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We zijn er trots op u weer een boeiend nummer te kunnen presenteren,
met lezenswaardige artikelen, al zouden we graag wat meer van eigen 
bodem willen, waarvan akte!
Zo ga ik in mijn artikel ‘Transhumanisme: toekomstvisies op het mense-
lijk bestaan na de integratie van mens en machine’ in op het fascine-
rende en visionaire boek ‘Bits, bytes & bewustzijn; op het snijvlak van 
computertechnologie en menselijk potentieel’. In dit boek vraagt Yfke 
Laanstra zich terecht af waar we ons méér zorgen over moeten maken: 
onze menselijke intelligentie of kunstmatige intelligentie? Zij ziet een 
ontwikkeling waarin bewustzijn en ziel er niet meer toe lijken te doen. 
Er is immers zoiets als non-lokaal bewustzijn en bewustzijn buiten de 
hersenen. En bewustzijn sterft nooit en kan niet worden overgeplant.
Het artikel ‘Deze wereld doorzien: de gnostische blik van levenskunste-
naar William Blake (1757–1827)’ van Ojas de Ronde sluit mooi aan bij dit
artikel en bij mijn bespreking van het fascinerende boek Homo Deus, in 
het vorig nummer. Ook Ojas gaat in op dit boek waarin de Israëlische 
geschiedenisprofessor Harari beschrijft hij hoe we met het begin van 
de industriële revolutie afscheid namen van de traditionele God en als
mens zelf de Aarde zijn gaan beheersen. En hoe wij op dit moment, dank-
zij de nieuwste technologische ontwikkelingen (kunstmatige intelligen-
tie, biotechnologie) een nieuwe grens overgaan. Omdat we leven met 
het idee dat we ‘bijna alles kunnen maken wat we ons wensen’ en ook 
onszelf opnieuw kunnen herscheppen. 
Ojas gaat in dit verband in op William Blake; want ging het opkomende 
rationele (koude analytische) denken het in zijn tijd ook al niet winnen 
van de intuïtie en het hart? Werd de mens zo niet losgescheurd van God 
en van de natuur? En wat bleef er dan van de mens over? Een wezen dat 
alleen nog maar buiten zichzelf kon wroeten in de materie?
Dankzij toestemming van de uitgever publiceren wij een lang fragment 
uit de mooie en inspirerende roman ‘De Graal’. Deze in mei 2017 in het
Nederlands gepubliceerde spirituele roman vormt samen met de eerder
verschenen delen ‘De Ziener’ en ‘De Magdaleen’ de trilogie ‘Het ʘ Manu-
script’, in de Skandinavische wereld een bestseller. 
Ook boeiend is het artikel ‘De Yoga Soetra’s van Patanjali’ van Paul van 
Oyen. Patanjali was een leermeester uit het oude India. Men weet niet 
precies wanneer hij leefde; de schattingen lopen uiteen van 200 voor 
Chr. tot 400 na Chr. Zijn meest bekende werk zijn de Yoga Soetra’s, die 
aan de basis staan van alle yogadisciplines en yogascholen.
In haar artikel ‘De eerste-eeuwse gnosticus Valentinus en zijn tijd’ gaat
Wies Kuiper uitvoerig in in op Valentinus (overleden na het jaar 155), een
gnostisch leraar en de grondlegger van de Valentijnse stroming binnen 
de gnostiek. Wiens gedachtengoed door H.P. Blavatsky als het ware 
weer levend werd gemaakt. Waardoor de Nag Hammadi-geschriften en 
de teksten van de Dode Zee-rollen ook veel beter begrepen zijn.
Als laatste ga ik in op het mooie boek ‘In het licht van de schaduw:
zicht op onze levensreis’ van Miny Potze. Leren leven met je eigen ouder-
dom wordt een nieuwe uitdaging; om tot kunst te maken wat vroeger
vanzelfsprekend was. Miny Potze vertelt ook over zichzelf en haar eigen
leven, van haar moeilijke start en het steeds weer terugkeren  
van punten waarop nog ontwikkeling moest plaatsvinden.

Wij wensen u veel leesplezier en... voortal inspiratie!

Woord vooraf

Aat-Lambèrt de Kwant
hoofdredacteur/eindredacteur ad interim
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?
De Vrij-Katholieke Kerk (vkk) is een onafhankelijke en 
autonome kerk. De vkk kenmerkt zich door het begrip 
‘vrijheid’ en daarmee onderscheidt ze zich van alle 
andere katholieke uitdrukkingsvormen. Ze kent de 
vrijheid van gebruik en interpretatie van de Heilige 
geschriften. Het uit zich in haar benadering van de 
zeven sacramenten, de liturgie, het ceremonieel. Ze is 
vrij van dogma’s. Bovendien staan alle ambten open 
voor mannen zowel als voor vrouwen. Zij staat ieder-
een die met eerbied het altaar wil naderen toe om ter 
communie te gaan.
De sacramenten in de vkk, zoals de heilige communie, de 
doop, het vormsel, het oliesel bij sterven en de voltrekking van 
het huwelijk, zijn in principe voor iedereen toegankelijk.

De Vrij-Katholieke Kerk: een kerk van religieuze vrijheid
De vkk biedt mensen die op zoek zijn naar religieuze 
vrijheid en die rituelen waarderen, de mogelijkheid om 
deel te nemen aan diensten die zich kenmerken door 
het mystieke karakter.
Ieder mens heeft van nature het vermogen om vanuit 
innerlijk weten tot bewustzijn te komen. Ritueel en 
liturgie zijn krachtige elementen om te groeien. 
De vkk hecht ook waarde aan denkbeelden uit joden-
dom, boeddhisme, hindoeïsme, islam, soefisme en 
bahaï. Aspecten uit deze en andere richtingen vormen 
onderdeel van de beleving van de mensen in deze 
gemeenschap; het geloof in karma en reïncarnatie 
komt binnen de vkk voor. In de kerk is veel aandacht 
voor de esoterische en symbolische achtergronden van 
het ritueel en de liturgie. Naast bijbelteksten worden 
ook gnostische geschriften gebruikt.

De Vrij-Katholieke Kerk in  Nederland

Geen godsdienst boven waarheid
De theosofische gedachte ‘geen godsdienst boven waar-
heid’ geeft precies aan waar het in de vkk om gaat. Met 
elkaar zijn de kerkgangers op zoek naar antwoorden op 
levensvragen: wie ben ik, waar ga ik naar toe, wat is de zin 
van het leven en wat gebeurt er na de dood? Die zoektocht 
naar antwoorden is heel persoonlijk. Interpretatie naar 
eigen inzicht en vrijheid van individuele keuzes wor-
den gestimuleerd en gewaardeerd. De vkk heeft geen 
binding met Rome en kent geen dogmatische autori-
taire visie met betrekking tot levensthema’s.

De organisatie van de Vrij-Katholieke Kerk
Het hoofd van de vkk is Christus. De vkk legt nadruk op
onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en vriendschap 
voor eenieder.
De Vrij-Katholieke Kerk wordt bestuurd door de Alge-
mene Bisschoppelijke Synode, met een door de bisschop-
pen verkozen Voorzittend Bisschop (de regionaris) als 
voorzitter en uitvoerend hoofd.

