik mijn ziel kwijt ben, of wel dat
ik er even geen con tact mee heb. Of het even verd rong en is door mijn
scha duw. Het is goed daar niet voor op de loop te gaan en het een
plek te ge ven. Jung con fron teer de zich zelf met dat ge ne wat hij het
minst on der ogen wil de zien ge sym bo li seerd door woes tijn, hel, moord
en nog meer tot ‘niet men se lijks me nog vreemd is’. Te geng estel den,
zo be seft hij, zijn broers: “Het an de re zit ook in je.”

“Onze scha duw is de per soon, die we lie ver niet wil len zijn,” zegt
hij over het ver bor gen fe no meen, dat deel uit maakt van ons zelf en dat 
onze ik-per soon lijk heid be ïnvloedt, zo niet ver stoort. De scha duw
wordt na me lijk ge vormd door duis te re ka rak ter trek ken dan wel min der -
waar dig he den, die de mens graag wil ver ber gen of on derd ruk ken. De
scha duw vormt daar om een pro bleem, ze leidt im mers tot con flic ten
tus sen wie we zijn en wie we wil len zijn. Het is dan ook be ter om je be -
wust te wor den van je scha duw en deze duis te re as pec ten van je ei -
gen per soon lijk heid te aan vaar den. Dat is het be gin van zelf ken nis.

 
Hans van der Kroft (red.): Waar heid is het le ven zelf
Ken nis ma ken met Krish na mur ti, Boek + DVD
Syn the se 2012
Een eer ste ken nis ma king met denk en en van Jid du Krish na mur ti
(1895-1986) is voor de mees te le zers die hem nog niet ken nen een
ong ewo ne, vaak schok ken de er va ring. Krish na mur ti is im mers ie mand
die de ding en to taal an ders en veel ra di ca ler zegt dan wie dan ook. Ie -
mand die je niet een met ho de aan reikt, niet te gen je zegt: “Doe dit, doe 
dat, dan kom je er wel.” Maar Krish na mur ti dringt aan op een to ta le
gees te lij ke re vo lu tie en dat niet in de loop van de tijd, maar nu. 

Krish na mur ti heeft bij her ha ling be na drukt dat
zijn per soon on be lang rijk is. Toch kun nen we
moei lijk voor bij gaan aan de vraag wie hij was en
hoe zijn le ven ver liep, voor al om dat het bij hem
gaat om hoogst ong ewo ne le vens om stan dig he -
den, in het bij zon der zijn jong ere ja ren. Dit is een
bun del met een be knop te bi og ra fie van en een
bloem le zing over het werk van we reld le raar
Krish na mur ti, die in de 20e eeuw le zing en gaf in
Eu ro pa, India en Ame ri ka. Kern van zijn leer was
de mens vrij te ma ken van be per king en, die we
ons zelf door onze ei gen denk beel den en ide a len
opleg gen. Inzicht in het le ven leidt tot waar heid.

Als le raar wil de hij geen vol ge ling en. Ge bo ren in India en op ge voed
door Annie Be sant van de the o so fi sche ve re ni ging was hij be gin 20e
eeuw po pu lair. In Ne der land was het hoofd kwar tier Kas teel Eer de bij
Ommen in Over ijs sel.

De bun del, die be staat uit twee de len, is sa meng esteld door Hans
van der Kroft, een be stuurs lid van de stich ting Krish na mur ti Ne der land, 
die ver schil len de ver ta ling en van zijn werk heeft ge maakt. De bij ge -
voeg de zwart-wit-dvd (met Ne der land se on der ti tels) geeft met een le -
zing uit 1985 in Was hing ton een goe de in druk van zijn bood schap. 

Op de dvd zien we ook hoe een oude, ge dis ting eer de man in drie -
de lig grijs een le zing geeft. Al wil hij dat zelf niet zo noe men. “Dit is
geen le zing, geen en ter tain ment en geen les in exo ti sche on zin,” zegt
hij. “We zijn vrien den die met el kaar over onze pro ble men pra ten.” Zijn
kal me ver tel tem po en in te ge re uit stra ling ge ven hem een na tuur lij ke
au to ri teit. Krish na mur ti was vrij van be ke rings drang en zucht naar be -
won de ring, maar had veel vol ge ling en. In de mi ni bi og ra fie – een per -
fec te in tro duc tie tot zijn le ven en ge dach te goed – is te le zen dat hij ook 
wars was van ge wich tig doe ne rij: “Men sen denk en dat de waar heid ver -
bor gen ligt op een plek er gens ver weg, ver van het le ven, ver van de
vreug de, ver van het verd riet. Maar de waar heid is het le ven zelf en in -
zicht in het le ven leidt met een tot in zicht in de waar heid.” Hier en nu
moe ten we het wiel uit vin den. Aller lei met ho des en the o rie ën breng en
ons al leen maar meer weg van waar heids vin ding, want het gaat erom
recht streeks met iets in con tact te ko men. Pas als we be reid zijn om
onze geest te be vrij den van voor op ge zet te me ning en zal het le ven
voor ons op bloei en.

Ver volg op pa gi na  23



Het Eeuwig Vrouwelijke
Annine van der Meer

Ik ben Protennoia.... Oerwijsheid
De Eerste Gedachte die in het Licht verblijft.

Ik ben de beweging die in alles is, 
waardoor het Al in stand wordt gehouden

(NHC XIII.1,35)
...

Ik ben het beeld van de onzichtbare Geest,
en door mij heeft het Al vorm gekregen 

en ik ben de Moeder, het Licht
de onbevattelijke moederschoot

de onbegrensbare en onmetelijke Stem 
(NHC XIII.1, 38)

...
Want, let op ik kom naar beneden, 

naar de wereld der stervelingen
omwille van mijn deel dat daarin aanwezig is… 

(NHC XIII.I,40)

Het is zover 
In 2013 gaat het dan ein de lijk ge beu ren. Oer -
wijs heid komt naar be ne den of komt bo ven in
ons be wust zijn en schudt ons wak ker. Aan de
ac tu e le fei ten rond haar co me back in 2013 is dit 
ar ti kel ge wijd. Tal van ten toon stel ling en rond
de Vrou we staan op sta pel en er wor den tal lo ze rand ac ti vi tei -
ten rond deze ten toon stel ling en ge or ga ni seerd. Ja heus, 2013
wordt het jaar van haar co me back! 

Tentoonstellingen 
Er is een drie vou di ge ten toon stel ling on der de noe mer ‘Levens -
kracht, het vrouwelijke’ ge or ga ni seerd, die van start is ge gaan
op 8 maart, we reld vrou wen dag 2013. Twee ten toon stel ling en
‘Divine Sur pri se! Het vrou we lij ke in God’ en ‘Wo men for all
se a sons - Het beeld van de vrouw in de oud heid’ zijn te zien in

het Bij bels en het Allard
Pier son Mu seum te Amster -
dam. De der de ten toon stel -
ling ‘Female Power’ is te
zien in het Mu seum voor
Mo der ne Kunst in Arnhem.
Deze ten toon stel ling en
breng en tot au gus tus 2013
re cen te lijk op ge gra ven maar
ver vol gens on be gre pen
vrou we lij ke kunst in beeld.
De gro te hoe veel he den voor -
chris te lij ke vrou we lij ke
kunst ma ken dui de lijk dat er
tij den zijn ge weest waar in
zo wel het god de lijk vrou we -
lij ke als het aard se vrou we -
lij ke groot res pect heb ben
ge no ten. 

Afb 2 - Gott Wei blich

Het Bijbels Mu seum te Am ster dam 
In het Bij bels Mu seum in Amster dam is tot 25
au gus tus de ten toon stel ling ‘Divine Sur pri se!
Het vrou we lij ke in God’ zien. De on der ti tel
luidt: Van de oos ter se go din tot het beeld van
Ma ria. De ten toon stel ling biedt een uit ge le zen
kans om na der ken nis te ma ken met een ver ge -
ten Vrou we: de Moe der van Oud-Isra ël. Het
biedt de kans het een zij dig man ne lij ke gods -
beeld, zo als dat over ge le verd wordt van uit het
tra di ti o ne le Jo den- en chris ten dom, te ver rij ken
met het vrou we lij ke as pect van de hoog ste God -
heid, dat uit een waai ert in tal van vrou we lij ke
go din nen. Achter hun di ver se ge stal ten gaat
ech ter een cen tra le ge stal te schuil: de Vrou we,
de Moe der.

De ten toon stel ling be vat ruim 200 vrou we -
lij ke fi gu ri nes uit de col lec tie van het Bi bel und
Orient Mu seum van de Uni ver si teit van Frei -
burg in Zwit ser land. De fi gu ri nes be slaan een
tijd span ne van 10.000 jaar: het gaat van de oud -
ste Ne o li thi sche oer moe ders uit Isra ël van ca.
9600 BC via go din nen van Oud-Isra ël tot aan de 
chris te lij ke Ma ria, de moe der van Je zus. Daar -

mee geeft deze ten toon stel ling een beeld van de evo lu tie van
het vrouw beeld door de eeu wen heen. Ook zul len tal van pi -
laar fi gu ri nes ge toond wor den die een re la tief on be ken de go din 
met pro mi nen te bor sten in beeld breng en, ge naamd Ashe ra
van Isra ël. (Zie af beel ding 3, hier on der) Deze gro te Vrou we
van Oud-Isra ël maakt hier mee haar co me back in Ne der land.
Zij draagt in Oud-Isra ël vele na men zo als Ashe ra, maar ook
cir cu le ren El Shad dai (let ter lijk: ‘zij met de borsten’), Elo ha,
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Ela (go din of hei li ge boom), Quds hu of de Hei li ge, Ru ach of
Geest of Wind en Chok ma of Wijs heid. Deze gro te dame staat 
voor het ac tief vrou we lijk schep pen de be gin sel, voor de cre at -
rix die sa men met een man ne lij ke part ner schept. Be nut de
kans om ken nis te ma ken met deze on be ken de glim lachen de
dame, de Moeder. 

De Vrij-Katholieke Kerk en de goddelijke Vrouwe 
De Vrou we is wel be kend en be mind bij de Vrij-Kat ho lie ke
Kerk (VKK). In de VKK be schouwt men het vrou we lijk as -
pect van de hoog ste God heid als een on peil baar god de lij ke ge -
heim, dat alle ge scha pen le ven voort brengt. Dit is mijns ziens
pre cies zo als de ou den dat za gen. Zij er vaar den de hei lig heid
van het le ven in de ge he le na tuur en in de na tuur wet ten (uni -
ver se le of kos mi sche wet ten). Zij wis ten dat die ge ba seerd wa -
ren op de wer king van Moe der Na tuur en van uit dat res pect
richt ten zij ‘samenlevingen in balans’ in waar in vrou we lijk en
man ne lijk met el kaar in har mo nie en even wicht zijn. Zij wis -
ten nog van een vrou we lij ke le vens kracht die al les en al len
baart, vorm geeft en weer te rug voert naar de bron van een heid
waar al les en al len uit voort ko men. Dat vrou we lij ke be wust zijn 
is lang zaam aan het te rug ko men. En daar mee groeit het in zicht 
dat de we reld is als een ‘global village’ waar al les en al len
deel uit ma ken van één gro te fa mi lie; dat deze on der de be -
scher ming staat van de he mel se fa mi lie, die zich ver houdt in
een oer drie heid van Moe der-Va der-Kind (Zoon/Doch ter) met
daar uit ema ne rend de he mel se eng elen scha ren. 

Mijn allereerste lezing voor de VKK
Die al ler eer ste le zing gaf ik op 21 sep tem ber 1980 op de land -
dag van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk. De voord racht was ge ti teld
‘Opvattingen in de gnostiek’ en werd la ter ge pu bli ceerd in de
Vrij-Kat ho liek, 55e jaar gang. Ik weet nog hoe ik zit tend op het 
po di um in de Annie Be sant Hall een zaal vol men sen toe sprak. 
Ik moest op een stoel zit ten ter wijl ik al tijd sta wan neer ik
spreek. Ik was na me lijk hoog zwang er van mijn eer ste kind. Ik
moest die sep tem ber dag aan het be gin van mijn pro mo tie pe ri -
o de prof. dr. Quis pel ver vang en die ver hin derd was en voel de
mij daar, vol en zwaar in mijn blauw-wit te po si tie jurk, re de lijk 
ong emak ke lijk bij. 

Gilles Quispel en de gnosis 
Ik leer de van Gil les Quis pel dat gno sis niet meer of niets min -
der is dan ing ebo ren in ner lij ke ken nis. Hij sprak van “de ken -
nis se des har ten, die in de ziel is ing ebo ren”. En dat dit al les te 
ma ken heeft met het di rec te ken nen en er va ren van die pe re en
ho ge re we rel den. Daar om is gno sis uni ver seel en ligt er een
dui de lij ke struc tuur ten grond slag aan tal van mys tie ke er va -
ring en van be roem de en min der be roem de mys ti ci over de
hele we reld en door alle cul tu ren en re li gies heen. 

Inner lij ke gno sis komt te gen woor dig ook veel voor. Een
bij na-dood er va ring van deze tijd valt te ver ge lij ken met de he -
mel reis die een zie ner of vi so nair of pro feet in oude tij den
maak te. In de pre his to rie wa ren deze ing ewij den, die hun
lichaam ge mak ke lijk kon den ver la ten en kon den rei zen door
niet-zicht ba re we rel den, voor na me lijk vrou wen, oer moe ders.
Zij baar den het le ven en na de dood zorg den zij voor we der ge -
boor te in een le ven hier na. Men was be kend met de weg van
de ziel door de kos mos en op de hoog te van de idee van re -
ïncarnatie. Van daar dat gro te res pect voor het vrou we lij ke en
de gro te hoe veel he den vrou we lij ke kunst die deze oude cul tu -
ren pro du ceer den. Dit oers ja ma nis me leeft nog voort in tal van 
moderne ‘samenlevingen in balans’. 

Gilles Quispel en zijn liefde tot de Vrouwe 
Gil les was een gro te ver eer der van de Vrou we. Ie de re stu -
die-bij eenk omst bij hem thuis in in Bilt ho ven, groet te ik bij de 
voord eur zijn vrouw Lien en bij bin nenk omst de icoon van de
Moe der gods. Op de schoor steen man tel to ren de bo ven alle
familiefoto’s een mach tig beeld uit van de Ve nus van Les pu -
gue uit Frank rijk, ge sne den uit een zwar te mam moet tand uit
23.000 v. Chr. Met deze oer moe der, tra di ti o neel maar ten on -
rech te ‘Venus’ ge noemd, be gon hij stee vast zijn le zing en over
de Zwar te Ma don na.