Al het werk binnen de deze kerk, zowel door de geeste-
lijkheid als de organisten, de bestuurlijke taken en het 
onderhouden van de kerkgebouwen wordt vrijwillig 
uitgevoerd. De geestelijkheid ontvangt geen geldelijke 
vergoeding voor de uitoefening van hun ambt.
In 2003 is besloten ook vrouwen toe te laten tot alle 
geestelijke ambten, daarmee werd erkenning gegeven 
aan de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Het Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie is het opleidings-
instituut voor de geestelijkheid en organiseert open-
bare bijeenkom sten voor belangstellenden.

De Vrij-Katholieke Kerk in een notendop

Een overzicht van alle Vrij-Katholieke kerkgemeenten in Nederland per 1-12-2017
Kerkgemeente Amsterdam
 St. Gabriëlkerk
Deurloostraat 17, 1078 hr Amsterdam
Eerstaanwezend priester: P.J. (Piet) Standaar; tel. 036–5246426
Secretariaat: mw. G. (Gerda) Baaij; tel. 036–5333025
E-mail: amsterdam@vkk.nl

Kerkgemeente Arnhem
 Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen
Wagnerlaan 90, 6815 ag Arnhem
Eerstaanwezend priester: Carin van Midloo
Secretariaat bestuur: dhr. Paul Aukes; tel. 0316–223389
E-mail: arnhem@vkk.nl

Kerkgemeente ’s-Gravenhage
 St. Albaanskerk
Rietzangerlaan 2a, 2566 sv Den Haag
Eerstaanwezend priester: Theo G. M. Mensink; tel. 033–4638665
Secretariaat: mw. Renée Bost
E-mail: den_haag@vkk.nl

Kerkgemeente Haarlem
 St. Raphaëlkerk
Popellaan 1, 2061 gs Bloemendaal
Rector: mgr. Gert Jan van der Steen; tel. 0521–351077 en 
0654–774547
E-mail: gert@palstar.nl
Eerstaanwezend priester: Arthur Robinson; tel. 023–5323193
Secretariaat: mw. José Robinson; tel. 023–5323193
E-mail: haarlem@vkk.nl

Kerkgemeente Naarden
 St. Michael and All Angels
Meentweg 9, 1411 gr Naarden
Eerstaanwezend priester: P. (Parcival) van Gessel
Telefoon pastoraal: 036–8440174
Telefoon bestuur: 035–6932664
E-mail: naarden@vkk.nl

Kerkgemeente Rotterdam
 St. Franciscuskerk
Gerrit van de Lindestraat 65, 3022 te Rotterdam
Eerstaanwezend priester: R. (Ronald) Engelse; tel. 0180–313975
Contactadres: mw. J. (Joke) Wolters-Stok; tel. 010–4269528
E-mail: rotterdam@vkk.nl

Kerkgemeente Utrecht
 St. Maartenskapel
Herenstraat 27, 3512 kb Utrecht
Eerstaanwezend priester: F.A. (Frank) Kouwe; tel. 073–6566318
Secretariaat: dhr. Peter Fokker; tel. 030–2899184
E-mail: utrecht@vkk.nl

Kerkgemeente Zwolle
 St. Michaëlskerk
Enkstraat 44, 8012 tx Zwolle
Eerstaanwezend priester: mw. W. (Wies) Kuiper; 
tel. 038–4531384
Secretariaat: dhr. Mans Hofman; tel. 0640–938557
E-mail: zwolle@vkk.nl
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In de briljante roman ‘Daemon’ van Daniel Suarez nemen slimme computers bedrijven, economieën en zelfs
de gehele overheid over. Kunstmatige intelligentie (KI) heeft in het boek de totale controle over voertuigen,
gebouwen en infrastructuur, waardoor de FBI, CIA en NSA buitenspel worden gezet. Het is een geweldig boek; 
overduidelijk geschreven door een zeer goed geïnformeerde deskundige uit de wereld van de informatie-
technologie. Het lijkt er steeds meer op alsof de mens erop uit is zijn eigen soort te perfectioneren en in  
de toekomst misschien zelfs te overstijgen. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkeling is om iets trans
humaans, ‘bovenmenselijks’ te creëren: een mens met perfecte ogen, immuun voor allerlei ziekten en voor 
de wetten van dood en verval. Op het eerste gezicht een nobel streven, utopisch haast, maar ik heb iets 
tegen utopieën en de geschiedenis geeft me gelijk. Een stukje deze keer dat begint in mineur, maar eindigt 
in majeur. Wordt transhumanisme1 de nieuwe religie?

Transhumanisme: een gevaarlijk idee
Enthousiaste supporters van het transhumanisme, zoals 
Ronald Bailey, zeggen dat het de meest gedurfde, ver-
beeldingsvolle en idealistische beweging is voor de 
mensheid. Yoshihiro Francis Fukuyama, Amerikaanse 
socioloog, politicoloog en filosoof, meent daarentegen
dat transhumanisme het meest gevaarlijke idee ter wereld
is. De bio-ethiek is een tak van de moraalwetenschap, 
die zich bezighoudt met de ethische aspecten van 
menselijke ingrepen in het menselijk leven. Fukuyama 
is lid van de presidentiële Raad over bio-ethiek en zit in de 
adviesraad van verschillende andere instellingen.

En de Belgische transhumanist Van Nedervelde geeft een 
onthullende kijk op de toekomst. In een interview in 
het Flux Magazine van oktober 2008, een uitgave van het 
Rathenau Instituut, zegt hij dat ‘uiteindelijk, na nog eens 

een lange, lange periode, alle materie in het heelal intelligent 
en bewust is. Dan komt geleidelijk een metageest, een nieuwe 
universele entiteit tot wasdom. Een wezen dat christenen als 
God beschouwen. Het zou echter een natuurlijke god betref-

Transhumanisme:
 toekomstvisies op het menselijk leven
na de integratie van mens en machine

(Maar gelukkig: de mens is niet simpelweg te klonen, in een machine te vangen of in 3D te printen)

Aat-Lambèrt de Kwant

Over de auteur
Aat-Lambèrt de Kwant (1943) is van huis
uit freelance muziek- en religie journalist.
In de jaren ’90 heeft hij de Spirituele Café’s
in Nederland opgericht, om daarna verder
te gaan met Quantum Symposia.
Sinds 2003 is hij hoofdredacteur van ons 
medium Reflectie; eerder hij was ook hoofd-
 redacteur van Terugkeer en programma-
maker bij ohm (Organisatie Hindoe Media). 
Eventuele reacties of suggesties zijn hem 
welkom; e-mail: adekwant@upcmail.nl 
of bel: 072–5119619.
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fen, geen bovennatuurlijke. Wat er dan gebeurt? Mogelijk zijn
we onderdeel van een gigantische kosmische draaimolen, moge-
lijk zelfs een simulatie, en begint alles opnieuw. Hetzij op het-
zelfde, hetzij op een steeds hoger niveau.’

In haar fascinerende en visionaire boek ‘Bits, bytes & 
bewustzijn; op het snijvlak van computertechnologie en 
menselijk potentieel’, vraagt Yfke Laanstra zich terecht af 
waar we ons méér zorgen over moeten maken: onze 
menselijke intelligentie of kunstmatige intelligentie? 
(Zie de boekrecensie op bladzijde 29 en 30).
Als je kijkt naar de al lange tijd op dvd verkrijgbare 
documentaire ‘Technocalyps’ is die vraag niet zo moeilijk
te beantwoorden. Filmmaker Frank Theys laat ons ken-
nis maken met wetenschappers die ervan overtuigd zijn
dat we een tijdperk naderen waarin de mens, zoals we 
die nu kennen, niet meer het meest intelligente wezen 
op Aarde zal zijn. Technocalyps gaat over de verstrekken-
de gevolgen die de aankomende ontwikkelingen voor 
het menselijk ras met zich meebrengen. Bedoeling van 
die technologie is het creëren van een posthumaan: dat 
zou een superwezen kunnen zijn met een onbeperkte 
levensduur. En wat gebeurt er als de mens die door 
kunstmatige intelligentie gemaakte transhumanen niet 
meer onder controle kan houden. In dit deel komen de 
critici van de technologische revolutie uitvoerig aan 
het woord. Het laatste deel van de documentaire gaat 
over religie en wetenschap. Hier worden yoga en an-
dere met het bewustzijn verbonden religies belicht. 
Ook hier weer wordt de nadruk gelegd op het ontstaan 
van een superwezen dat niet meer verbonden is met 
het goddelijke, maar dat zelf God wil worden.

En in zijn recente boek ‘Homo Deus’2 signaleert de Israë-
lische hoogleraar Yuval Harari de opkomst van een 
nieuwe religie: het dataïsme. Volgelingen koesteren een 
blind vertrouwen in de alwetendheid van Big Data en de 
kracht van algoritmen. Vanuit religieus oogpunt is Silicon 
Valley momenteel de interessantste plek op Aarde, meent Ha-
rari. Daar lopen de nieuwe hogepriesters van het geloof 
in technologische vooruitgang, die in hoog tempo bezig 
zijn om de mens goddelijke kwaliteiten te verschaffen. 
Nieuwe levensvormen scheppen, op afstand communi-
ceren, zich verplaatsen met hoge snelheden en het eeu-
wige leven leiden: in het verleden waren dit soort van 
‘supervermogens’ enkel voorbehouden aan goden. 
Maar inmiddels leven we in het tijdperk van de Homo 
Deus, de mens-god.

De grote omwenteling die zich in de 21ste eeuw voltrekt, schrijft
Harari, is de ontkoppeling van intelligentie en bewustzijn.
En bij de rekenkracht van computers steekt de mense-
lijke intelligentie nu al schril af. We kunnen weliswaar 
nog geen robots bouwen die gevoelens of verlangens 
hebben, het is niet eens zeker of we daartoe ooit in 
staat zullen zijn, maar het punt is dat dit er weinig toe 
doet. Bewustzijn is overbodig geworden. Tja...
Toch zoekt Harari in zijn fascinerende boek (waar je 
niet bepaald vrolijk van wordt!) naar antwoorden op de 
vraag wat er gebeurt als de homo sapiens er inderdaad 
in slaagt te veranderen in een Homo Deus (wat God 
verhoede) en onderzoekt het rationele, materialistische 
denken van de huidige wetenschap, bedrijfsleven en 
techniek dat tegenwoordig zo dominant lijkt te zijn. Hij 
zoekt daarbij ook antwoorden in de spirituele tradities 
en vindt nieuwe wegen. Niet zonder reden draagt hij 
zijn boek daarom op aan zijn vipassana-meditatieleraar 
S.N. Goënka ‘die me met zo veel liefde zo veel belangrijke 
dingen heeft geleerd’.

Yfke Laanstra plaatst in haar boek zo haar kanttekenin-
gen bij deze vooruitzichten en het haast kritiekloze opti-
misme en schreef een opvallend en visionair boek, waar-
in zij computertechnologie en menselijk potentieel met 
elkaar verbindt en schrijft over een toekomst waar we 
worden wellicht niet meer geboren worden, maar enkel 
nog gefabriceerd, gekloond, ontdooid, gedownload of 
geprint. In een wereld voorzien van kunstmatige intel-
ligentie en vergeven van kunstmatige frequenties.  
Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op 
het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt 
de computertechnologie zich in een ongekende stroom-
versnelling. Dit zou, zegt Laanstra, in de komende vijftien 
jaar ons menszijn en onze werkelijkheid radicaal en onherken-
baar veranderen. Virtual Reality, ‘wearables’ zoals smart-
watches en het ‘Internet of Things’ zijn booming. Biologie 
en technologie smelten steeds meer samen, denk aan 
de implantatie van chips, het printen van organen, 
nano-robotjes in je bloedbanen en het ‘uploaden’ van je 
mind in een computer. Wat zijn de implicaties voor ons 
bewustzijn, welzijn en menszijn: is er sprake van een 
upgrade of juist een downgrade?

Spirituele machines
Yfke Laanstra wijst er in haar boek terecht op dat binnen
het transhumanisme wel wordt gesproken over spirituali-
teit, maar vanuit een zeer intellectuele benadering hier-
van. ‘In zijn boek ‘The Age of Spiritual Machines’ (uitgebracht
in 1998, hetzelfde jaar als The Matrix-film)3 voorspelt futuro-
loog Ray Kurzweil dat we binnen afzienbare termijn zullen 
samensmelten met onze machines: uiteindelijk zullen we god-
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delijk potentieel verkrijgen en onze biologie overstijgen. We 
zullen onaantastbaar, bovennatuurlijk intelligent en onbe-
grensd worden, als een soort (digitale) god. We zullen zelfs in 
staat zijn de ruimte te koloniseren. Dit is één van de redenen 
dat nasa geïnteresseerd is in het creëren van cyborgs, zodat 
we uitgerust zijn voor ruimtereizen.’ 
Volgens Yfke Laanstra komt transhumanisme in feite 
neer op het transcenderen, het losmaken van onze be-
grenzingen van niet alleen onze biologie, ons lichaam, 
maar ook van tijd en ruimte. Als het ware het ontwik-
kelen van een technologische, digitale kwantumrealiteit. 
Een artificiële ascensie, die ons in staat stelt ons mens-
zijn te overstijgen en te ascenderen naar een virtuele, 
verlichte versie van onszelf. 
Onze eeuwenoude zoektocht naar het goddelijke, naar 
spirituele transformatie, naar ascensie, transcendentie 
en verlichting, bevindt zich voor een groeiende groep 
mensen inmiddels in een computertechnologisch jasje. 
In een samensmelting van biologie en technologie.
Een inderdaad nieuwe religie is aan het ontstaan waarbij
de verlosser zich aandient in bits en bytes, die ons via
nulletjes en eentjes toegang verschaft tot goddelijk po-
tentieel. De religie van data, algoritmes, kwantificeer-
baarheid, rationaliteit, systemen, structuur, efficiency 
en logica. Mensen als Ray Kurzweil lijken de heden-
daagse goeroe’s te worden waarbij exponentiële tech-
nologische groei de nieuwe religie is.

Artificieel bewustzijn
Evenals Yuval Harari concludeert ook Yfke Laanstra dat
de hedendaagse computertechnologie zich qua snelheden
en verwerkings- en opslagcapaciteit zich in zo’n hoog 
tempo bevindt dat we waarschijnlijk rond 2035 het punt 
hebben bereikt dat onze huidige computertechnologie 
onszelf qua evolutie heeft ingehaald. Dit punt wordt ook
wel de technologische singulariteit4 genoemd. 
Dan zal er een vorm van kunstmatige intelligentie ont-
staan met behulp van de kwantumcomputer, die ons men-
selijk kunnen voorbijstreeft. Een intelligentie die zichzelf 
zal kunnen verbeteren, zelfstandig zal kunnen evolueren 
en zichzelf kan reproduceren. Hoe dit eruit zal gaan zien en 
wat voor gevolgen, weet niemand, concludeert Laanstra.