In maart 2006 over leed Gil les ‘in het harnas’ in Egyp te,
net na dat hij zijn ge lief de Nag Ham ma di co di ces in het Kop -
tisch Mu seum in Cai ro be zocht had. Tij dens de druk be zoch te
her denk ings bij eenk omst op za ter dag 11 maart 2006 in de
bom vol le Noor der kerk te Bilt ho ven werd door de do mi nee een 

dank ge bed uit ge spro ken. Het
stond af ge drukt op de rech ter pa -
gi na van het her denk ings boek je
op p. 11. Het was ge ti teld: ‘het
Onze Va der die in de he mel zijn
én Onze Moe der die in de aar de
zijt’. Op de link er beeld pa gi na op
p.10 was er een foto van een he -
mel se vrou we, de Zwar te Ma don -
na van Mon ser rat in Span je, met
di rect daar on der de foto van zijn
aard se vrou we Lien Quis pel-de
Lang en. Zo bracht Gil les post -
huum zijn res pect voor zijn he -
mel se en aard se vrou we in beeld.
Als apo the o se stond er op de laat -
ste pa gi na van het boek je enk el
en al leen een vier re ge lig ge dicht
dat Gil les in zijn jeugd ge schre -
ven had voor zijn moe der Antho -
nia Ma ria Quis pel-Wa ge naar.
Gilles’ laat ste woord was ge wijd
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aan zijn aard se moe der. Hoe kan het zijn... En tot slot: bij de
crematie klonk een hartverscheurend Ave Maria terwijl de kist 
in het vuur van Moeder Aarde wegzakte...

De vrouwe als Ve nus en de venuskunst 
Gil les Quis pel drong er met voor uit zien de blik tij dens mijn
pro mo tie pe ri o de op aan dat ik een duur boek van des tijds 100
gul den in de VS zou be stel len. Ik be stel de het en het bleek het
dik ke en rijk geil lus treer de boek van Ma rija Gim bu tas ge ti teld 
‘The Lang u a ge of the Goddess’, New York 1989. Op dat mo -
ment snap te ik niet wat dat boek met Sop hia en Wijs heid te
ma ken had. Dat in zicht zou pas veel la ter da gen. En zo leg de
Gil les het zaad voor mijn la te re be lang stel ling voor ma tri ar -
cha ten of ega li tai re cul tu ren en voor-chris te lij ke vrou we lij ke
kunst of Ve nus kunst. In 2009 kwam een Ne der lands boek
hier over uit en blij bracht ik het naar de bron: we du we Lien
Quis pel-de Lang en ter wijl ik haar toon de waar in het boek de
be wus te Ve nus van Les pu gue, die nog steeds bij haar op de
schoor steen man tel to ren de, wel is waar in zwart-wit, was op ge -
no men. Maar dit man co zou ik la ter goed ma ken. Want in mijn 
vol gen de boek zou den alle oer moe ders die Ve nus sen ge noemd 
wor den, full co lor wor den af ge beeld, 1300 stuks in totaal. 

The Lan guage of Ma, the pri mal mother 
Wie had toen eind 80er ja ren kun nen we ten dat ik er la ter in
mijn le ven vele ja ren over zou doen om Ve nus kunst we reld -
wijd in kaart te breng en. Dat ik de vele groe pen, sub groe pen
en va ri an ten zou in ven ta ri se ren en rang schik ken. Dat ik erin
zou sla gen een sa men hang end sym bool sys teem voor de vrou -
we lij ke beeld taal te ont wik ke len dat over 40.000 jaar de zelf de
sym bool ken mer ken ver toont. Dat ik dit zou dui den als zijn de
de beeld taal van de Vrou we, onze oer moe der. Dat ik deze
beeld taal zou re ha bi li te ren. Re ha bi li te ren om dat de beeld jes
vaak vol le en naak te oer moe ders in beeld breng en, die door

19e eeuw se ar che o lo gen spot tend Ve nus sen wer den ge noemd
en als pin-ups wer den be schouwd. Dat ik deze ‘Venuskunst’
zou zien als het vi su e le be wijs voor we reld wijd voor ko men de
vrouw vrien de lij ke ‘samenlevingen in balans’ die in eco no -
misch, so ci aal, cul tu reel en re li gieus op zicht zelf de grond -
struc tu ren tonen. 

Op 8 maart we reld vrou wen dag 2013 komt het Engel sta li ge 
boek uit ge ti teld ‘The Lang u a ge of MA, the pri mal Mot her.
The evo lu ti on of the fe ma le ima ge in 40.000 ye ars of glo bal
Ve nus Art’. Ja, Gil les had een voor uit zien de blik en een hoog -
ont wik kel de in tu ïtie.

Het nieu we Engel sta li ge boek brengt ook de Vrou we van
Oud-Isra ël in beeld: het zij in de ge stal te van een le vens boom,
of een koe met haar kalf, of als vrou we met pro mi nen te bor s -
ten. Naast het te rug ge von den beeld geef ik ook de ge re con -
stru eer de bij bel tekst; dus tekst en beeld vloei en sa men. Dat het 
pas zeer re cen te lijk mo ge lijk was bij bel pas sa ges waar uit het
vrou we lij ke was weg ge cor ri geerd, te rug te re con stru e ren en
haar in de tekst op nieuw tot le ven te breng en, heb ik te dank en 
aan een briljant Bijbelgeleerde, genaamd Margaret Barker.  

Mar ga ret Barker en haar liefde tot de Lady 
Zij is een Engel se Bij bel ge leer de die ik veel vul dig ge ci teerd
heb in mijn boek ‘Van Sop hia tot Ma ria. De We der ge boor te
van de ver bor gen Moe der in de 21e eeuw’. 

Na een zoek tocht van twee jaar krijg ik via een van haar
uit ge vers in 2010 ein de lijk di gi taal con tact met haar. Di rect
no digt zij mij gast vrij uit te ko men lo ge ren en bij te pra ten en
zo land ik op vrij dag 9 ok to ber 2010 op een vlieg veld in Mid -
den Enge land vlak bij haar huis. Ik val met mijn neus in de bo -
ter om dat zij voor haar nieu we boek ‘The Mot her of the Lord’
vol le dig in de stof zit en zo juist het ma te ri aal over de weg ge -
pes te en weg ge schre ven Moe der uit het Oude Tes ta ment in het 
ma nu script heeft ver werkt. Vier da gen lang krijg ik les in het
ver lo ren gaan en weg schrij ven van de Lost Lady. Er blijkt
spra ke van een com plot te gen haar van een door mij on ver -
moe de om vang. Het is veel er ger dan ik ooit ge dacht heb.
Mar ga ret is door haar enor me ken nis van zo wel de ca no nie ke
en apo crie fe oud tes ta men ti sche tek sten die zij con ti nu met el -
kaar ver ge lijkt in staat door de hui di ge ver sie heen te le zen en
de ou de re versie, waarin de Lady nog schittert door
aanwezigheid, te reconstrueren. 

Lady Wis dom als ver bin den de kracht bin nen heel de
schep ping van kos mos en aar de valt la ter weg in het be wust -
zijn van de ge wo ne men sen. Daard oor raak te ken nis spe ci a lis -
tisch, ge frag men teerd en ge mo no po li seerd. Toen Lady Wis -
dom verd ween raak te de schep ping uit ba lans. Ge ïntegeerde
Wijs heid ver werd tot in tel lec tu e le ken nis en gnosis tot de
verketterde gnostiek.

De Lady en de mysterie-traditie van Oud-Israël 
Vele ja ren in ten se stu die maak ten Mar ga ret het vol gen de dui -
de lijk. De the o lo gie en li tur gie van de eer ste Jood se tem pel
over leef den de zui ve ring en en beel den storm van ko ning Jo sia
in 623 v. Chr. en leef den voort in de vroeg-chris te lij ke en
gnos ti sche the o lo gie en li tur gie. De sym bo liek van de eer ste
tem pel was es sen tieel bij de vor ming van het chris ten dom. 

Het hei li ge der hei li ge van de eer ste tem pel staat voor de
he mel of het pa ra dijs, de tuin van Eden. Het bin neng aan van
het hei li ge der hei li gen is een mys tie ke er va ring die ie mand
trans for meert van aards mens tot eng el (the o sis). Zo ie mand
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ge raakt in een staat van een heid waar bij in zicht groeit in het
waar om van de schep ping en de in ner lij ke sa men hang tus sen
de vele aan zich ten van de schep ping. Zo ie mand wordt een
op ge sta ne of een ‘engel’. Dit is een functie én een titel. 

Het voor naam ste doel van de li tur gie van de eer ste tem pel
was om de aard se we reld te ver bin den en te syn chro ni se ren
met de kos mi sche of he mel se we reld om daar mee de le vens -
kracht van de aard se schep ping te ga ran de ren. Be lang rij ke
mid de len hier toe wa ren zang en de ge zong en aan roe ping en
der eng elen. De Heer (Jah we), de God van Isra ël, was de Zoon 
van de Hoog ste God en diens Vrou we. Je zus de Chris tus werd 
van het be gin af aan herkend als zijnde de Zoon of Heer.

In de eer ste tem pel heeft er een ri tu eel be staan waar in de
aard se prins of ko ning ing aat in het hei li ge der hei li ge en daar
door zijn Moe der op nieuw ge baard wordt in de toe stand van
god de lij ke en he mel se Zoon. De men se lij ke ko ning wordt de
god de lij ke Zoon en is pas dan een plaats ver vang er van Jah we
op aar de. In dit pro ces van the o sis speelt de Moe der, de Vrou -
we een es sen tie le rol; hier in Oud-Isra ël maar ook el ders kent
men dit ri tu eel van de twee de ge boor te. Er was dus een ri tu eel
rond een con cep tie in een nieuw le ven, een we der ge boor te.
Mo ge lijk dat deze een wor ding in de geest bij de eer ste chris te -
nen sa men viel met het ri tu eel rond het bruids ver trek (hei lig
hu we lijk). Ik ben er van over tuigd dat de wer ke lij ke drijf veer
van Mar ga ret Bar ker is de es sen tie van het vroe ge chris ten dom 
te her ont dek ken. En die es sen tie ligt vol gens haar in de oude
He breeuw se wijs heids tra di tie uit de tijd der pa tri ar chen en die
van de eer ste tem pel, die la ter moest verd wij nen. Die essentie
wil ze herontdekken en daar vormt het ontsluieren van een
verloren Vrouwe een onderdeel van. 

De methode van Mar ga ret Barker
Zij ge bruikt de met ho de van tekst ar che o lo gie. Zij be nut alle
be schik ba re bron nen zo als de He breeuw se bij bel, de sep tu a -
gin ta, de Dode Zee rol len, het Nieu we Tes ta ment, de Jood se
en chris te lij ke apo crie fen en pseu do-epi gra fen, gnos ti sche tek -
sten en an de re vroe ge ge schrif ten. Vol gens haar heeft het
‘Sola Scriptura’ ( ‘alleen de Schrift’, red.) van de pro tes tan te
chris ten heid het in zicht in het oer chris ten dom be lem merd. 
La te re re for ma to ren in de 16e eeuw meen den met de He -
breeuw se grond tekst te doen te heb ben, maar kre gen in wer ke -
lijk heid de vele ma len ge cor ri geer de He breeuw se tekst in han -
den waar uit de Moe der en haar Zoon, de mes si as, al lang wa -
ren weg ge schre ven door de Jood se schrift ge leer den, staand in
de tra di tie van het mono-Jah wis me van de twee de tem pel. 

The Mother of the Lord
Onlangs pu bli ceer de Mar ga ret haar meest re cen te boek, ‘The
Mot her of the Lord. The Lady of the Temple’, dl 1, Lon don,

2012. In deel 1 be toogt zij dat de wor -
tels voor de de vo tie tot Ma ria als Moe -
der van de Heer te rug gaan op het Oude 
Tes ta ment en de eer ste tem pel van Je -
ru za lem. De ‘Lady of the Temple’
speel de een be lang rij ke rol in de cul tus 
rond het sa cra le ko ning schap dat rond
600 BC werd ver la ten. Daar na werd de 
lady vrij wel ge heel uit de He breeuw se
tekst ge schre ven.

In het twee de deel dat nog moet
ver schij nen zal Bar ker aan to nen hoe de 

‘Lady of the Temple’ eer her stel krijgt bij de eer ste chris te nen
en de ‘Lady of the Church’ wordt. De wor tels van de ver ering
van de Maagd Ma ria lig gen in het Oude Testament. 

De lijnen komen samen 
In ok to ber 2011 ver zorg de ik in het Inter na ti o naal The o so fisch 
Cen trum in Naar den voor de The o so fi sche Ve re ni ging Ne der -
land een dag over de Eeu wi ge Moe der. Daar na heb ik de kerk -
ge meen te St. Fran cis cus van de VKK te Rot ter dam be zocht.
De ce le brant vroeg mij de me di ta tie voor af aan de in vo ca tie
van de Hei li ge Mis te lei den. Op het Ma ria-al taar op een wit
openg ewerkt kleed stond het beeld van de Vrou we tus sen de
kaar sen en geu ren de bloe men. De aan roep tot haar, deze Be -
zin ning op de Wijs heid, gaat door de di men sies heen en klinkt
tot in de he me len. Ik maak te op nieuw ken nis met wat ik al bij
mijn al ler eer ste le zing voor de VKK in 1980 wist: dat de
Vrij-Kat ho lie ke Kerk een gro te ver ering heeft voor het moe -
der lijk as pect van de god heid. 

Gaan de weg ont dek te ik dat de VKK on der meer goed be -
kend is met de eer ste tem pel te Je ru za lem. En het in ere zijn
van de pro fe ti sche tra di tie, de mys te ri ën van de pries ter-ko -
ning en van het huis van Da vid én de ver ering van de Vrouwe. 

Gaan de weg ont staat bij mij en bij pr. Ro nald Engel se het
plan een con fe ren tie te or ga ni se ren ge wijd aan de Vrou we.
Voor ons komt dit plan in een stroom ver snel ling in oktober
2012. 

Bis schop Gert Jan van der Steen be zoekt de kerk ge meen te
St. Fran cis cus in Rot ter dam en wij spra ken met hem over de
ko men de ten toon stel ling in het Bij bels Mu seum en hier na
kreeg het plan met deze ‘bisschoppelijke’ be lang stel ling een
vastere vorm.

Dr Anni ne E.G. van der Meer
Gods dienst his to ri cus en the o -
loog (1953), pro mo veer de in
1989 bij prof. G. Quis pel op
gno sis en de vrou we lij ke kant 
van God in het oer chris ten -
dom. Au teur van: (2006) ‘Van 
Ve nus tot Ma don na, een ver -
bor gen geschiedenis’, een
speur tocht naar de ver bor gen 
vrou we lij ke kant van God via
ar che o lo gie, kunst, my then
en hym nen. (2008) ‘Van Sop -
hia tot Ma ria. De we der ge -
boor te van de ver bor gen
Moe der in de 21e eeuw’, een
plei dooi voor de in voe ring van 
een vier de tes ta ment waar in

apo crie fe en ca no nie ke tek sten ge ïntegreerd ge le zen wor den. (2009)
‘Venus is geen Vamp. Het vrouw beeld in 35.000 jaar venuskunst’.
(2013) ‘The lang u a ge of MA the pri mal mot her. The evo lu ti on of the fe -
ma le ima ge in 40,000 ye ars of glo bal Ve nus Art’. (Engel sta li ge be wer -
king van ‘Venus is geen Vamp’ en alle af beel ding en nu full co lor).Anni -
ne is opricht ster en pre si den te van Aca de mie PanSop hia, doel stel ling:
de vrou we lij ke kant van God, de vrou we lij ke waar den en de bij dra gen
van vrou wen in oude en he den daag se cul tu ren te (her)ont dek ken en
uit te dra gen. Web si te van Anni ne: www.an nin evan der meer.nl en web -
si te van Aca de mie PanSop hia: www.aca de mie pans op hia.nl.

* * *
*

>>>>>
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Andere Activiteiten rond de tentoonstellingen over de Vrouwe en haar Venuskunst
door Academie PanSophia

MEI 2013 - Amster dam
Con fe ren tie op vrij dag 10 mei en za ter dag 11 mei 2013
De come back van God met bor sten.

Info en op ga ve: www.aca de mie pans op hia.nl

Plaats: Bij bels Mu seum, He reng racht 368 1016 CH Amster dam, in de
gro te con fe ren tie zaal op de zelf de verd ie ping waar de ten toon stel lings -
za len zich be vin den. Er is een lift die U naar de gro te con fe ren tie zaal
brengt. 

Spre kers: drs Mar ja de Vries; dr Mar ga ret Bar ker, UK; dr Anni ne van
der Meer. De le zing en van Dr. Mar ga ret Bar ker zul len in het Engels
zijn.

Pro gram ma Vrij dag 10 mei 2013 
9.30-10.00u: Ontvangst en in te ke ning. Hand-outs. Ge le gen heid de
ten toon stel ling te be zoe ken.  
10.00u: Ope ning 
10.15u: drs Mar ja de Vries: Uni ver se le Wet ten en in de in ner lij ke ba -
lans tus sen het vrou we lij ke en het man ne lij ke. Inter ac tie met de deel -
ne mers in de zaal.
11.30-12.00u: Pau ze. 
12.00-13.00u: drs Mar ja de Vries: Sa men le ving en in Ba lans. Inter ac tie
met de deel ne mers in de zaal
13.00-14.30u: Pau ze. 
14.30-15.30u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): Oud-Israel be fo re
mono-Jah wism.  Inter ac tie met de deel ne mers in de zaal
15.30-16.00u: Pau ze. 
16.00-17.00u: dr Anni ne van der Meer: De uni ver se le taal van vrou we -
lij ke en man ne lij ke sym bo len in Ve nus kunst. De come back van God
met de bor sten van Oud-Isra ël. 

Po werPoint pre sen ta tie bij de ten toon stel ling Di vi ne Sur pi se! Het vrou -
we lij ke in God. Inter ac tie met de deel ne mers in de zaal

17.00-17.15u: Slui ting  

Pro gram ma za ter dag, 11 mei 2013
9.30-10.00u: Ontvangst en in te ke ning. Hand-outs
10.00u: Ope ning
10.15-11.30u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): The Lady in the Old
Re li gi on. Inter ac tie met de deel ne mers in de zaal.
11.30-12.00u: Pau ze.  
12.00-13.00u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): Lady Wis dom in the
Old Tes ta ment af ter the tem ple pur ge of king Jo si ah in 623 BC. 
13.00-14.30u: Pau ze. 
14.30-15.30u: dr Anni ne van der Meer: De uni ver se le taal van vrou we -
lij ke en man ne lij ke sym bo len in Ve nus kunst: de her ont dek king van de
Vrou we met de pro mi nen te bor sten in de kunst van Oud-Isra ël. 
Inter ac tie met de deel ne mers in de zaal

15.30-16.00u:Pau ze. 

16.00-17.00u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): Lo sing the Lady. Her
exi le and re turn in Mary, the Lady of the Church. Inter ac tie met de
deel ne mers in de zaal

17.00-17.15u: Slui ting

Bij ver schij nen van dit num mer van Ref lec tie heb ben enk ele ac ti vi tei -
ten he laas al plaats ge von den. Wilt u als nog meer we ten? Neem con -
tact op met Aca de mie PanSop hia. Info: www.aca de mie pans op hia.nl

* * *
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Op zaterdag 6 juli 2013 is er een conferentiedag. Op zondagmiddag een informele discussiemiddag.
Zie het overzicht van activiteiten hieronder

Academie PanSophia organiseert in samenwerking met de Vrij-Katholieke Kerk

ZATERDAG 6 JULI 2013 – CONFERENTIE te NAARDEN

HET EEUWIG VROUWELIJKE

Spre kers:
dr Mar ga ret Bar ker (bij bel ge leer de uit Enge land)
Mgr. Gert Jan van der Steen (VKK)
Pr. Ro nald Engel se (VKK kg Rot ter dam)
 dr Anni ne van der Meer (Aca de mie PanSop hia)

Pro gram ma
9.00-9.30u:  Ontvangst en in te ke ning
9.30-9.45u:  Ope ning en wel kom (Anni ne van der Meer)-
9.45-10.30u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): Lady Wis dom in the
Old Tes ta ment be fo re the cor rec ti ons of the scri bes
10.30-11.15u:  dr Anni ne van der Meer: De uni ver se le taal van
vrou we lij ke sym bo len Pre sen ta tie bij de ten toon stel ling Di vi ne Sur -
pri se! Het vrou we lij ke in God
11.15-11.45u: Pau ze
11.45-12.30u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): Lady Wis dom in
the Old Tes ta ment af ter the cor rec ti ons of the scri bes

12.30-13.30u: Lunch 
13.30-14.15u: dr Mar ga ret Bar ker (Engel sta lig): From Wis dom, the
Lady of the Tem ple to Mary, the Lady of the ear ly Chris ti an Church
14.15-15.00u: pr Ro nald Engel se: De Bood schap van Onze Vrou -
we aan de mens heid - Over de Wijs heid die de the o so fi sche zie ner
en gees te lij ke prof. Joh. van der Stok be ziel de

15.00-15.30u: Pau ze

15.30-16.15u: Mgr Gert Jan van der Steen: De hei li ge mis in kos -
mo lo gisch per spec tief: vrou we lij ke en man ne lij ke sym bo len in de
hei li ge mis
16.15-17.00 u: Fo rum en dis cus sie
17.00u:  Slui ting (Anni ne van der Meer)

Hand-out. De deel ne mers ont vang en een hand-out met sa men vat -
ting en van de le zing en van alle spre kers. De uit ge brei de hand-out
in het Engels van de le zing en van M. Bar ker zal be spro ken ci ta ten
be vat ten uit de bij bel en ove ri ge be han del de tek sten. 
Prijs: ca. 40 euro (richt prijs)
Lunch zelf mee ne men.
Plaats: Be sant Hall van het Inter na ti o naal The o so fisch Cen trum,
Meent weg 9, Naar den 

Zon dag mid dag 7 juli 
Bij eenk omst voor le den VKK en be lang stel len den. 
De vraag staat cen traal hoe de op za ter dag 6 juli aang ebo den beel -
den van de Vrou we door zou den kun nen wer ken bin nen de VKK. 
Wel licht zijn de stu dies van Mar ga ret Bar ker vrucht baar en bruik -
baar voor de VKK.
Deze bij eenk omst zal een in for meel ka rak ter heb ben. Ter voor be rei -
ding zul len van uit de VKK bei de VKK-spre kers van de za ter dag vra -
gen voor af voor leg gen aan Mar ga ret Bar ker.

Plaats: Kerk ge bouw van St. Michael en alle Enge len, ter rein ITC,
Meent weg 9, Naar den
Tijd: 15.00-18.00u.



Overgave en praktisch mededogen;
de ethische code van de Ko ran

Ojas Th. de Ronde 

De ji had (over win ning op het ego) en de over ga ve aan de wil van God die daar mee ge paard ging, maak te van de eer ste vol ge -
ling en van de pro feet Mo ham med men sen met een nieu we leef stijl. Ve len van hen wa ren rij ke za ken lie den, die in de han del kei -
har de ka pi ta lis ten wa ren ge wor den. Maar door de bood schap van de Ko ran ging en zij be sef fen dat hun ver wor ven be zit ting en
een gods ge schenk wa ren die zij, uit dank baar heid voor de wel da den van Allah, moes ten de len met hun zwak ke ren broe ders. Dit
prak ti sche me de do gen een di rect ge volg van de ‘jihad’ cre ëerde een nieu we, le ven di ge sa men le ving en is nog steeds de es sen ti ële 
deugd van de Islam. Elke re li gieu ze ge meen schap kan zich hier aan spie ge len.

De ver schil len de as pec ten hier van wil ik in dit ar ti kel graag uit -
die pen. Te meer om dat ik op mijn vo ri ge ar ti kel (1), waar in ik de
‘jihad’ als over win ning op het ego cen traal had ge steld een paar 
op mer ke lij ke re ac ties kreeg. Le zers had den de in druk dat ik wel 
erg po si tief over de Islam schreef. Het woord ‘jihad’ wordt nu
im mers ook door fun da men ta lis ti sche, is la mi ti sche ter ro ris ten
op ge vat als be scher ming van de Islam te gen het Wes ten.(2) 

Mijn ant woord daar op is sim pel: ook in het chris ten dom
zijn woor den van Je zus ge bruikt om de ge weld da di ge kruis -
toch ten te gen de Islam of de wre de Inqui si tie te gen ei gen ge -
loofs ge no ten te recht vaar di gen. Maar kun nen we daar Je zus
een ver wijt van ma ken? Is het niet he len der om dit mis bruik
van zijn woor den aan de kaak te stel len en ons zelf tel kens de
oor spronk elij ke be doe ling en van zijn woor den te her in ne ren?
Als we dit doen zijn we in goed ge zel schap, dan zet ten we de
tra di tie voort van de oorspronkelijke gnostische christenen. 

Het zelf de geldt als er mis bruik ge maakt wordt van de
woor den van de Ko ran. De is la mi ti sche ge lo vi gen die we te -
gen woor dig over al om ons heen ont moe ten zijn al leen maar
blij als we met hen kun nen spre ken over de oor spronk elij ke
be doe ling en van de Pro feet. En ik ken ge noeg mos lisms die
‘jihad’ in de oor spronk elij ke be te ke nis van ‘overwinning op
het ego’ be le ven. Ges prek ken hier over kun nen ook heel boei -
end zijn. Het geeft de ruim te en de mo ge lijk heid tot vriend -
schap en ver lich ting aan een we reld in die pe cri sis. 

Cri sis in een kapitalistisch systeem
Door eer lijk his to risch on der zoek (3) zijn wij in onze tijd ge -
luk kig in staat om een aan tal my thes op nieuw te gen het licht te 
hou den. De re sul ta ten zijn soms heel won der lijk. Zo ko men
we er ach ter dat de tijd waar in Mo ham med leef de een tijd perk
van kei hard ka pi ta lis me was waar Mo ham med gro te vraag te -
kens bij zet te.

We ont dek ken dat de stam van de Koe rais ji ten in Mek ka
on ver wacht rijk was ge wor den door han del te drij ven met om -
lig gen de lan den. Mek ka was daar mee een bloei en de han dels -
stad ge wor den, maar tij dens de ag res sie ve strijd om rijk dom
wa ren een aan tal oude stam men waar den ver lo ren ge gaan. In
plaats van te zor gen voor de zwak ke re le den van de stam, zo -
als de no ma di sche ge drags norm voor schreef, pro beer de de rij -
ke Koe ri as ji ten nu geld te verd ie nen ten kos te van een aantal
andere familiegroepen – clans – binnen de stam. 

Mo ham med, zelf ook een Ara bi sche za ken man uit de stam
van de Koe ras ji ten, bleek één van de wei ni gen die zich hier
ong erust over maak te en dit als een die pe cri sis van de Ara bi -
sche cul tuur er voer. Te meer om dat de nieu we stijl van han del
drij ven ge paard ging met ver nie ti gen de oorlogen. 

Hoe hier een oplos sing voor te vin den? Mo ham med wist het
niet en nam de ge woon te aan zich jaar lijks een maand te rug te
trek ken op de top van de berg Hira, net bui ten Mek ka, om te
bid den en te vas ten en daar na aal moe zen te ge ven aan de ar men.

Tij dens een der ge lij ke maand in 610 na Chris tus maak te
hij een er va ring mee die de we reld ge schie de nis zou ve ran de -
ren. Hij er voer hoe hij over wel digd werd door een Aan we zig -
heid die hem in zijn greep hield, tot dat hij de eer ste woor den
van een nieuw Ara bisch hei lig ge schrift – de Ko ran – van zijn
lip pen hoor de rol len. 

Twee jaar lang zweeg Mo ham med over zijn er va ring en en
pas in 612 meen de Mo ham med vol doen de ge zag te heb ben om 
te gaan pre di ken. Zijn bood schap sloot aan bij dat ge ne waar -
van de Koe ras ji ten al over tuigd wa ren, na me lijk dat ‘al-Lah’
(wat ge woon ‘de god’ be te ken de) die in Mek ka ver eerd werd
als de Ene God, de ge ne was die de we reld had ge scha pen en
tij dens de Laat ste Da gen een oor deel zou vel len over de mens -
heid. Nieuw was ech ter dat Mo ham med nu ook, als Pro feet
van ‘al-Lah’, stel de dat het ver keerd was een privéver mo gen
al leen voor zich zelf op te bou wen. Het was goed om rijk dom
te de len en een sa men le ving te ont wik ke len waar in de zwak -
ke ren en de kwets ba ren met res pect wer den be han deld. Indien
de Koe ras ji ten hun le ven niet zou den be te ren, zou hun sa men -
le ving in stor ten om dat zij de fun da men te le wet ten van de sa -
men le ving on der mijn den. Deze bood schap is nog steeds de
kern van de Ko ran. 