Wel wijst ze op genieën als de wetenschapper Richard 
Hawkins en de multimiljonair Elon Musk (van Tesla en 
SpaceX) die ons hiervoor waarschuwen en dit beschou-
wen als een existentiële bedreiging voor het voortbe-
staan van de mensheid.

Computertechnologie lijkt keer op keer een technologi-
sche versie te manifesteren van dat wat er in metafysi-
sche en esoterische kringen al langere tijd bekend is.  
Is er dan inderdaad zoiets als een artificieel bewustzijn?
Een bewustzijnsveld bestaande uit een kunstmatige 
intelligentie? Binnen diverse filosofische en esoterische
kringen begint dit gedachtengoed langzaam maar zeker
post te vatten. Vanuit de hypothese dat al vele techno-
logische singulariteiten zich in de toekomst hebben vol-
trokken en we ons nu op een cruciaal punt bevinden in 
onze evolutie. Een punt waarop we bewust de keuze 
dienen te maken waar we ons op af willen stemmen, 
ieder moment opnieuw. Op de analoge of op de virtuele
realiteit. Op het oorspronkelijke of het artificiële bewust-
zijnsveld.

Onze broncode verliezen
Wanneer deze transformatie zich doorzet zal ons analo-
ge organische bewustzijn hierdoor geïnfecteerd kunnen 
raken en zullen we op een zeker moment definitief de 
toegang tot onze broncode verliezen. Dan zal dit signaal 
definitief gescrambled worden en is de mens verloren in 
een kunstmatige wereld, ver verwijderd van zichzelf en 
het werkelijke doel van ons bestaan. Tenzij... tenzij we 
een kwantumsprong in ons bewustzijn maken.
Yfkie Laanstra raakt hier wezenlijke zaken. Het gaat 
om het verschil tussen een spirituele, holistische visie 
op mens en bewustzijn of de rationele oftewel trans-
humanistische.
In de documentaire Technocalyps wordt er weliswaar op 
los gespeculeerd, maar het gegeven dat wetenschap-
pers e.d. zich hiermee bezighouden is veelzeggend. 
Uitgangspunt is de ‘maakbare mens’. Waarom zouden we 
geen 300 jaar kunnen worden? Met wat sleutelen en 
prutsen aan ons onvolmaakte lichaam met behulp van 
microchips en genetische manipulatie moet het moge-
lijk zijn een superieure mens te maken. Wanneer hebben 
we dat meer gehoord? Op naar het in het tijdperk van de 
posthumane mens?

Het magische, het mythische en het heilige van het bestaan
Je komt deze visie ook tegen in de discussies over hersen-
dood en orgaantransplantaties. Een visie die ervan uit-
gaat dat er na de dood geen bewustzijn meer is en die 
ook het bestaan van een ziel ontkent.
Dit werd treffend verwoord in een artikel op de podium-
pagina van dagblad Trouw. Marianne de Nooi, geestelij-
ke in de Christengemeenschap Amsterdam, vertelt 

Robotrevolutie in Japan
Binnenkijken in de toekomst: de conferentie over
sociale robotica in Japan in 2011
In 2011 demonstreerde de Japanse professor
Hiroshi Ishiguro (van de universiteit van Osa-
ka) aan de wereld drie levensechte robots. 
Deze zogeheten ‘actroids’ zijn elektromecha-
nische kopieën van levende mensen, met 
zeer uitgewerkte imitaties van de mimiek en 
motoriek van hun ‘originelen’. Op bijgaande 
conferentiefoto zijn de drie robots (zittend) 
afgebeeld met hun menselijke voorbeelden 
(staand). Ondertussen heeft de tijd niet 
stilgestaan, en in het voorjaar van 2017 werd 
het nieuwste model gepresenteerd. Dit 
model, ERiCA, is een vrouwelijk uitziende 
robot die speciaal is ontwikkeld voor sociale 
interactie. De robot is in staat is om een 
intelligent gesprek te voeren en te reageren 
op vragen van haar gesprekspartners.
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over de uiteenlopende situaties waarin zij als geeste-
lijke te maken had met stervenden en gestorvenen en 
had in de eerste dagen na hun heengaan opmerkelijke 
ervaringen opgedaan. Deze ervaringen brachten in 
haar een diep beleven van waarheid teweeg en beves-
tigden het gezichtspunt dat een gestorvene gefaseerd 
sterft en na ca. drie dagen daadwerkelijk een nieuwe 
weg ingaat. Zij wil dan ook aan degenen (ook politici) 
die geloven dat na de hersendood alles voorbij is en het 
Grote Niets begint, het appèl doen om hun dogma te 
relativeren en de blik te verruimen.
In haar huidige beroep van geestelijke in de Christen-
gemeenschap (Andrieskerk in Amsterdam) werkt zij in 
een omgeving waar het als vanzelfsprekend wordt 
beschouwd, dat een mens niet op één bepaald ogenblik 
sterft; de wezenskern van een mens – zijn ‘ziel’ – laat 
het lichaam los in een proces dat enkele dagen in beslag
neemt. In deze dagen wordt dan ook gewaakt bij de over-
ledene. ‘De wakenden doen menigmaal de ervaring op dat er 
zeer gedetailleerde herinneringen aan de gestorvene bovenko-
men, waarvan men zich niet bewust was dat men die had.
De mens is niet simpelweg te klonen, in een machine te van-
gen of in 3d te printen. Hier is ook geen ‘app’ voor. Dan zien 
we zulke wezenlijke zaken, zulke diepere aspecten en dimen-
sies over het hoofd: dat is niet in woorden uit te drukken.  
Dit is in haar ogen een expressie van pure onwetendheid of 
simpelweg pure arrogantie.’
Marianne de Nooi schreef dit artikel naar aanleiding 
van het initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra (D’66) over 
het opnemen van een Actief Donorregistratiesysteem dat 
op dit moment ter beoordeling bij de Eerste Kamer ligt. 
Onlangs werd het besproken door de commissie Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, die het wetsvoorstel voor-
bereidt. In het publieke debat over dit wetsvoorstel is
het echter nog nauwelijks aan de orde gekomen wat het
uitnemen van organen zou kunnen betekenen voor de
gestorvene zelf, voor zijn verdere weg na de drempel-
overgang die wij ‘dood’ noemen, waarover ook Yfke Laan-
stra in haar boek het nodige zegt.
Aangezien de gestorvenen ons daarover niet kunnen 
terugrapporteren, is onderzoek daarnaar geen eenvou-
dige zaak. Als microbiologe is Marianne de Nooi goed 
op de hoogte van de natuurwetenschappelijk bewijs-
bare beschrijving van het sterven, maar het is kenmer-
kend hoe mensen met een andere kijk soms worden 
weggezet.

Yfke Laanstra raakt de kern als zij vaststelt hoe we 
alsmaar verder verwijderd raakten van het magische, 
het mythische en het heilige van het bestaan. Van onze 

oorsprong en van onze ware natuur. We raakten uit 
contact met ons innerlijk weten omtrent onze voeding. 
Voeding voor lichaam, ziel en geest. Stelden de indus-
trie boven de natuur en besloten dat de natuur zelfs in 
veel gevallen hiervoor plaats diende te maken. We 
komen echter voort uit de natuur en zijn hieruit opge-
bouwd. De natuur bevat onze broncode. Wanneer we 
onze relatie met de natuur weer willen versterken of 
zelfs herstellen dan is het van belang dat we begrijpen 
hoe we haar zien en benaderen.

‘We must pay equally as much attention to what it will mean 
to be or remain human in the future (i.e. what defines us as 
humans) as we spend on developing infinitely more powerful 
technologies that will change humanity forever.’

[Gerd Leonhard in Technology vs. Humanity].

In zijn boek ‘To Be a Machine’ ontmoet schrijver O’Connell
neurowetenschappers die zich bezighouden met kunst-
matige intelligentie en de vraag wanneer die de mense-
lijke intelligentie zal overstijgen.
Maar hoe interessant en soms zelfs geloofwaardig 
O’Connell de transhumanisten die hij spreekt ook vindt, 
hij kan zich niet ontdoen van de overtuiging dat de 

Noten
1 De aanhangers van deze filosofie noemen zich ‘transhu-

manisten’ en beweren dat de mens is beland in het post-
 Darwin tijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan
 nemen. Transhumanisten onderschrijven over het alge-

meen de standpunten van het traditionele humanisme 
maar beogen wel het tot de uiterste grens te verkennen 
en zelfs te overstijgen. Zij propageren dat de mens zich 
fysiek zal en moet verbeteren of, naar analogie met 
computers en software, upgraden met technieken als 
nanotechnologie, genetische manipulatie en verre-
gaande integratie van computertechniek in het mense-

 lijk lichaam. Het doel waar transhumanisten naar streven
 is om posthumanisten te worden. Transhumanisme is 

eigenlijk een vorm van eugenetica. Het is het vermin-
deren van de menselijke factor in de mensheid, in het 
belang van de controlerende elite.

2 Yuval Harari: Homo Deus, een kleine geschiedenis van de 
toekomst. De Bezige Bij, 2017. Zie ook: 

 Yuval Harari: Sapiens, een kleine geschiedenis van de mens-
heid. De Bezige Bij, 2015.

3 In de film The Matrix komt computerhacker Neo (Keanu 
Reeves) erachter dat het leven op Aarde niets meer is 
dan een computersimulatie, opgezet door machines 
om de mensheid in bedwang te houden. Hij wordt door 
enkele vrijheidsstrijders uit deze ‘matrix’ gehaald, en

 samen met hen begint hij een strijd tegen de machines,
 om de mensheid haar vrijheid weer terug te geven.
4 Een singulariteit is in de kosmologie een punt met een 

oneindig klein volume en een oneindige grote dicht-
heid. De ruimte/tijd is hier zo sterk gekromd, dat ruim-
te en tijd feitelijk ophouden te bestaan. Dit heeft onder 
meer tot gevolg dat ook de in de gewone natuurkunde

 geldende wetten in een singulariteit niet meer geldig zijn.
 Wellicht vinden er in of in de buurt van een singulariteit 

allerlei processen plaats die in de huidige exacte weten-
 schap nog onbekend zijn.
 Technologische singulariteit is een omstreden trans-

humanistische toekomstvisie. Ze voorspelt dat rond 2045 
kunstmatige intelligentie zichzelf zal verbeteren, en 
daardoor meer invloed krijgt op de richting waarin de 
maatschappij zich beweegt dan de mens zelf.
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betekenis van het leven onlosmakelijk verbonden is 
met de lichamelijkheid daarvan. ‘Zijn de meest betekenis-
volle ervaringen die we hebben niet vooral fysieke ervaringen?’
zo vraagt hij zich af. Voor O’Connell blijft deze intuïtie
uiteindelijk overeind staan: dat het besef van onze eigen
sterfelijkheid, hoe bizar en vreselijk ook, ons tot mens 
maakt. Tegelijkertijd is het menselijk, al te menselijk, 
om aan diezelfde sterfelijkheid te willen ontsnappen. 
Van die ironie is To Be a Machine doordrenkt. Het maakt 
dat het niet alleen een boek is over de mensheid van de 
toekomst, maar vooral over de mensheid in het hier en 
nu: de bèta-mens, suboptimaal, behept met een hape-
rend lichaam, en ondanks alles toch veel te snel afste-
venend op het einde.

Er is op zich niets mis met technologische ontwikkelingen;
waar ik tegenaan hik, is vooral het voorbijgaan aan de 
essentie van ons mensen en dat wat ons be-zielt. Een 
ontwikkeling die steeds meer mensen terecht zorgen 
baart en vooral de grote nadruk die er in de technologi-
sche wereld wordt gelegd op de robotisering. Een ontwik-
keling waarin bewustzijn en ziel er niet meer toe lijken 
te doen. Er is immers zoiets als non-lokaal bewustzijn en 
bewustzijn buiten de hersenen.  

En bewustzijn sterft nooit en kan niet worden overge-
plant. En stel dat er zo’n cyborgiaanse samenleving 
ontstaat, dan lijkt me dat geen aanlokkelijk idee. Wat 
de uitkomst ook zal zijn, de transhumane mens, robot-
mens, of cyborg, een mens met een tig aantal nieuwe 
organen, de ziel en het bewustzijn van zeven miljard 
mensen zal nooit gedoofd kunnen worden, maar de 
ontwikkelingen die ik schetste zijn wel zorgwekkend.

Dan voel ik me meer thuis bij het boek Onsterfelijke geest 
van Ervin Laszlo en Antony Peake.
Door te proberen te bewijzen dat bewustzijn aan de basis
ligt van de kosmos en bovendien onsterfelijk is in de 
diepere, niet gematerialiseerde sfeer, willen Laszlo en 
Peake laten zien dat het doel van het bewustzijn is om 
zich te manifesteren in levende wezens om op deze 
wijze voortdurend te evolueren.
De realisatie dat ons bewustzijn onsterfelijk is kan ons 
de verzekering geven dat we tijdens het leven vreugde 
kunnen ervaren en rust bij het sterven. Het zou ons de 
blijvende bevrediging kunnen geven om steeds bij te 
dragen aan een wereld die we kunnen ervaren en waar 
we steeds weer opnieuw van kunnen genieten, in dit 
leven en levens die nog komen. ●

In het vorige nummer van Reflectie, het zomernummer
van 2017, was een bijdrage van de hand van Lydia Schaap
opgenomen, getiteld ‘Het Boek des Levens’.
Zoals bij haar eerdere publicaties had Lydia daarvoor 
ook deze keer een schilderij van Nicholas Roerich als 
illustratie aangeleverd. Door de lengte van de tekst en 
de grootte en detailrijkdom van het schilderij ontstond 
er echter een probleem... De tekst en het schilderij 
pasten niet samen op één bladzijde, of het schilderij 
had wel erg klein moeten worden afgebeeld.

Hierboven de opgemaakte bladzij-
de uit Reflectie nummer 2 van deze
zomer (de ‘noodoplossing’).
Hiernaast het schilderij ‘The Book
of Doves’ uit 1922 van de Russi sche
kunstschilder, filosoof, archeoloog,
schrijver en reiziger Nikolaj Rjorik,
beter bekend als Nicholas Roerich
(1874–1947).