Sociale rechtvaardigheid
So ci a le recht vaar dig heid werd hier mee de meest es sen ti ële
deugd van de Islam. De be lang rijk ste taak van de mos lims was 
het op bou wen van een ge meen schap (oem ma) die werd ge ken -
merkt door prak tisch me de do gen en waar rijk dom eer lijk verd -
eeld werd. De in span ning om het ego te over win nen (ji had)
zou er toe lei den te le ven op de wij ze die God had voor zien en 
zou tot so ci aal en po li tiek wel zijn van de ‘oemma’ lei den. Als
het de ge meen schap goed ging, was dat een te ken dat de mos -
lims leef den in over een stem ming met Gods wil. 

De so ci a le be trok ken heid was al tijd al een we zen lijk on -
derd eel ge weest van de vi sies van de gro te we reld re li gies die
tot ont wik ke ling wa ren ge ko men tij dens het spil tijd perk (van
ong eveer 700 tot 200 voor Chris tus), toen de markt eco no mie
tot ont wik ke ling kwam. Dit ging ge paard met een ve ran de ren -
de cul tuur en een rui mer blik veld dat de mens heid zou blij ven
voe den: het ta o ïsme en con fu ci a nis me in Chi na, het hin doe -
ïsme en boeddhis me op het Indi a se sub con ti nent, het mo no the -
ïsme in het Midden-Oosten en het rationalisme in Europa. 
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De om slag naar een nieu we ma nier van denk en en le ven was
nog niet door ge drong en op het Ara bisch schie rei land, dat door
het bar re kli maat vaak op de rand van de hong ers nood ge leefd
had. Maar toen de Koe ras ji ten een markt eco no mie be gon nen
ve ran der den hun idee ën en raak ten zij – na een groot aan tal cri -
sis sen – open voor de bood schap van de Ko ran. De weg voor uit 
was de over ga ve aan één enk ele God en een sa men le ving die
werd ge ïnspireerd door recht vaar dig heid en ge lijk heid.

Vijf zuilen
De over ga ve aan één enk ele God en aan zijn op dracht el kaar
recht vaar dig, bil lijk en met me de do gen te be na de ren stond cen -
traal in de is la mi ti sche gods dienst. Dit geldt nu ook nog steeds. 

Dit komt tot ui ting in een kort cre do (sja ha da) dat da ge -
lijks door elke vro me mos lim meer ma len per dag wordt op ge -
zegd en waar in het be staan van de eni ge God wordt er kend en
Mo ham med wordt er kend als zijn bood schap per. De hou ding
van over ga ve komt ook tot ui ting in de pros ter na tie, het ri tu e le 
ge bed (sa laat) dat mos lims vijf keer per dag die nen uit te voe -
ren. Dat was in de tijd van Mo ham med ong emeen moei lijk
voor de trot se Ara bie ren die het al tijd als een gru wel had den
er va ren zich als sla ven ter aar de te bui gen. Maar deze pros ter -
na ties had den dan ook tot doel de snel groei en de ar ro gan tie en 
au tar kie in Mek ka te ke ren. De hou ding van hun lichaam zou
de mos lims her op voe den, hen le ren hun trots en ego ïsme af te
leg gen en hen er aan her in ne ren dat zij in Gods aang ezicht
niets waard wa ren. (4) 

Als verd er te ken van ge hoor zaam heid aan de strik te les sen van 
de Ko ran die nen ook te gen woor dig de mos lims re gel ma tig een 
ge deel te van hun ink omen in de vorm van aal moe zen aan de
ar men te ge ven (za kat). Te vens moe ten zij tij dens de maand
ra ma dan vas ten, ten ein de te denk en aan de ar men die niet kon -
den eten of drink en wan neer zij dat wen sten. 

Ten slot te is er de pel grims tocht naar Mek ka, de hadj. Ie de -
re mos lim die het zich fi nan cieel en qua ge zond heid kan ver -
oor lo ven is ver plicht dit ten min ste een maal in het le ven te on -
der ne men. Deze pel grims tocht be staat uit een hele reeks ri tu e -
len. Men moet bij voor beeld meer ma len om het hei lig huis van
de Islam, de Ka’aba heen lo pen. Dit is een ku bus vor mig hei lig -
dom rond een hei li ge steen in het hart van Mek ka, het be lang -
rijk ste geloofscentrum in Arabië. 

De ‘ji had’ van Abra ham
Het ri tu eel rond de Ka’aba in Mek ka heeft een lange ge schie -
de nis. Ook in de tij den van Mo ham med was dit ri tu eel al heel
oud, maar was de oor zaak van de oude cul tus die er mee ver -

bon den was, ver ge ten. Hui dig on der zoek maakt waar schijn lijk 
dat de Ka’aba een me te o riet was die in oe rou de tij den op de
aar de neer stort te en een hei li ge en ma gi sche plek cre ëerde die
het he mel se met de aar de ver bond. Zo werd het ook in de tijd
van Mo ham med er va ren. Maar hoe spe ci aal deze plek was
hoor de Mo ham med op een ge ge ven mo ment van zijn Jood se
vrien den, die hij met gro te ach ting sa men met de chris te nen de 
‘Mensen van het Boek’ noem de. 

De Pro feet had al tijd al een gro te be won de ring ge had voor
wat hij hoor de over de aarts va der Abra ham. Diens over ga ve
aan God, die zo ver ging dat hij zijn ei gen zoon wil de of fe ren,
was in de ogen van Mo ham med het oer ge beu ren van een
waar acht i ge ‘jihad.’ Maar nu hoor de Mo ham med ook hoe men 
in Mek ka daar mee ver bon den was. In de oude tij den was
Abra ham op be zoek ge weest bij de Ka’aba. Waar om? Hij had
eens zijn bij vrouw Ha gar en hun zoon Isma ël de woes tijn in
moe ten ja gen, maar God had hen ge red en be loofd dat ook
Isma ël de va der zou wor den van een groot volk: de Ara bie ren. 
Vol gens de plaat se lij ke tra di tie had den Ha gar en Isma ël zich
ge ves tigd in Mek ka, had Abra ham hen daar be zocht en had den 
Abra ham en Isma ël sa men de ver val len Ka’aba her bouwd.  

Dat was als mu ziek in Mo ham meds oren. Het zag er naar
uit dat de Ara bie ren toch niet uit het god de lijk plan wa ren
weg ge la ten en dat de Ka’aba kon bo gen op eer bie dwaar di ge
mo no the ïstische geloofsbrieven. 

Toen dit tot hem doord rong deed hij in ja nu a ri 624 één van 
zijn meest cre a tie ve zet ten. Tij dens het sa laat ge bed ver zocht
hij de aan we zi gen zich om te draai en zo dat zij hun ge be den in
de rich ting van Mek ka zou den zeg gen en niet meer, zo als tot
dan toe ge brui ke lijk, in de rich ting van Je ru za lem. Het was een 
ver kla ring van on af hank elijk heid en te ge lijk van ver bin ding .
Ook de mos lims zou den voort aan hun in spi ra tie zoe ken bij het 
zui ve re mo no the ïsme en de ‘jihad’ van Abra ham.

Sinds die dag ken nen we drie ‘Abrahamitische’ gods dien -
sten: de jo den, die zeg gen te zijn voort ge ko men uit Isaäk en
Ja kob, de zoon en klein zoon van Abra ham; de is la mie ten, die
hun af stam ming zien te rug gaan tot Isma ël, de zoon van Abra -
ham; en de chris te nen, die in Abra ham de ‘vader van alle
volkeren’ zien . In de Ko ran wordt dan ook ge steld dat de aan -
hang ers van de Abra ha mi ti sche re li gies al len in de zelf de God
ge lo ven, ook al ge ven zij Hem ver schil len de na men. Zij zijn
al len me de ge lo vi gen, want ‘Mensen van het Boek’. 

Wat zou den we dan nog met el kaar strij den?

Ojas Th. de Ron de be haal de in 1970 zijn doc -
to raal the o lo gie aan de Uni ver si teit van Nij me -
gen. Daar na ver bleef hij eni ge ja ren als spi ri -
tu eel zoe ker in India. 
Na zijn te rug keer in Ne der land be gon hij, sa -
men met zijn vrouw, het coaching- en coun se -
ling bu reau Fe nix en werd hij do cent aan de
Hu man uni ver si ty, een in ter na ti o naal cen trum
voor the ra pie en me di ta tie. Mo men teel geeft
hij works hops, schrijft ar ti ke len en ver zorgt
we ke lijk se we bra dio-uit zen ding en ‘De Nieu we
Mens’, www.de nieu we mens.eu

 
(1) Ojas de Ron de, Over win ning op het ego, Ref lec tie, win ter 2012.
(2) Slechts de klei ne sek te van de kha war rij en enk ele sub-stro ming en 
bin nen het fun da men ta lis ti sche sa la fis me en wah ha bis me in ter pre te ren 
‘jihad’ ook als ge weld da di ge verd edi ging van de Islam.
(3) Da niel Brown, A New Intro duc ti on to Islam, Black will Pu blis hing,
2008.
(4) Ka ren Armstrong, Islam, De Be zi ge Bij, 2001.

* * *
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Johan Pameijer, de auteur
Paul van Rooijen

Ref lec tie ver liest met het over lij den van Jo han Pa me ij er een trouw au teur. Maar ge luk kig laat hij de le zer niet on ver zorgd ach ter. 
Zijn pro duc tie gold im mers niet uit slui tend bij dra gen aan Ref lec tie, maar ook een rui me om vang aan boe ken staat op Johan’s
naam. Als een blijk van dank voor zijn on ver moei ba re pen geef ik graag, mede na mens de re dac tie,  in alle een voud een over zicht 
van Johan’s oe vre. Met dank ook aan Frits Moers, die een deel van de in for ma tie heeft aang ele verd voor dit over zicht.

Tip bij het zoeken
Als u wilt gaan zoe ken op in ter net naar de twee de hands- ver krijg baar -
heid van ti tels en u zoekt het liefst op naam van de au teur dan is het
han dig om te we ten dat Johan’s boe ken zijn ver sche nen, af wis se lend,  
on der ‘Joh. M. Pameijer’; ‘Johan M. Pameijer’ en ‘Johan Pameijer’.

1993
Zijn werk zaam heid als au teur van boe ken start met ‘Waarheid ach ter
Woorden’ (ISBN 9073783054). Het boek han delt over ver bor gen Bij -
bel se wijs heid. Het is een ver za mel bun del van 24 ar ti ke len, ge ko zen
uit door hem ge pu bli ceer de ar ti ke len voor de ‘Kernkoerier’. De Kern -
koe rier is het blad van Jel le Veer mans privé-uit ge ve rij Pa ra cel sus (in -
mid dels op ge he ven). 

Op in ter net is he laas geen af beel ding van de co ver meer te vin -
den, maar wel mel ding en van an ti qua ri sche wink els en 2e hand se ver -
ko pers van dit boek. 

Dus mocht u be lang stel ling heb ben …

1995
‘Het gnos tisch Alternatief’ (ISBN 9073783089).  Een boek over de in -
wij dings weg van de chris te lij ke feest da gen. Uit ge ver is Pa ra cel sus. Dit
boek wordt spo ra disch nog tweedehands aang ebo den.

1996
‘Symboliek in de Evangeliën’ (ISBN
9020281151).  In dit boek staat een eso te ri sche
vi sie op de won der ver ha len, waar in alle won de -
ren van Je zus be schouwd wor den als me ta fo ren
op de weg van zui ve ring van de ziel, ver lich ting
van het denk en en ve re ni ging met het god de lij ke. 
Uit ge ver is Ankh-Her mes. Op dit mo ment 2e
hands ver krijg baar, ook bij bij voor beeld bol.com.

1998
‘De Myt he van Christus’ (ISBN 9020281542). De
on der ti tel luidt: de ze ven vou di ge weg van krib be
naar het kruis. In dit boek wordt de ont wik ke ling
van be wust zijn ge zien in het licht van de ze ven
ge beur te nis sen uit het le ven van Je zus: Ge boor te 
(Kerst mis), de Doop in de Jord aan, de Ver heer lij -
king op de Berg, Lij den en Krui si ging, Opstan ding 
(Pa sen), He mel vaart, en de uit stor ting van de H.
Geest (Pink ste ren). Voor al de ver ge lij king met
ver ha len uit de Boeddhis ti sche ca non werkt ver -
hel de rend. Het slo thoofd stuk geeft in zicht in ‘De
Achtste Dag’, het sym bool van het Nieu we Je ru -

za lem. Uit ge ver is Ankh-Her mes. Ook dit boek wordt op dit mo ment 2e 
hands aang ebo den op in ter net, ook bij bij voor beeld bol.com.

1999
‘Het Spie gel beeld van God’ (ISBN 9020281968). Met als on der ti tel:
Go din nen als sym bo len van de ziel. De vrou we lij ke zij de van God
wordt als Gods dy na mi sche kracht ge zien. Deze heeft zich in vele an -
tie ke go din nen, de Aart smoe ders, de gnos ti sche Sop hia, de Bij bel se
Eva en ten slot te in Ma ria – moe der van Je zus, Ma ria van Bet ha nië en
Ma ria Mag da le na ge o pen baard. Langs deze lijn ver telt het boek de ge -

schie de nis van de ziel. Uit ge ver is Ankh-Her mes. Het boek wordt on -
der meer bij bol.com tweedehands aang ebo den op dit mo ment.

2001 
‘De Schat ka mer van het Licht’ (ISBN
9020282433). De 190 blz. van dit boek leest u
be slist niet op een paar avon den uit; daar is het
te diep gaand voor – zo meldt de tekst op de lo ka -
le web si te pa gi na van de kg. Raal te. Het boek
han delt over de ach ter grond van de chris te lij ke ri -
tu e len, na me lijk de in wij dings mys tiek van de
Griek se Mys te rie re li gies. Daar ken de men de
Mys te ri ën, die in de chris te lij ke rite de Sa cra men -
ten zijn ge wor den. Kerk(ge)bouw, Sa cra men ten
en de H. Mis ont vou wen zich langs de ‘bekende’
ze ven vou di ge lijn en zijn mede daard oor ge re la -
teerd aan de ze ven chakra’s, waar van de re a li teit 

meer ma len met be hulp van ge a van ceer de elek tro ni ca is be ves tigd.
Uit ge ver is Ankh-Her mes. Onder meer op dit mo ment 2e hands aang -
ebo den bij bol.com.