Het Boek des Levens
Aanvulling op de publicatie van de bijdrage van Lydia Schaap in Reflectie 2017-2

Daarom is uiteindelijk voor een sfeervolle fotografische 
illustratie gekozen, die beter in te passen was.
Lydia heeft beaamd dat dit geen slechte oplossing was, 
maar ze miste ‘haar’ Roerich-schilderij toch wel. Want 
‘Roerich’s beelden geven haar de inspiratie tot het schrijven’.
Om Lydia een plezier te doen en de lezers haar inspiratie-
bron te tonen drukken wij hierbij alsnog het door haar 
voorgestelde schilderij ‘The Book of Doves’ af.
En wij hopen dat wij hiermee iedereen geïnspireerd en 
tevreden gesteld hebben. ●
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De ontwikkelingen op technologisch gebied hebben in 
korte tijd ons leven op Aarde zodanig veranderd dat 
veel wetenschappers voorstellen de naam van het 
geologische tijdperk waarin we nu leven te vervangen. 
Zij willen de naam van het ‘holoceen’, waarin we sinds 
ongeveer 10.000 jaar leven, vervangen door een andere 
naam: het ‘antropoceen’. Waarom? Omdat sinds enkele 
eeuwen de mens (‘antropos’ in het Grieks) een enorme 
impact heeft gekregen op zijn Aardse omgeving en nu 
ook meent zichzelf opnieuw te kunnen uitvinden. Dit 
antropoceen zou volgens sommige wetenschappers 
met de komst van de industriële revolutie in de acht-
tiende eeuw gestart zijn. De technologische revolutie, 
die onze wereld nu wereldwijd verbindt, die ons leven 
grotendeels virtueel maakt en ons binnenkort verrast 
met banenverslindende robots, is toen begonnen.

De mens als ‘homo deus’
Wat gebeurde er in de achttiende eeuw? De Israëlische 
geschiedenisprofessor Yuval Noah Harari bespreekt dit 
op intrigerende wijze in zijn nieuwste wereldwijde 
bestseller ‘Homo Deus’.1 Helder en intrigerend beschrijft
hij hoe we enige eeuwen geleden met de humanistische
Verlichting en het begin van de industriële revolutie 
afscheid namen van de traditionele God en zelf als 
mens de Aarde zijn gaan beheersen. En hoe wij op dit 
moment, dankzij de nieuwe technologische ontwikke-
lingen, met name die van de kunstmatige intelligentie 
en de biotechnologie, een nieuwe grens overgaan 
omdat we met het idee leven dat we ‘bijna alles kunnen 
maken wat we ons wensen’ en ook onszelf opnieuw 
kunnen herscheppen.
Dat is niet zonder risico’s. Rapporten die duidelijk maken
dat de Aarde onverantwoord opwarmt door ons eigen 
toedoen, dat de oceanen vervuild raken door onze plas-
tic en veel diersoorten uitsterven, buitelen over elkaar

heen. Maar wat gebeurt er als we met name nu ook ons-
zelf gaan ‘verbeteren’? Wat gebeurt er als, zoals Harari
dat beschrijft, de ‘homo sapiens’ zichzelf verandert in een
‘homo deus’ die alles naar zijn hand kan zetten? Is dat 
een verbetering? Of nemen we met projecten op het 
gebied van kunstmatige intelligentie en biotechnologie 
onverantwoorde risico’s? 

Harari probeert daar in zijn boek antwoorden op te vin-
den en onderzoekt het rationele, materialistische denken
van de huidige wetenschap, bedrijfsleven en techniek 
dat momenteel dominant is. Hij zoekt daarbij ook ant-
woorden in de spirituele tradities en vindt nieuwe 
wegen. Daarom draagt hij zijn boek op aan zijn vipassa-
na-meditatieleraar S.N. Goënka ‘die me met zo veel liefde 
zo veel belangrijke dingen heeft geleerd’.

God als architect
William Blake, waar wij in dit artikel onze aandacht op 
richten, deed dat ook op zijn manier. En in een bijzon-
dere tijd. Blake leefde in Engeland in het midden van de 
achttiende eeuw en volgens Harari vinden we hier ook 
het begin van de eerste grootscheepse technologische 
revolutie: ‘In die tijd was meer dan negentig procent van de 
mensen boer en in kleine dorpjes langs de Ganges, de Nijl of 
de Jangtse Kiang wist niemand iets van stoommachines, 
spoorwegen of telegraaflijnen. Niettemin was het lot van de 
boeren al bezegeld door de paar technici, politici en financiers 
in Manchester en Birmingham die de industriële revolutie in 
gang hadden gezet. Stoommachines, spoorwegen en telegrafen 
veranderden de productie van voedsel, textiel, voertuigen en 
wapens totaal en gaven industriële machten een beslissend 
voordeel op traditionele, agrarische samenlevingen.’2

Het was een revolutie die in Engeland werd voorbereid 
door wetenschappers als Bacon, Newton en Locke; zij 
hadden een sfeer geschapen waarin het rationele, ana-
lyserende verstand de belangrijkste factor werd in het 
openbare leven, en waarin dromen over een totale 
beheersing van de natuur en de fysieke wereld gang-
baar werden. De wereld werd steeds meer gezien als 
een grote machinerie die steeds meer voorspelbaar 
was. Zintuiglijke waarnemingen en objectieve kennis 
waren de nieuwe bakens geworden; en zij hadden de 
behoefte aan een traditionele God, die alles ziet, leidt 
en beheerst, naar de periferie geschoven. Als reactie 
daarop, en om zo veel mogelijk aan de wensen van de 
wetenschap tegemoet te komen, waren theologen 
begonnen om het ‘deïsme’ te ontwerpen: God als een 
grote architect, als een ontwerper, een werktuigkun-
dige die – eenmaal de wereld ontworpen – deze verder 
met rust liet. 
Blake zag hoe dit in zijn tijd een dominante cultuur 
begon te worden en heeft er zijn hele leven tegen ge-
streden. Natuurlijk zag hij hoe de nieuwe industriële 
revolutie een verbetering in de economische situatie 

William Blake was een Brits 
schrijver, dichter, tekenaar, 
schilder en graveur. Zijn 
artistieke carrière begon op 
veertienjarige leeftijd, maar 
hij wilde meer zijn dan lou-
ter graficus. Zijn mystieke
inslag leidde tot zwaar sym-
bolisch en introvert werk 
met een ‘eigen’ mythologie. 
De sterke bovenzinnelijke 
ervaringen die hij regelma-
tig ervoer leidden hem ertoe
grootse boeken te schrijven 
en illustreren, waarin hij 
zich als romanticus ten 
strijde trok vóór menselijke 
puurheid en tegen ontmen-
selijkende industrialisatie.

William Blake, aquarelportret uit 
1807 door Thomas Phillips.

Deze wereld doorzien
De gnostische blik van levenskunstenaar William Blake (1757–1827)

Ojas Th. de Ronde

De chaos en razendsnelle technologische ontwikkelingen in onze tijd vragen om bezinning. William Blake, 
die in de achttiende eeuw in Engeland het begin van de technologische revolutie meemaakte, vond zijn 
inspiratie in de gnosis, de kennis van het hart. Kan hij ons nog inspireren om in de maalstroom van de 
huidige tijd de vrede van het hart te vinden? Voor mij was het lezen van zijn teksten weer een openbaring. 

William Blake (1757–1827)



Newton als een pseudomythologische godsfiguur, die de onzichtbaar
de schepping bestiert vanaf de zeebodem [ingekleurde gravure; oor-
spronkelijk uit 1795; dit is de vernieuwde versie van 1805].