2002
‘Ver trou wen in de Eeuwigheid’  (ISBN
9065562052). Onder ti tel: een mys tie ke be na de -
ring van het laat ste mys te rie: de dood als in wij ding 
in een ho ger le ven. Dat be rust op oude vi si oe nen,
neer ge legd in de Do den boe ken van Ti bet en
Egyp te, apo crie fe ge schrif ten en in for ma tie uit ver -
schil len de re li gies. Het blijkt dui de lijk ook uit we -
ten schap pe lij ke on der zoe king en en bij na-dood er -
va ring en. Veel aan dacht voor on der ge waar deer de 
ge tui ge nis sen uit het hier na maals, o.a. van on der -
zoe ker Fre de ric My ers. En ver ge ten we het la te re
werk van Pim van Lom mel niet: ‘Eindeloos

bewustzijn’. Uit ge ver is Sig ma. ‘Vertrouwen in de eeuwig heid’ wordt op
dit mo ment bij voor beeld twee de hands bij bol.com aang ebo den.

2003
‘Loutering’ (ISBN 9065562206) Onder ti tel:over de
trans for ma tie van het kwaad. Waar komt het
kwaad van daan? Waar om is het er? Wat doen we
er mee? Het laat ste hoofd stuk geeft een bij zon de re 
in ter pre ta tie van het Bij bel boek “Open ba ring”. 

Dit boek is op dit mo ment tweedehands ver -
krijg baar, ook via in ter net bij bij voor beeld
bol.com. Daar luidt de sa men vat ting: “In onze tur -
bu len te tijd zijn ve len op zoek naar de zin van
goed en kwaad in de we reld. Vol gens de chris te -
lij ke over le ve ring ging het al mis met de mens
toen Eva van de ap pel at en Kaïn zijn broer Abel
dood de. De struc tie ve krach ten kre gen de mens

in hun greep en di ri geer den hem van het ene con flict naar het an de re.
Waar is de the ra peut die daar een ein de aan kan ma ken?
Vol gens de schrij ver zou de mens op de eer ste plaats meer oog die -
nen te krij gen voor de be hoef ten van de ziel. De my thi sche ge stal ten
van vrij wel alle re li gies zijn sym bo len van zie le-ac ti vi tei ten. Aan de
hand van tal lo ze voor beel den uit chris te lij ke en niet-chris te lij ke re li gies
toont hij aan dat de weg uit de hui di ge spi ri tu e le cri sis een weg is naar
bin nen, een weg van zelf ken nis en in ner lij ke trans for ma tie. Daar bij
volgt hij het spoor van de du a li teit in de schep ping, op zoek naar de
we zen lij ke een heid die diep in de ziel ver bor gen ligt.” Uitg. Sig ma. 
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2004
‘Nachtzicht’ (ISBN 9065562338). Onder ti tel: over
het spi ri tu e le in onze dro men. Ook dit boek wordt 
op dit mo ment 2e hands aang ebo den bij bij voor -
beeld bol.com De sa men vat ting daar luidt: “Ie der
mens heeft zijn ei gen droom ruim te, de stil le on -
be wus te bin nenk ant van onze per soon lijk heid.
Soms doen dro men je ver steld staan en stem -
men ze tot na denk en. Wat wil len ze je dui de lijk
ma ken? Zijn dro men be drog?
Jo han Pa me ij er tracht in dit boek nieu we spi ri tu e -
le per spek tie ven toe te voe gen aan het droom on -
der zoek van uit de ziens wij ze dat dro men ons

kun nen hel pen en ons in ner lijk kun nen he len. In dit boek voert de
schrij ver ons langs de oude Egyp ti sche, Assy ri sche en Griek se droom -
uit leg gers naar het meer mo dern op Freud en Jung ge ba seer de
droom on der zoek. Hij maakt daar bij ge bruik van vele per soon lij ke en
hem ter hand ge stel de in dru kwek ken de droom ver sla gen.”

Uit ge ver is Sig ma.

2006
‘De ver ge ten Waarheid’ (ISBN13: 9789074899727).
Onder ti tel: over chris te lij ke my then in gnos tisch per -
spec tief. Nieu we in zich ten van uit de gnos ti sche Nag
Ham ma di-vond sten zijn van groot be lang. De ech te
oor sprong van het chris ten dom en de gnos tiek …
daar kun nen we niet meer om heen, wil len de Ker -
ken weer een ge ne zen de rol kun nen ver vul len. 

De sa men vat ting bij bol.com luidt: “Hoe wel de
ker ken leeg ge lo pen zijn en hun greep op de mas -
sa ver lo ren heb ben, is re li gie zelf nog spring le -
vend. Bij veel men sen vindt er juist een verd ie ping 
plaats van hun re li gieu ze ge voe lens, waar bij de

na druk voor al ligt op het op doen van in ner lij ke er va ring en en me di ta tie. 
We moe ten te rug naar de bron in ons zelf en een weg van in wij ding
door ma ken om bij ons ware Zelf te ko men, waar mee we in ver bin ding
met het god de lij ke kun nen ko men.”

Met even eens een re cen sie, door E. Mut ter: “In dit boek geeft de
au teur een gnos ti sche vi sie op de ver ha len en my then uit de chris te lij -
ke tra di tie. Het boek voor ziet in een be hoef te die zich in de mo der ne
spi ri tu a li teit voord oet. In een tijd dat de tra di ti o ne le gods dien sten aan
aan hang ver lie zen, is re li gie niet dood, in te gen deel. De oude dogma’s
zijn ver vang en door oude, ver lo ren ge waan de waar he den en een nieu -
we be le ving van re li gi o si teit. De mo der ne mens is van zijn re li gieu ze
oer bron ver vreemd en leeft in een com plexe we reld van ver schei den -
heid. Hij heeft be hoef te aan een voud en een heid. Ve len lie pen vast in
de hei li ge ge schrif ten en her ken den de oude waar he den niet meer die
door de ver ha len heen sche mer den. De schrij ver heeft in deze bun del
een aan tal van de ver ha len bij eeng ebracht en op nieuw gein ter pre -
teerd. Hij heeft ze als het ware ont daan van hun fran je. Hij zet de ver -
ha len in een gnos tisch per spec tief en brengt ze te rug naar hun een -
voud en heel heid. Daard oor is het een in spi re rend boek ge wor den, dat 
bre de aan dacht verd ient. De schrijf stijl is toe gank elijk, zon der veel the -
o lo gi sche ter men of be grip pen.”

Uit ge ver is Sym bo lon. Dit boek is nog ge woon ver krijg baar.

2007
‘Gods Kanalen’ (ISBN13:
9789074899437).Onder ti tel: Stem men uit het on -
be wus te. Chan ne ling, Al-Be wust zijn, trans for ma -
tie en het jaar 2012.

Dit boek is ge woon in de han del ver krijg baar. 
De sa men vat ting bij bol.com luidt: “We le ven in
een in dru kwek ken de over gangs pe ri o de, waar in
ons on voor zie ne kan sen wor den ge bo den. Het
Chris tus-ar che ty pe breekt door. Wat dat te be te -
ke nen heeft en hoe we daar mee om kun nen
gaan weet Pa me ij er, die zijn 25-ja rig pries ter ju bi -
leum, viert, op in spi re ren de wij ze te ver tel len.”

Ook aar dig als aan vul len de in for ma tie is deze re cen sie op de site van
bol door F. van Soe len: “Mede naar aan lei ding van de vele gechan nel -
de bood schap pen die via in ter net de we reld in wor den ge stuurd, be -
licht dit boek de waar de van eer der gechan neld werk. Via mys tiek,
gnos tiek, my tho lo gie en door de es sen ties van we reld gods dien sten

met el kaar te ver ge lij ken blijkt dat chan ne ling vol gens de au teur de eni -
ge ba sis is waar op de mens heid cul tuur, re li gies, zing eving, waar den
en nor men heeft ge ba seerd. Scep ti ci en we ten schap pers kun nen het
zich niet meer per mit te ren om me di a miek werk en chan ne ling af te
doen als on zin. Een zorg vul di ge en be lang rij ke stu die van een au teur
die te vens pries ter is. Het boek brengt het ver le den, het he den en de
toe komst van de mens heid en de func tie van onze soort in de kos mos
in een wer ke lijk com pleet spi ri tu eel per spec tief. De au teur ver woordt:
“...hoe zin loos ons ge draal ten op zich te van het we zen lij ke...” is, en
maakt dat vol le dig dui de lijk in dit werk. Het verd ient dus een goe de
cor rec tie: de vele fou ten die in deze eer ste druk staan doen het boek
geen recht. Met ach ter in no ten, aang evuld met een enor me lijst van
ge raad pleeg de boe ken.” Uit ge ver is Sym bo lon. 

2010
‘De ver wor pen Waar heid - Door braak naar eeu wig 
leven’ (ISBN13: 9789077153390). Ver volg op ‘De
ver ge ten Waarheid’. He laas staat dit werk op dit
mo ment niet in mijn boe kenk ast. Even min kon ik
op in ter net aan vul len de in for ma tie vin den. Uit ga ve 
van Buro voor Ta rot. Dit boek is slechts nog
tweedehands ver krijg baar.

2011
‘Eeuwige lief de en de dood’ (ISBN13:
9789077153000). Aan dit boek be gon Jo han na
het over lij den van zijn ge lief de vrouw Riet in de -
cem ber 2007. He laas heb ik op di ver se si tes
geen  sa men vat ting kun nen vin den. Het boek is
ech ter ge woon in de boe kwink el en via in ter net
ver krijg baar.

2012
‘Verborgen zintuigen’ (ISBN13: 9789077153451). 
De sa men vat ting op bij voor beeld de site van
eci.nl: “De ont dek king van de ener ge ti sche ba sis
van het uni ver sum heeft gro te ge vol gen voor
onze wij ze van denk en. Onge we ten zijn alle le -
ven de we zens af hank elijk van kos mi sche ener -
gie. Met recht is de mens een kind van het uni -
ver sum en dat be grip vindt zijn uit druk king in het
ener gie sys teem van de chakra’s. Sinds de wer -
ken van Arthur Ava lon en Char les Le ad be a ter
zijn deze et he ri sche or ga nen van alle kan ten be -
licht, on der zocht en vast ge steld. Dit boek is het

eer ste dat ons ener gie sys teem in ver band brengt met de Griek se my -
tho lo gie, het le vens ver haal van Je zus en de ar che ty pen van de Her -
me ti sche ta rot. In de vorm van ver tel ling en en af beel ding en pro beer -
den de spi ri tu e le mees ters van alle tij den ons met deze die pe waar heid 
ver trouwd te ma ken. Chakra’s voor zien niet al leen in de ge zond heid
van het lichaam, maar be vor de ren ook de groei van ons be wust zijn.
Het zijn de ver bor gen zint ui gen van de ziel, waar van de stu wen de wer -
king de mens heid op een ho ger plan brengt. Langs vele we gen kun nen 
we de wer king van de chakra’s ge waar wor den. Ui tein de lijk wor den we
ons be wust van onze bo ven tij de lij ke on ster fe lijk heid. Dit hoge ide aal
ligt bin nen be reik van ie der een die met aan dacht leeft en ge bruik
maakt van de vele kan sen die de om ge ving biedt. Een ver hel de rend
boek met vele nieu we in zich ten.”

Dit boek is ge woon ver krijg baar. Uit ge ver is Buro voor Ta rot.

2013 
‘Spiritueel Springtij’ (ISBN13: 9789077153444). De sa men vat ting op de 
site van bol.com: “Heb je ook het ge voel dat al les veel snel ler gaat dan 
vroe ger? Het lijkt als of we met el kaar in een ra ket zijn ge stapt op weg
naar on be ken de ver ten. De schrij ver van dit boek heeft deze ver snel -
ling een spi ri tu eel spring tij ge noemd, om dat ons ge voel ons niet be -
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driegt. Een in ner lij ke stu wing is be zig de mens -
heid op een ho ger plan te breng en en dat wordt
uit ge drukt in de be wust zijns mu ta tie die voor eind 
2012 wordt ver wacht. Spi ri tu e le mees ters van
alle tij den er ken den een plan ma ti ge drang van
bin nen uit. Ze ga ven daar op vele ma nie ren uit -
druk king aan. Daar gaat het in dit boek over,
maar ook en voor al over wat er in onze ei gen tijd 
aan de hand is. Schoor voe tend schep pen we -
ten schap en re li gie sa men een nieu we vorm van 
spi ri tu a li teit. Als je ont wik ke ling en op vele ter rei -
nen nauw let tend volgt wordt dui de lijk wat er aan

de hand is. Met val len en op staan is de mens heid op weg van het be -
wust zijn in het hoofd naar dat van het hart. Veel men sen ont wik ke len
het be sef dat de ra tio het niet al leen voor het zeg gen heeft. Bij na ie der -
een raakt doord rong en van onze on der linge af hank elijk heid van el kaar. 
Nu de be trek ke lijk heid van tijd en ruim te met pijn lij ke nauw keu rig heid
is aang etoond stijgt de be hoef te aan ver broe de ring en een heid in een
op sa men wer king ge rich te mens heid. 
In dit ze ven tien de boek van zijn hand laat Jo han Pa me ij er zien dat het
gro te ont wa ken is aang ebro ken en de mens op weg is naar een nieuw
be wust zijn.” (Ho pe lijk heb ik dit over zicht cor rect sa meng esteld, maar
dan kom ik tot vijf tien boe ken… ‘anyway’, het zijn er in ie der ge val ge -
noeg om een in te res san te lees keu ze te ma ken).

Dit boek is ge woon in de boe kwink el en via in ter net ver krijg baar.
Uit ge ver is Buro voor Ta rot.

2013? 2014?
Mo ge lijk be schikt de uit ge ver, Buro voor
Ta rot, op dit mo ment over een ma nu script
dat zon der Jo hans ac tie ve bij dra ge ge pu -
bli ceerd zou kun nen wor den. Het zou het
ma nu script ‘Overal Engelen’ be tref fen.
Hoe pu bli ceer baar het is? Hoe ver Jo han
er mee ge ko men was?

We zul len het af moe ten wach ten.
 

***

… was ge te kend >>>

Zie links nog een plaat je van het be spro ken boek
Spie gel beeld van God. Dat paste er op de be trok -
ken pa gi na niet goed op.
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Dee pak Chopra: Spi ri tu e le oplos sing en
Antwoor den op le vens vra gen
Ser vi re 2013
Er is ver moe de lijk maar één per soon die zijn
nieu we boek de on der ti tel ‘Antwoorden op le vens -
vragen’ durft mee te ge ven en dat is Dee pak
Chopra. Zelf claimt hij dat hij geen ad vies geeft,
om dat som mi ge cri ses geen tijd la ten voor over -
we ging, maar oplos sing en biedt die je met een
kunt ge brui ken in tij den van nood of di lem ma.
Chopra be gint met het weg wui ven van slacht of -
fer schap, want de uit da ging en die je te genk omt
die nen om je be wust te ma ken van je in ner lij ke

doel, van de zin van je le ven. Voor ie der pro bleem is dus een spi ri tu eel
ant woord – ver uit stij gend bo ven het ni veau van het pro bleem naar het
ni veau van be wust zijn.