Omslag en enkele bladzijden uit het binnenwerk van Songs of Inn0cence [ingekleurde gravures uit 1794].
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van de mensen teweegbracht, maar tot welke prijs? 
Ging de ratio, het koude analytische denken, het hier 
niet winnen van de intuïtie en het hart? Werd de mens 
zo niet losgescheurd van God en van de natuur? En wat 
bleef er dan van de mens over? Een wezen dat alleen 
nog maar buiten zichzelf kon wroeten in de materie? 
Een vereenzaamd wezen in een leeg en van God ont-
daan heelal? Een willoos radertje in een oncontroleer-
bare kosmische machine?

Een vreemdeling op Aarde
Blake moet al vanaf zijn geboorte hierop bedacht geweest
zijn. Hij werd in 1757 in Londen geboren en al op jeugdi ge
leeftijd viel de kleine William op door zijn intelligentie, 
gevoeligheid en zijn dichterlijk en beeldend vermogen. 
Hij had talent om datgene wat hij meemaakte te uiten in 
lyrische gedichten, die hij zelf illustreerde met unieke 
gravures.
Een goed voorbeeld hiervan is zijn populair geworden 
verzameling gedichten ‘Songs of Innocence and of Experi-
ence showing the Two Contrary States of the Human Soul.’3 

Het is een met prachtige gravures geïllustreerde uit-
gave waarin William Blake expressie geeft aan wat hij 
de eerste dertig jaar van zijn leven heeft beleefd en wat 
hij ervan heeft geleerd. 
De titel duidt er al op dat hier sprake is van contrast-
werking. Dat wordt ook duidelijk in de gedichten. 
Zij geven stem aan de onschuld van het jonge kind dat
gelooft in het goede van de wereld maar er tegelijkertijd

door wordt gekwetst. De onschuld van het jonge kind 
wordt gesteld tegenover de door ervaring getekende 
mens die te maken heeft gehad met de hardheid van 
het leven. Beide kanten worden beschreven. Een in de 
ogen van een kind onschuldige en zonnige wereld kan 
verduisterd worden als de opgroeiende mens te maken 
krijgt met zijn eigen angsten en onzekerheden en oog
in oog komt te staan met de corruptie van hogere mach-
ten, zoals kerk en staat. Maar deze contrasten hoeven 
de mens niet tot wanhoop te brengen. William Blake 
keek kritisch naar de donkere kanten van het leven op 
Aarde, maar bleef bij dit alles trouw aan zijn innerlijke 
waarheid en vond zo diepe vrede in dit leven. 
Dit thema vind je al in ‘Infant Sorrow’, een gedicht uit 
‘Songs of Innocence and of Experience’ waarin de dichter 
terugblikt op zijn eigen geboorte: ‘Mijn moeder kreunde, 
mijn vader schreide; ik sprong de gevaarlijke wereld binnen. 
Hulpeloos, naakt, luid schreeuwend – als een duveltje dat 
verscholen zat in een wolk.’ 
In de ogen van William Blake was zijn geboorte een af-
daling in een blind, vergankelijk systeem. Hij was uit 
de eeuwigheid gekomen en vanuit vredige onsterfelijk-
heid beland in een gewelddadige materiële wereld.
Hij zou zijn hele leven blijven aanschoppen tegen het 
feit dat de schijn van de materiële wereld werd aange-
zien voor de werkelijkheid. Dat was zijn waarheid. 
Het ter wereld komen was dan ook een hoogst onaan-
gename ervaring: ‘Stribbelend tegen mijn luiers, ingepakt 
en verdrietig, restte mij niets beters dan te liggen mokken aan 
mijn moeders borst.’

Goddelijke verbeelding
De jonge, gevoelige William had soms glimpen van een 
andere wereld, die het hem in deze wereld niet gemak-
kelijker maakten. Zo vertelde hij eens aan zijn moeder 
dat hij in de weilanden van Peckham Rye langs een 
boom was gekomen ‘vol engelen, met glanzende vleugels 
blinkend tussen de takken’. Zijn moeder werd woedend en 
zei hem dat hij moest ophouden met die onzin. 
En toen William een paar weken later zijn moeder toch 
vertelde dat hij buiten op het veld de profeet Ezechiël 
had gezien, toen kreeg hij een pak slaag en een dag 
geen eten.
Ook op school had hij het moeilijk en daarom besloot 
William op een gegeven moment niet meer naar school 
te gaan en zijn eigen onderwijs ter hand te nemen. 
Daartoe ging hij in de leer bij de graveur James Basir en 
leerde daar het vak waarmee hij zich later in zijn eigen 
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levensonderhoud en dat van zijn geliefde echtgenote 
Catherine heeft kunnen voorzien. Reizen deden ze niet.
Hun hele leven bleven ze samen in Londen en daar maakte
Blake zijn beroemde ‘reizen naar binnen’ die vaak hun
uitgangspunt vormden in de buitenwereld. In de buiten-
wereld was voldoende te doen, want Londen maakte 
toen een gigantische ontwikkeling door op het gebied 
van de wetenschap, het zakenleven en de kunst.

Maar Blake zag meer. Hij was begiftigd met een buiten-
gewoon sterk visionair talent. Hij was een visionair in 
de letterlijke betekenis van het woord. Het woord ‘zien’ 
betekent meer dan alleen de buitenkant van iets objec-
tief te kunnen bekijken, analyseren en beheersen.  
Het betekent ‘er doorheen zien’, de werkelijkheid zien 
zoals die is. In het besef van Blake was dit de goddelijke
visie, de Goddelijke Verbeelding, waarin wij kunnen delen.
Volgens Blake was dat een innerlijk gebeuren dat zijn 
oorsprong vond in het besef dat alle mensen, de hele 
schepping, een gemeenschappelijke oorsprong hebben
in het Goddelijke Zijn. Daar kunnen we uiterlijk van los-
gescheurd zijn, maar ook dat kan worden waargenomen
binnen de Goddelijke Verbeelding.
In zijn visioenen ziet Blake dan hoe mensen door het 
rationele, analytische denken worden meegesleurd in 
een schijnwereld, losgescheurd van God, de natuur en 
van elkaar. Hij ziet hoe ze zijn vastgeketend in de kete-
nen van een zinloos bestaan en alleen maar neerslach-
tig en ongelukkig kunnen worden in de akelige leegte 
van het nihilisme. 

In ‘De Reiziger in de Geest’4 schrijft hij: ‘Ik reisde door een 
land van mensen, een land van mannen en ook van vrouwen. 
En ik hoorde en zag dingen zó verschrikkelijk als nooit gekend 
door reizigers op deze koude planeet.’
Daarom, als Blake door de straten van Londen dwaalt, 
ziet hij meer dan louter objectieve voorwerpen, ook 
meer dan louter de verglijdende schaduwen en beelden 
van mensen. In het gedicht ‘London’, verschenen in 
‘Songs of Innocence and Experience’3 schrijft hij: ‘In iedere 
schreeuw van iedere mens, in iedere angstkreet van een kind, 
in elke stem, in elke vloek, hoor ik de door de ratio gesmede 
boeien.’ En, omdat hij de traditionele kerk en staat ziet 
als machten die de mensen in boeien slaan: ‘De roep van 
de schoorsteenveger doet iedere besmookte kerk schrikken. En 
de zucht van de ongelukkige soldaat loopt in stromen bloed 
van de paleismuur.’