Dit is wat Chopra voor stelt als je op een kwes tie of blok ka de stuit:
on der zoek je waar ne ming, over tui ging en, ver on der stel ling en, ver wach -
ting en en ge voe lens, door zie ze als dat no dig is en ga dan een stap
verd er door je be wust zijn te ver rui men. “De meest prak ti sche ma nier
om tot een oplos sing te ko men, is de spi ri tu e le ma nier. Immers, je kunt 
iets pas ve ran de ren als je in staat bent het te zien.” Heel waar, maar
over de prak ti sche ma nie ren waar op je dat kunt doen, zijn be te re boe -
ken ge schre ven. 

En zo is ‘Spirituele oplossingen’ dan toch een boek met po ëtisch
en ver licht klink end ad vies. Een ci taat: “Spi ri tu eel ge zien is trans cen -
den tie het hoog ste ni veau. Als je trans cen deert, laat je per soon lij ke ge -
hecht he den de fi ni tief los. Je zit niet meer vast in ge woon ten en oude
con di ti o ne ren. Als je in een las ti ge si tu a tie zit, vraag je hoog ste be -
wust zijn om een oplos sing.”

Leo Fij en: Het ge heim van de stil te
Le ven sles sen van ei land gas ten
Ten Have 2012
Tv-pre sen ta tor Leo Fij en heeft in to taal 35 kloos -
ters in bin nen- en bui ten land be zocht en loopt al
ja ren lang in de stil te van het klein ste ei land van
Ne der land, Schier mon nik oog. In de ab dij en en op 
Schier heeft hij het ge heim van de stil te ont dekt. 
Veel men sen zoe ken naar stil te mo men ten in de
hec tiek van het da ge lijks le ven en vin den de be -

no dig de rust en ruim te op een ei land. Schier mon nik oog is het klein ste
ei land van Ne der land. Een lege ruim te die be staat uit licht, lucht, wind,
zon, zee, strand, dui nen en ho ri zon. Daar heerst de stil te en wordt het
stil in je zelf. Leo Fij en sprak op Schier met stil te zoe kers. Wel ke ver ha -

len ne men zij mee? En hoe komt het dat zo veel ei land gas ten het ge -
voel heb ben dat ze wat le vens ba ga ge kun nen ach ter la ten?

Leo Fij en: “Schier mon nik oog is een spi ri tu eel ei land, een kor rel
zand die bij na ie ders hart opent voor de schep ping. En wie openg aat
voor de schep ping, gaat na denk en over de schep per en over zich zelf.
Dat ge beurt al le maal op die kor rel zand, met ruim 900 in wo ners. De
da gen op Schier mon nik oog heb ben me ge luk kig ge maakt. Door de
ont moe ting en met men sen. Door te mid den van wind, zee en wa ter de
an der echt te ont moe ten, te na de ren in zijn of haar hart en te ra ken
aan de diep ste vra gen van het le ven.” Een ont roe rend mooi ge schre -
ven boek van een col le ga-jour na list die niet met de waan van de dag
be zig is maar in de stil te naar ant woor den zoekt.

Leo Fij en (1955) stu deer de Ge schie de nis aan de Rijks Uni ver si teit
in Lei den. Van af 1992 was Leo Fij en pre sen ta tor (en tot 2008 ook eind -
re dac teur) van het RKK-pro gram ma Kruis punt, dat we ke lijks be richt
over kerk en sa men le ving. In sep tem ber 2009 nam Fij en af scheid van
dit pro gram ma, om zich te con cen tre ren op de func tie van Hoofd
RKK-zend tijd. Van af ja nu a ri 2010 is hij ech ter te rug als pre sen ta tor bij
de ge loof ge sprek ken in het pro gram ma ‘Katholiek Ne der land kerkt in
...’ In 1999 ont ving hij de lan de lij ke J.B. Spaan prijs voor zijn op mer ke lij -
ke bij dra ge aan het ker ke lijk en gees te lijk le ven.Hij schreef de af ge lo -
pen ja ren ver schil len de boe ken. 

Chris ti an Lehmann: De ge ne ti sche mu ziek -
sleu tel 
Het be lang van mu ziek voor de mens;
Ankh-Her mes 2012
Ontdek de greep van mu ziek op lichaam, geest
en psyche. Mu ziek be ïnvloedt ons lichaam, onze
geest én onze psyche. Mu ziek zit zwaar ver ank -
erd in onze ge nen.

Op zoek naar de mu zi ka le mens maakt mu -
zie kwe ten schap per Chris ti an Lehmann een
zwerf tocht door de tijd die leidt tot de ver bluf fen -
de con clu sie: mu ziek is een on los ma ke lijk deel
van ons ge ne tisch pa troon. Het boek laat zien dat 

de wer king van mu ziek nog kracht i ger is dan vaak wordt aang eno men.
Ze is in staat ons op te zwe pen naar de meest eu fo ri sche  hoog ten en
even ge mak ke lijk naar de meest ge weld da di ge diep te pun ten. Mu ziek
kan ons he len maar ook bre ken.

Welk be grip van mu zi ka li teit staat het dichts bij ons zelf? Hoe gaan
wij met mu ziek om? Kun nen wij, ge ci vi li seer de men sen, ons voor ne -
men be wus ter met mu ziek om te gaan, zo als we el kaar aan ma nen be -
wus ter te eten, hulp bron nen te ge brui ken en be wus ter met ons lichaam 
om te gaan? ¨



  … Bart Bakker ...

Mianne Bakker

Bart wordt op 3 Mei 1939 ge bo ren in Ne der lands Indië, in Ban doeng.  Zijn va der is KNIL vlie ger en als Bart 1½ jaar oud is, ver -
ong elukt zijn va der tij dens een les vlucht. De oor log be gint en Bar tje verd wijnt in een jap penk amp met een zg.‘moeder’, 
aang ezien zijn ei gen moe der eer der is weg ge voerd. Deze er va ring en zul len zijn hele verd ere le ven mee ge dra gen wor den.

Indië en de lucht vaart blij ven een ook rode draad in zijn le ven. 
Er volgt na de oor log een re gel ma tig heen en weer gaan tus sen 
scho len in Hol land en Indië. Ui tein de lijk wordt Bart vlie ger in 
de bur ger lucht vaart om dat zijn moe der het trau ma van de mi li -
tai re lucht macht niet kan verd ra gen. Bij het be gin van zijn car -
rière zijn er we reld wijd nau we lijks ba nen en Bart start daar om 
zijn vlieg loop baan in Cen traal-Afri ka, een pracht i ge pi o niers -
tijd. Het zal een tijd wor den van vlie gen in Congo, Rho de sië,
Z-W Afri ka en daar na Ita lië en Duits land. 

Door dat hij Mi an ne heeft
ont moet pro beert hij dich ter 
bij huis werk te vin den. 
Ui tein de lijk wordt het een
pracht i ge car rière bij de
KLM en zal hij als ge zag -
voer der alle gro te machi nes
vlie gen.

Hij blijkt ook on der ne -
mers aan leg te heb ben en
gaat het vlie gen com bi ne ren 
met het be stuurs le ven. Ui -
tein de lijk is het hoog te punt
van deze weg, dat hij vele
ja ren pre si dent is van de
we reld wij de vlie gers ve re -
ni ging IFALPA, waar meer
dan 120 lan den lid van zijn. 
Op 56-ja ri ge leef tijd is er
het pen si oen, maar Bart
start een ei gen con sul tan -

cy-be drijf om we reld wijd zijn ken nis te ge brui ken en te de len.
Zijn be drijf flo reert door gro te pro jec ten en vrucht ba re
samenwerking met luchtvaartmaatschappijen.

Wat me al tijd op valt, is de to ta le aan dacht die hij heeft
voor ie der een die hij ont moet. 

Hij zet te zich al tijd in voor de klei ne groe pen vlie gers, die
het moei lijk had den en die ex tra steun kon den ge brui ken.

Zijn me de men se lijk heid blonk al tijd uit, daar zat zijn bij -
zon de re kracht. 

Zes jaar ge le den wordt Bart ge trof fen door de di ag no se,
de men tie. Van het ene mo ment op het an de re wor den nu alle
ac ti vi tei ten stop ge zet. De de men tie was niet slui pend bin nen
ge ko men, maar in eens werd het dui de lijk, de wel be spraakt -

heid verd ween en de or ga ni sa tie van al le dag be gon hi a ten te
ver to nen. De over gang van het enor me druk ke rei zen de le ven,
vol werk zaam he den, ve ran der de in een veel meer ge struc tu -
reerd over zich te lijk le ven met over zich te lij ke ac ti vi tei ten zon -
der ver plich ting en. Onze ge deel de ba sis van die pe spi ri tu a li teit 
bleek nu de kracht te zijn om het le ven, op een an de re wij ze
dan voor heen, te gaan be le ven. Als deu ren slui ten, gaan an de -
re deu ren open……

Van af het be gin van onze ont moe ting, spra ken we al tijd
over een die pe re di men sie van het le ven. We ont ving en veel
pracht i ge ui ter lijk he den, maar ons in ner lijk groei de mee en we 
wis ten al le bei dat daar het ech te ge luk lag en zo heb ben we het 
altijd er va ren. Ik be schouw dit ‘weten’, als het groot ste ge -
schenk van het le ven, dat we dit we moch ten ‘zien’.

Het pro ces waar Bart nu in zit, is daar om een bij zon de re
weg aan het wor den.  Door dit sa men te mo gen de len en er
woor den voor te vin den, kun nen we zeg gen dat we heel dank -
baar zijn en ge luk kig dat we in staat zijn het le ven van uit een
hele an de re kant te zien.

We zijn het ‘De Ho ge re School van het Leven’ gaan noe -
men en we zijn van plan ‘cum laude’ te sla gen. Onze in zet is
er en de Lei ding is voel baar.

Pracht i ge an de re er va ring en zijn op ons pad ge ko men. Bart 
werd vrij met se laar en heeft al zijn in wij ding en ge had, voord at
de di ag no se zicht baar werd. Hij staat nu te mid den van Broe -
ders die hem aan vaar den en on der steu nen. Door de  ont moe -
ting en en de bouw stuk ken bleef de in te res se in het bij zon de re
ge ac ti veerd, maar ook dat wordt steeds min der. Het ‘Ken U
Zelve’ wordt hierd oor on be wust in prak tijk ge bracht.

Dan komt ge heel on ver wachts de ka pel naar ons toe, de
deu ren staan open op een mid dag en Mi an ne wil al fiet sen de
die bij zon de re plek la ten zien. Een droom die door haar als
kind werd be leefd, wordt hier een wer ke lijk heid. De li tur gie
en de me di ta tie ve tek sten be roe ren ook de ziel van Bart en hij
er vaart de die pe re wer ke lijk heid in de ka pel. Zijn gro te Lief de
ligt daar en we vie ren steeds weer op nieuw een weg van her -
ken ning. Het zijn niet lang er de woor den, maar de die pe re be -
te ke nis van het Le ven dat daar voor hem, en voor mij, voel -
baar is. Juist in het niet meer kun nen uit druk ken vindt de
groot ste uit druk king plaats en wel in het to ta le ge voel dat daar
in je We zen het ei gen lij ke le ven zich af speelt. Alle ui ter lijk he -
den val len weg en je voelt je ge dra gen door het mys te rie, dat
‘alles’ uit drukt. 
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... O V E R  H E T  L E V E N  V A N ...



Nog steeds ver ke ren we in blij ven de ver ba zing en dank baar heid 
dat deze plek  zo dicht bij ons huis is. Enke le hei de vel den zijn
wij ver wij derd van de ka pel waar het Le ven in al haar vol heid
ge vierd wordt en waar wij steeds weer op nieuw mo gen en kun -
nen zijn. Het won der baar lij ke is dat 6 jaar ge le den een neer -
waart se spi raal zicht baar werd en nu een op waart se spi raal aan
het werk is. Ook de kracht en uit wer king van de ge ne zings -
dienst heb ben een bij zon de re uit wer king als je je ge dra gen voelt 
en je geen woor den hoeft te heb ben om je uit te druk ken.

 Bart in kerk in Naarden

In de ka pel mid den in de na tuur heb ben we het mooi ste ge -
schenk ge von den om de voort gang van de weg waar Bart op
staat voort te zet ten. Ook hier wor den we door de ge meen -
schap ge dra gen en ook wij wil len er op onze wij ze voor de ge -
meen schap zijn. Juist in het pro ces, waar de ui ter lijk he den en
de woor den je gaan ont bre ken, is een ge hei lig de plaats, zo als
de ka pel of een kerk je, van on schat ba re waarde. 

De le vens weg is
verd er ge gaan. Op dit
mo ment ge niet Bart
een vast pro gram ma
ie de re week. Hij ont -
dekt eerst twee, nu
in mid dels drie da gen
een boer de rij en hij
heeft twee da gen cog -
ni tie ve trai ning, zo als 
wij deze zorg zijn
gaan noe men. 
Er wordt veel door
ons naar klas sie ke

mu ziek ge luis terd en op de boer de rij klinkt de hele dag uit een 
van de schu ren Mo zart, zijn lie ve lings com po nist.

Mi an ne leert voort du rend door de an de re vorm van com -
mu ni ca tie. We noe men deze weg soms een pijn lij ke ont dek -
kings tocht, maar wij sa men noe men het een we zen lij ke ont -
dek kings tocht.  Het le ven blijkt in der daad een voort du ren de
leer weg te zijn. Het is een le ren om gaan met ver stil ling, ve ran -
de ring, ook le ren om gaan met ui ter lij ke ui tings vor men. De
wer king van het ge bed en de bij zon de re steun die wij on der -
weg ont vang en, ge ven een schat aan er va ring en mee, die soms 
licht, soms zwaar zijn, maar van uit lief de in tens zijn.

Zo als Bar tje verd ween in een jap penk amp en dan al les in
een prach tig le ven over wint, zo ho pen wij het verd wij nen van
be ken de ding en in een an de re vorm te blij ven her ken nen en
daard oor te overwinnen.

Mi an ne Bak ker (1942). Na een stu die the o lo gie met veel verd ie ping in
de psycho lo gi sche ach ter gron den van de mens, spe ci a li seer de ik me
om via coun se len werk zaam te zijn, waar bij de spi ri tu e le aan pak de
he len de weg bleek te vol gen. Mijn weg is een weg van verd ie ping en
daar geef ik ge hoor aan. Lid van de kerk ge meen te Naar den.
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... Over Stilte ...
Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank — Tao Meng

De menselijke natuur is als een poel wa ter. Werp er een steen in en het wa ter klotst en wordt gebroken. 
Roer erin en het wordt modderig. Schenk het vrede en laat het rusten, dan zal het de hemel weerspiegelen 

die er boven zijn. — Laurence House man

Stilte is een spiegel waarin je jezelf ziet en leert kennen. In de stilte kun je jezelf niet ontlopen. 
Je wordt geconfronteerd met de vraag wie je bent, wat je doet en wat de zin er van is. 

Vragen die we vaak ontwijken. We worden dan bang voor onszelf.  We zijn vreemden geworden in ons 
eigen huis. We zijn vaak uithuizig, omdat we ons onwennig voelen en we uitvluchten zoeken om er 

weer eens uit te zijn. Stilte is eens thuis blijven. — Han Fortman

Stilte is op adem komen. In een levende stilte haalt het leven adem.

Stilte is de dragende grond van woorden en klanken. Het mysterieuze wit in ons leven. — Hans Koenen

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik de stem van God. — Sören Kierkegaard 

Ofschoon we voortdurend worden overspoeld door een golf van woorden,
is onze diepte voor immer stil. — Kahil Gibran



Het verloren gaan en hervinden van de wijsheid van het kind
Aat-Lambèrt de Kwant

De wijs heid die een kind bij zich draagt wordt niet al tijd er kend en be gre pen en nog al wat ou ders we ten er ei gen lijk niet goed
raad mee. Maar dat ‘innerlijke kind’ in ons is ook onze spon ta ni teit, onze au then ti ci teit, onze oer kracht. Door het on be grip raakt
het kind zelf steeds meer ver wij derd van de juis te af stem ming op zijn ei gen wijs heid en richt zich op wat zijn om ge ving van hem

ver wacht. Het is net als bij een com pu ter, er komt steeds meer soft wa re die met el kaar gaat con flic te ren zo dat het be stu rings pro -
gram ma vast loopt en ge re set moet wor den. Onder onze won den ligt de de wijs heid van het kind ver bor gen. 

Die wijs heid kun nen we her vin den. 

In Pra na schreef ik enk ele ja ren ge le den over de he ling van het 
ver won de in ner lij ke kind en schreef daar in ook over mijn 
ei gen trau ma ti sche er va ring en bin nen het or tho dox be vin de lijk 
ge re for meer de mi lieu van mijn jeugd, waar mijn ‘eigen wijs -
heid’ let ter lijk en fi guur lijk er uit werd ge ramd.

Het dro me ri ge jong etje, dat ‘s nachts vaak vlucht te naar de
sfe ren waar hij van daan kwam, werd niet als he le maal nor maal
en niet van deze we reld ge zien. Zijn in zich zelf ge keer de ge drag 
leid de tot woe de aan val len en fy siek ge weld van zijn va der.
Zelfs wan neer hij, als le ren dou der ling, in het kerk je van de ge -
re for meer de ge meen ten in Haar lem weer eens een preek had ge -
le zen en daar bij zelf me nig traan tje weg pink te. Het jong etje
mocht niet zijn wie hij was noch wor den wie hij was en werd
toen maar op een, merk waar dig ge noeg, open ba re BLO-school
weg ge stopt. Dit op ad vies van een psycho loog die meer de re
kin de ren met ge drags pro ble men naar zo’n school stuur de. Daar
zat ik dan met mijn in ner lij ke ‘wijsheid’ tus sen me de scho lie ren
van wie een aan tal echt niet goed spoor den.

La te re po ging en om toch verd er te stu de ren wer den thuis
fel te geng ewerkt. “Wat be zielt die man toch”, vroeg ik me re -
gel ma tig af. Nu zon der wrok ove ri gens, want ik ben wie ik nu
ben en heb daar vre de mee. Ik weet nog goed hoe ik vroe ger
door al het fun da men ta lis ti sche ge bla bla thuis en in de kerk,
snak te naar wij ze woor den, naar in zicht. Was er al tijd naar op
zoek in heel veel boe ken en bad ook om wijs heid. Voor al die
van Salomo, daar had ik wat mee. 

Maar ten ’t Hart en Jan Sie be link heb ben hun ge re for meer -
de jeugd uit put tend be schre ven. Voor al de ver stik ken de sfeer
van de ‘bevindelijke’ ge re for meer de sfeer die Sie be link be -
schrijft, is voor mij heel her ken baar. In mijn ge val kwam daar
nog het no di ge ge weld aan te pas; een va der die ’s mor gens in
de kerk pre ken voor las en la ter op de dag thuis de ti ran uit -
hing. Of er vaak op lossloeg of met meubels smeet. 

Ik heb al tijd zo mijn vra gen ge had over dat be krom pen mi -
lieu waar in men ge loof de dat zo wat de hele we reld naar de hel 
zou gaan en de he mel slechts voor de ech te ‘kinderen des
Heren’, en dat wa ren er maar bit ter wei nig, be reik baar was.

Het was de wraak zucht i ge God van het oude tes ta ment in
z’n meest ex tre me vorm die hier do mi neer de en waar in o.a. in
SGP- kring en ook nu nog steeds met gro te vrees ge loofd
wordt. Je moest god vre zend zijn en als ik naar mijn va der
keek kon ik me wel voor stel len dat de Here God vrees wek -
kend was.

Een schizofreen, gekmakend geloof
Zelf kon ik mij moei lijk voor stel len dat men sen die niet tot
onze club be hoor den en mas se naar de hel zou den gaan. Ik
kreeg dan ook be lang stel ling voor wat an de re ker ken en re li -
gies leer den, zag daar min der som ber te en meer vro lijk heid.

Mijn va der noem de mij op een ge ge ven ogen blik ‘een chris te -
lijk, mo ham me daans, hin doe, jo den jongetje’ waar mee hij on -
g e wild mijn la te re spi ri tu e le (in ter re li gieu ze) ont wik ke ling en
mijn werk voor OHM schet ste. Ik las vroe ger al les wat ik via
de bieb te pak ken kon krij gen en ach ter af is het merk waar dig
dat er niet ge con tro leerd werd wat ik open lijk las. Nee, mijn
va der was be paald ‘not amused’ over mijn twij fels over die
ge re for meer de leer die erop neer kwam dat je je best moest
doen om je te be ke ren maar dat je nooit ze ker kon we ten of je
uit ver ko ren was. Ze had den het dan over de pre des ti na tie uit -
ver kie zing. Het was en is een schi zo freen, gek ma kend ge loof,
waar voor ook de kerk va der Au gus ti nus ve rant woor de lijk was.
Zijn pre des ti na tie leer is als chris te lijk the ma nauw ver want
aan de. ver zoe nings leers.

Aar dig in dit ver band is een le gen de, over Au gus ti nus. 
Eens liep Au gus ti nus langs het strand, denk end aan het

the o lo gi sche vraag stuk van de Drie-een heid. Hij ziet er een
kind steeds wa ter uit de zee naar een kuil dra gen. Au gus ti nus
zegt te gen het kind dat de zee echt niet in die kuil past. Het
kind ant woordt: en denk jij dat het ont zag wek ken de mys te rie
van God wel in jouw hoofd past? Waar op het kind ineens
verd wijnt. Een mooi voor beeld van de wijs heid van het in ner -
lij ke kind van Au gus ti nus.

Er kwa men dus, vol gens het or tho doxe ge loof uit mijn jeugd,
maar heel wei nig men sen in de he mel wat mij voor God niet
zo leuk leek: eerst de we reld schep pen en dan voor eeu wig
met een klein club je som be re ge re for meer den op ge scheept zit -
ten. Ik heb ook wel eens ge zegd dat ik me niet kon voor stel len
dat men sen in Afri ka en India niet in de he mel kwa men. Ik
kon daar over met m’n va der niet in dis cus sie gaan, voor al om -
dat hij nog al los se han den had. 

Wat mij bij blijft zijn die soms hys te risch, jank en de en gal -
men de do mi nees, van wie som mi gen niet eens kon den le zen in 
te gen stel ling tot mijn, met tril len de stem preekle zen de en erop
los slaan de, scheldende vader.

In de re cent ver sche nen bi og ra fie van Jung “De weg naar
het Zelf” (1) las ik hoe de jonge Jung ook door de ‘vroom -
heid’van zijn va der heen prik te: “In die tijd kreeg ik ook gron -
d i ge twij fels over al les wat mijn va der zei. Als ik hem hoor de
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pre ken over ge na de (…) klonk en zijn woor den hol en tri vi aal,
zo als een ver haal dat wordt ver teld door ie mand die het al leen
van ho ren zeg gen kent en het zelf niet echt kan ge lo ven.”

Jung zelf was als kind vrij een zaam en in tro vert – een
woord dat hij zelf zou toe voe gen aan de psycho lo gie. Zijn ont -
dek king van de psycho lo gi sche ar che ty pen en het col lec tief
on be wus te wa ren ge deel te lijk op de er va ring en uit zijn jeugd
ge ïnspireerd (2).

De vonk kan opeens ontvlammen
Mijn ver haal is een van de vele ver ha len van kin de ren bij wie
de wijs heid on derd rukt werd. Ik zou een bloem le zing kun nen
ge ven van soort ge lij ke er va ring en en ver ha len. Wat ik in mid -
dels ge leerd heb, is dat ie der van ons over twee ver schil len de
as pec ten bin nen onze per soon lijk heid be schikt: de vol was se ne 
en het kind. In Jung eri aan se zin een ar che ty pe voor het kind -
deel in ons.

Als deze as pec ten on der ling zijn ver bon den en sa men wer -
ken voel je je com pleet van bin nen. Je bent op die ma nier ver -
bon den met de in ner lij ke en oor spronk elij ke wijs heid van het
kind. Als die on derd elen los staan van el kaar om dat je bij voor -
beeld ge kwetst, af wij kend of on der ont wik keld bent, ont staat
er ver war ring en een ge voel van leeg heid en een zaam heid. Je
kind deel heeft tij dens je jeugd di kwijls te lij den ge had on der
on be grip, ver waar lo zing en iso le ment. Het be te kent dat je als
vol was se ne daard oor ook vaak krijgt te ma ken met het je on -
be gre pen, bui teng eslo ten en 
eenzaam voelen, waarmee
velen maar moeilijk kunnen 
le ven. Een kind komt op
aar de met wijs heid en de
her in ne ring aan de heel heid. 
Het draagt dit tot ong eveer
zijn ze ven de, met zich mee. 

“Het kind in ons,” zegt
Els Kik ke in haar boek ‘In
be we ging ko men van uit oerkracht’(2), “is onze spon ta ni teit,
onze au then ti ci teit, onze oer kracht. Het is de kern van ons we -
zen, onze es sen tie, ons vi ta le cen trum. Het is de bron van ons
be staan en ver bon den met het hele uni ver sum. Be kend is de
ver wij zing van Je zus naar de wijs heid van het kind
(Mat.18.3): 

Zo gij niet wordt als de kin de ren…
Het kind is open, kwets baar, lief de vol, vol vreug de, on -

voor waar de lijk en on ver woest baar. Het is niet met iets be zig.
Het is er ge woon en vraagt zich niet af wat of wie het is. De
in vloed er van, hoe over woe kerd ook, is en blijft al tijd voel -
baar, on der an de re in het ba sa le ver trou wen dat de mees te
men sen heb ben als het erop aankomt. 

Deze kern, dit vi ta le cen trum in ons, is ver slui erd, ver stopt
ach ter en on der onze per soon lijk heid of te wel ons ka rak ter. Dat 
pro beert ons te vrij wa ren van (doods)ang sten door ze te be -
zwe ren via over le vings stra te gie ën zo als pro jec ties op an de ren
en ge per so ni fieer de gods beel den. Toch is er al tijd een ver lang -
en om ons met onze we zens kern te he re ni gen en van daar uit
onze le vens loop verd er te vol gen. Dit ver lang en doet ons
vroeg of laat naar bin nen ke ren en ont steekt daar een vonk die
tot zelf on der zoek, het dra gen van ve rant woor de lijk heid, leidt
en de weg te rug helpt te vin den. De slacht of fer rol krijgt min -
der kans. Veroveren, macht en controle hebben hoeft ook niet
zo nodig meer. 

Die vonk kan op eens ont vlam men en zich in een flits open ba -
ren. Dat kan heel di rect ge beu ren, als of de blik sem ons treft.
We voe len dan de ver bin ding met onze kern en de oer kracht.
Stra te gie ën en span ning en in lichaam en geest die er over heen
lig gen zijn er even niet. We ko men in con tact met wie we in
we zen zijn. Je zou het een spi ri tu e le ini ti a tie kun nen noe men,
die een be we ging in gang zet die niet meer te stui ten is. Een
we der ge boor te.”

Het voelen van het verlies van de eigen-wijsheid.
Lu cas van Gool (1964) is (trau ma)the ra peut, cur sus lei der en
de oprich ter van het Life For ce Fit ness Insti tuut dat zich richt
op het vrij la ten stro men van de le vens ener gie. Lu cas van
Gool leidt de groep tij dens de works hops maar maakt er ook
deel van uit. Hij heeft zelf de lange weg af ge legd: als be roeps -
of fi cier bij de land macht met twee mis sies in Bos nië, een bur -
nout, san ny a sin (leer ling van Osho), en ui tein de lijk in con tact
ko men met zijn ware zelf. Hij is ge di plo meerd Osho me di ta -
tie-lei der en the ra peut en So ma tic Experiencing® practicioner.
In zijn works hops gaat het er on der an de re om dat men sen
gaan be sef fen dat ze in de re la tie tus sen hen als kind en hun
ou ders, hun in ner lij ke wijs heid zijn kwijt ge raakt en heb ben
ing eruild voor rol len, waar den, nor men en over tui ging en van
hun ou ders. Dat wa ren dus niet hun ei gen over tui ging en.  Van
Gool: “Het is een heel pijn lijk pro ces om daar mee tij dens een
work shop ge con fron teerd te wor den. Je denkt voor al in het be -

gin dat het al le maal toch
niet zo erg was, maar je
gaat je wel re a li se ren dat
je je zelf toch wel heel
erg bent kwijt ge raakt en
daar mee ook wijs heid;
dat ge ne reert een rau we
emo tie. De vol gen de stap 
is dat je gaat on der zoe -
ken wel ke stra te gie jouw 

in ner lijk kind heeft ge leerd die dat nog steeds ge bruikt in re la tie
met an de ren. Je gaat dan in zien hoe dit kind in je, zich in re la tie
tot de bui ten we reld nog steeds be schermt te gen het voe len van
het ver lies van de ei gen-wijs heid. In dit pro ces ma ken men sen
een be wus te en lichaams ge rich te reis te rug in de tijd door de di -
ver se ont wik ke lings fa sen van hun ont wik ke ling uit de kin der -
tijd. In elke fase zul len ze de len van hun ware aard te rug vin den
en zul len ze de re gels en rol len gaan er va ren die hen door hun
om ge ving zijn op ge legd.”

Spo ken uit het verleden
In zijn works hops laat Van Gool men sen er va ren hoe ze door
deze re gels en rol len zich een on ech te iden ti teit heb ben aang -
eme ten . De na druk ligt op het krij gen van een juis te her in ne -
ring van de kin der tijd. Het zien van de waar heid (de won den
uit de kin der tijd) zorgt voor een diep be grip over waar be paal -
de ge drags pa tro nen die hen nu be lem me ren, zijn ont staan. Van 
Gool “En door af te re ke nen met deze ‘spoken uit het
verleden’ ont dooi je te vens de be vro ren ener gie uit deze pa tro -
nen en kun je het le ven met een nieu we vi ta li teit gaan be na de -
ren (3). Het meer en meer los la ten van je on ech te iden ti teit
brengt je steeds die per in con tact met je ware kern en wijs heid. 
We ko men op aar de met een gro te do sis wijs heid. Hoe dich ter
je bij de wijs heid van je lichaam blijft, hoe meer je ver trouwt
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Durf, laat je vallen. Klamp je niet vast aan de schijnzekerheden van het
leven. De enige zekerheid is het leven zelf. We zijn in het Westen gewend 

geraakt om ons leven dicht te plamuren met allerhande verzekeringen
en veiligheden. Dat kan nuttig zijn, maar het kan ook dodelijk zijn. We

worden traag en sloom, en we verliezen de opwinding van het leven zelf. 
Durf ‘nee’ te zeggen tegen dingen die niet kloppen, of die niet goed

voelen, durf uit de sociale codes te breken.

Uit: ‘Terugkeer van de koning’ door Ton van der Kroon



op hoe je lichaam zich af stemt op de om ge ving en daar in mee
be weegt, des te dich ter je bij de wijs heid van het kind bent.”

In de vi sie van Lu cas van Gool is elk mens een soort on be -
schre ven blad dat moet le ren. Van huis uit is er in elk mens
een aang ebo ren ba sis pro gram me ring die pre cies weet wat te
doen. Ons men se lijk ze nuw stel sel heeft de aang ebo ren ca pa ci -
teit om ons al tijd te rug te la ten ke ren naar een even wicht i ge
in ter ne si tu a tie, vol le dig af ge stemd op de om ge ving. 

Van Gool: “Er komt al leen steeds meer in put van bui ten af
en die is weer ver vuild door al ler lei idee ën, aan na mes, over -
tui ging en. Om in die om ge ving te kun nen over le ven, neemt
het kind steeds meer af scheid van zijn in ner lij ke na tuur. Het
gaat zich steeds meer aan pas sen aan zijn om ge ving zo dat het
krijgt wat het no dig heeft: aan dacht, be ves ti ging, voed sel en
on derd ak. Zo raakt het steeds meer ver wij derd van de juis te
af stem ming op zijn ei gen wijs heid en richt zich op wat zijn
om ge ving van hem ver wacht. Het is net als bij een com pu ter,
er komt steeds meer soft wa re die met el kaar gaat con flic te ren
zo dat het be stu rings pro gram ma vast loopt en ge re set moet
wor den. Hoe je het ook wendt of keert, dit is onze con di tie als
mens. Want ook al pro beer ik het goed te doen door mijn kind
van vlees en bloed zijn in ner lij ke wijs heid te la ten be hou den
en zo na tuur lijk mo ge lijk op te voe den, dan nog vindt die con -
di ti o ne ring plaats. Ik heb im mers ook te ma ken met mijn ei gen 
voo ring eno men heid. Ook al pro beer ik mijn kind ‘zo goed
mogelijk’ te gen ver keer de in vloe den van bui ten af te be scher -
men, is er nog altijd de mogelijkheid dat ik fout inschat wat
verkeerd is en wat het kind werkelijk nodig heeft.”

Tweede geboorte
Op de vraag of het wel mo ge lijk is een kind he le maal in vrij -
heid op te voe den, zo dat het zijn wijs heid blijft be hou den, zegt 
van Gool dat hij zelf va der is en ook niet al tijd weet of hij het
wel goed doet. Wel denkt hij dat het ver lies van die kind toe -
stand van on schuld en ei gen-wijs heid on ont koom baar is

“Dit is wat ons als men sen ook ge ge ven is. Een kind is
zich niet be wust van die wijs heid. Het is zijn na tuur. Het is
niet klaar om in de we reld te zijn als vol was se ne. Daar voor is
een leer weg no dig, een leer weg waar in die ei gen wijs heid ver -
lo ren gaat met als mo ge lijk heid om op ter mijn weer te rug ge -
von den te wor den maar dan vol le dig be wust. Ie der mens zal
dit pad voor zich zelf moe ten gaan om te wor den hij in we zen
is. Dit is de twee de ge boor te; de eer ste uit de moe der en de va -
der, de twee de, de spirituele geboorte via ervaren en leren.

Oké, een kind moet le ren, net als jij en ik. We leer den en 
door te er va ren. Door er va ring leer je te on der schei den wat
voor jou klopt en niet klopt. Dát is ons pad: wor den wie we
‘deep down’ zijn. Be wust zijn komt in een lichaam om te le ren. 
Dat le ren be gint al bij het ge zin waar in je wordt op ge voed,
waard oor een per soon lijk heids truc tuur ont staat die zich tus sen 
de twin tig en der tig jaar maxi maal ont wik kelt om daar na weer
verd er te ont wik ke len, een soort tweede geboorte.”

Ook al wor den kin de ren op ti maal en in vrij heid op ge voed,
dan nog zet ten zij zich vaak af te gen het mi lieu waar in ze zijn
op ge voed. Lu cas van Gool heeft mee ge maakt dat kin de ren die 
in ‘optimale’ vrij heid zijn op ge voed, zo als bij voor beeld kin de -
ren van san ny as ins, haaks op het pa troon van hun ou ders re a -
ge ren. Ze ver wij ten hen dat ze on der het mot to van ‘vrijheid’
geen struc tuur, hel der heid, geen rich ting, geen bed ding heb -
ben ge had en aan hun lot wer den over ge la ten. Ze gaan zich
daar dan vaak weer tegen afzetten en worden rigide. 

“We heb ben het over wijs heid, maar wat is wijs heid in de
opvoe ding? Hoe zorg je dat de wijs heid van het kind bloot blijft 
lig gen? Na tuur vol ken le ven dicht bij de na tuur en zijn af ge -
stemd op hun na tuur lij ke om ge ving. Die heb ben wij nu een maal 
niet. Kin de ren groei en op met pc’s, ipads, ip ho nes, in een na ge -
noeg ge au to ma ti seer de we reld met veel prik kels. Je kunt dat be -
treu ren, maar het is wel onze leer weg. Hoe ga je daar mee om op 
een ma nier die voor jou klopt waard oor je wijs heid weer bloot
komt te lig gen. Ik denk dat we onze kin de ren slechts kun nen
on der steu nen om hun leer weg te vin den en te zien. Het gaat
erom ze daar in weg wijs te ma ken en ze op hun pad te be gel ei -
den. Het groot ste ca deau dat we daar in te bie den heb ben is dat
wij als ou ders onze ei gen wijs heid te rug vin den door af te re ke -
nen met de spo ken uit het ver le den.”

Zoektocht naar de eigenwijsheid
Een kind is ook vol gens Lu cas van Gool tot zijn ze ven de nog
dicht bij die wijs heid waar na er een nieu we cy clus be gint. “Ik
kan daar in mee gaan maar ge bruik wel an de re be woor ding en.
Tot het 7e le vens jaar is het kind nog zeer sterk ver bon den met
de ei gen wijs heid. Toch is de con di ti o ne ring dan wel al in vol -
le gang. Het kind laat meer en meer die ei gen spon ta ne, meer
fijn stof fe lij ke, be le vings we reld los en komt aan ‘in de wereld’. 
Een stap die mijns in ziens no dig is. Je leeft een groot deel in
de we reld, doet er va ring en op, tot dat je je gaat re a li se ren dat je 
iets mist. Dit is het punt waar de zoek tocht be gint: te rug naar
de ei gen wijs heid, te rug naar al die au then ti ci teit die je als
kind had maar nu met de au to no mie van een vol was se ne. Een
su per coo le maar ook zeer con fron te ren de reis. In die zin dat
we onze weg of wel onze plek in deze speel tuin moe ten vin -
den. ‘Op aarde’ wil zeg gen: je komt aan in een om ge ving die
je niet kunt ont ken nen. Je kunt wel zeg gen dat die niet be staat
of dat het een il lu sie is, je wordt er toch mee ge con fron teerd.
Een kind dat los komt van de ou ders en niet die ade qua te on -
der steu ning ge had heeft om met die om ge ving om te gaan
maar in het fijn stof fe lij ke is blij ven ste ken, krijgt het knap
moei lijk. Niet ge zond hoor! In mijn werk ga ik uit van de vi sie 
dat het kind van af ze ven jaar de ei gen wijs heid wat los laat en
zich gaat aan pas sen aan zijn om ge ving. 

Hoe kun nen we weer bij die oor spronk elij ke wijs heid ko -
men? “Ja, die weg te rug loopt voor mij via ons lijf. Het be te -
kent dat we ons be wust moe ten gaan wor den van hoe we ons
door onze om ge ving heb ben la ten con di ti o ne ren en wat het ef -
fect er van is op ons lijf. We kun nen de we reld en onze ou ders
er de schuld van ge ven. Daar mee ont lo pen we een verd ere ont -
dek kings reis naar bin nen naar het in stinc tie ve, het meer dier -
lij ke van waar uit we een soort nieu we ver bin ding zou den kun -
nen ma ken met ons in ner lijk we ten, onze in tu ïtie, onze wijs -
heid. De be reid heid om naar bin nen te kij ken en in kaart te
breng en wat er ge beurt, is een leer weg. Je gaat ont dek ken dat
je in het oude ver haal zit en dat je er tijd voor moet ne men om
daar mee aan de slag te gaan. Je gaat inzien dat je je afsloot en
niet durfde te voelen.

Het is heel be lang rijk echt tijd te ne men voor het ge kwet ste 
in nerljke kind en be reid te zijn om de leeg te, en de pijn te er -
va ren, te rou wen om het ge mis aan warm te en lief de. Er gaat
dan iets ver schui ven. Het ver trou wen, de kracht en de wijs heid 
komen terug. 

We heb ben hier in Amers foort een wee kwork shop ge or ga -
ni seerd rond het the ma ‘Born Again’, waar bij het erom gaat
ruim te te ge ven aan het spon ta ne, na tuur lij ke kind. In het be -
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gin we ten men sen echt niet wat ze er mee aan moe ten, maar
gaan de weg zie je men sen door al ler lei fa sen zo als woe de,
verd riet, ver wond heid en rouw heen gaan. Het wor den steeds
sub tie le re er va ring en. We le ren men sen deze ener gie, die con -
stant ve ran dert, te vol gen. Er zit in dit in ner lijk kind werk een
be paal de op bouw. Het eer ste ge deel te draait om ge voe lens de
ruim te ge ven met als doel ge zon de re re la ties te krij gen dan die 
in de kin der tijd. We wer ken met een mo del en daar in wor den
de ver schil len de la gen af ge peld. De eer ste laag is die van de
over le vings stra te gie ën, de be scherm laag die over de won den -
laag  heen ligt. Onder die wondenlaag ligt de innerlijke
wijsheid, de wijsheid van het kind."

(1): Cla re Dun nel, De weg naar het Zelf. Carl Jung en zijn spi ri tu e le
zoek tocht.
Alta mi ra, 2012.
(2): Els Kik ke, In be we ging ko men van uit oer kracht. Zijn in es sen tie.
Alta mi ra becht, 2005.
(3): Zie hier voor bij voor beeld ook: Pe ter A. Le vi ne, De tij ger ont waakt.
Trau ma be han de ling met lichaams ge rich te the ra pie. Alta mi ra Becht,
2007.

Lambèrt (Aat) de Kwant is free -
lan ce re li gie jour na list en ver zorgt 
programma’s voor OHM, de
Hin doe-om roep. Via zijn bu reau
Qu an tum Re se arch & Jour na lis -
tiek is hij ook be trok ken bij re -
search voor an de re or ga ni sa ties
en schrijft hij o.a. in bla den als
Pra na, Te rug keer en Ko örd -
danser. Hij is pro gram ma ma ker
bij Indi go Soul sta ti on. (www.in -
dig go soul sta ti on). Hij or ga ni seert 
sym po sia via de stich ting Qu an -
tum Sym po sia. (www.quan tum -

sym po sia.nl). Hij verd iept zich ook in het fe no neem van de
he len de stem, geeft daar ook le zing en en works hops over
E-mail: ade kwant@upcmail.nl

* * *
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Lentekind
Ik hoorde je al roepen

op een winterdag.
Ik rook je aarzelende geuren 

en voelde je twinkelen.
Nu ben je er.

Kwetsbaar en transparant, 
als het kind in ons.

Je leeft in mij.
Je groeit naar het licht,

naar de jubel
van de zomer.

Ik wil jou laten zijn 
zoals je bent

en van je genieten.
Je bent mijn lente. 
Je vocht zo dap per 

door mijn win ter heen, 
je geboorte tegemoet.

Wat ben je kwetsbaar 
en vitaal. 

Transparant en ijl
als de lente

sta ik op mijn tenen
en reik naar de zon.

Zonlicht stroomt door mijn 
kruin en vingertoppen 

naar binnen
en bereikt mijn hart,

dat zich opent 
als een bloem.

De lente is in mij 
en zindert van liefde 

voor het leven.
Mijn hart en de zon 
verbinden zich en

mijn lichaam ontvangt...
Ik voel de voedende aarde 

onder mijn voeten. 
Ik groei.

Ik ben een verbinding
tussen hemel en aarde.

De zon schijnt 
schuin naar binnen

in de huizen
van de mensen.
De lente komt 

ons openbreken
met haar zachte 

indringende klank.
Niet iedereen kan het aan.

Het is moeilijk 
je kwetsbaar te voelen

en bedreigend 
ontvankelijk te zijn,

als bloemen open te gaan.
Maar lente,
jouw moed 

is een bron van inspiratie.
Je komt uit het diepe duister.

Je laat het nooit afweten.
Je opent je, ook al stormt het.

Je laat je voeden
door de aarde en het licht.

Je groeit en bloeit.
Je bent de kracht zelve. 
Omdat je zo kwetsbaar 

durft te zijn.

Els Kikke 