Gnostische inspiratie
Blake heeft veel kennis van esoterische en gnostische 
westerse tradities. Hij bestudeert zijn leven lang de 
basiswetten van het leven, van de geest en de materie, 
zoals die beschreven staan in de werken van Plato, de 
neoplatonisten, de hermetici, Dante, en de Bijbel.  
En het is vrijwel zeker dat hij op een gegeven moment 
bekend is geraakt met de gnostische papyrusrol Pistis
Sophia5 uit de vierde eeuw na Chr. In deze tekst verschijnt
Jezus als de Christus na zijn Verrijzenis op de Olijfberg 
om aan zijn discipelen het ‘gnostische zien’ te openbaren.

Deze papyrusrol was door James Bruce in Boven-Egype 
ontdekt en in 1785 aan het British Museum in bewaring 
gegeven. Blake heeft de lezingen hierover bijgewoond 
ten huize van Thomas Taylor, een neoplatonist die de 
werken van Plato, Proclus, Plotinus e.a. in het Engels 
had vertaald.
Het hele werk van Blake berust op hoogstaande kennis 
van deze tradities. Blake voelt dat hij hiermee vaste 

Over de auteur
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grond onder de voeten heeft en dat hij hiermee ook de 
rationalisten en deïsten van zijn tijd kan verslaan. Zo 
kan hij schrijven in ‘Zij die schimpen’: ‘Spot maar door, spot
maar door, Voltaire, Rousseau. Spot maar door, het is vergeefs.
Gij werpt het stof op tegen de wind en de wind blaast het weer 
terug.’3

Geworteld in de gnostische en neoplatonistische tradi-
ties kan Blake dan ook helder en indringend vraagtekens
zetten bij alle heersende waarden van zijn tijd op het 
gebied van kunst, religie en filosofie. Hij loopt daarmee 
vooruit op de grote veranderingen die zouden komen: 
het loslaten van de conventies van de achttiende eeuw. 
In de tijd dat in Frankrijk, in de Nôtre Dame te Parijs, 
een beeld wordt opgericht voor de godin van de Rede, 
schrijft en illustreert Blake zijn fascinerende ‘Boek van 
Urizen’.6 In dit boek onderzoekt Blake de belangrijke 
thema’s van leven en dood en de spirituele zoektocht 
van de mens naar het goddelijke. Hij doet dit aan de 
hand van het boek Genesis, waarbij hij de rol van de 
wrede, dominante en wetgevende Jahweh omvormt in 
die van Urizen, de Rede.
Urizen is een door Blake gecreëerd mythisch wezen, dat
een verpersoonlijking is van het analytische denken: 
abstract, koud en blind – een metafoor voor de ‘koele
verstandsmens’. Voor Blake is Urizen een ‘duistere macht’
die geen diepgang kent, die de krachten van het leven 
probeert te analyseren en uit te buiten, zonder echt in 
verwondering stil te staan bij het onuitsprekelijke myste-
rie van het leven zelf. Deze Rede is daarom verantwoor-
delijk voor het feit dat wij zijn afgesneden van onze 
geestelijke oorsprong van de natuur en van elkaar.
Als zodanig is Urizen verwant met de gnostische demiurg 
in het ‘Geheime Boek van Johannes’7 en met de ‘tweede God’ 
van Plato en de gnostici.
Soms beeldt Blake hem daarom af als een oude godheid. 
Bekend is de gravure ‘Oude der Dagen’ waar Urizen als
Schepper van deze wereld wordt afgebeeld met een sym-
bool dat ook voor Newton gebruikt wordt: een gouden 
passer. De boodschap is duidelijk: ook al stamt deze 
‘Oude der Dagen’ af van de allerhoogste God, hij brengt de 
spirituele zoeker op een dwaalspoor. En met ‘de stem van 
oprechte verontwaardiging’ roept Blake zijn lezers op om uit 
de nachtmerrie die door Urizen wordt gecreëerd te ont-
waken en op te stijgen naar hogere dimensies van het 
menselijke bestaan, naar onze oorsprong van waaruit we 
het avontuur in de materiële wereld begonnen zijn. 

Terug naar de Oorsprong
Deze terugkeer naar huis, dit herwinnen van het zicht op 
de eigen oorsprong, wordt door Blake beschreven in een 
reeks profetische boeken, waarvan ‘Jerusalem – the Emana-
tion of the Giant Albion’8 het bekendste is. Hier is Albion de 
‘oorspronkelijke mens’, de mens die nog wijs is, kunst-
zinnig en wetenschappelijk. 
Albion is, als tegenpool van Urizen, een mythische figuur 
die verwant is aan de Valentiaanse ‘Antropos’ of aan de 
‘Adam Kadmon’ van de kabbalisten. Hij is de Mens in zijn 
oorspronkelijke gedaante: de goddelijke Mens. 
Tegelijkertijd is Albion een metafoor voor Engeland, maar
dan niet voor het door de industriële revolutie vervormde
land, maar voor een vrolijk, blij en vruchtbaar land ‘vol 
groene dreven en vriendelijke bergen en valleien’. Vanuit 
dat perspectief kan hij Albion ook het nieuwe Jeruzalem 
noemen, waarnaar wij allen verlangen. Hij ziet het als 
zijn taak om dit utopisch paradijs weer aan Engeland 
terug te geven: ‘Ik zal niet stoppen met vechten, mijn zwaard 
zal niet slapen in mijn hand, totdat we een nieuw Jeruzalem 
hebben gebouwd in het groene en vriendelijke Engeland.’

De utopistische Blake
Utopisch? Ja, want uit het binnenste van Blake ontstaat
geen wanhopig of cynisch dystopia. Zijn innerlijke wereld
bleef in het licht en dat licht ontdekte hij ook in de bui-
tenwereld. ‘Zo binnen, zo buiten,’ heet dat in de hermeti-
sche traditie. En met de Canadese zanger Leonard Cohen
zou ook Blake kunnen zingen: ‘There is a crack in every-
thing, that’s how the light gets in.’9 Blake bleef deze gnosti-
sche blik houden tot het einde van zijn leven.
In 1827 schreef hij aan een vriend: ‘Ik was heel dicht bij de
poorten des doods, en ben zeer verzwakt daarvan weergekeerd,
als een oude man, zwak en beverig; maar niet naar geest en 
levenskracht, niet wat de echte mens aangaat: de verbeelding 
die voor altijd blijft leven. Daarin word ik nog altijd sterker, 
terwijl dit dwaze lichaam steeds meer aftakelt.’
Door zijn verbeelding boven zijn ratio te stellen en zijn 
hart te laten spreken kon Blake ook de ketenen breken 
van tijd en ruimte, waarin we door ons denken gevan-
gen zitten. Beroemd is zijn tekst: ‘Een hele wereld zien in 
een korrel zand en de hemel in een wilde bloem... Houd onein-
digheid in de palm van je hand en eeuwigheid in een uur.’

Leven in een technologische, onttoverde wereld, vol rampen, 
crisissen, uitzichtloze conflicten? De gnostische blik van 
Blake ziet de wereld nog steeds zoals die werkelijk is, 
doorziet onze wereld. ●
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Lars Muhl

De blauwe engel stond in de deuropening, vermomd als 
een dame van in de tachtig.
Ze had een aura om zich heen die straalde als zonnen 
en manen in een eindeloze reeks melkwegstelsels. En 
de heldere en hartelijke blik van een jong meisje dat 
me toelachte, vervuld van warmte, zorg en liefde. Dat 
alles keek door de ogen van een bejaarde vrouw die 
niet van deze wereld was.

‘Waarom heb je zo lang op je laten wachten?’ lachte ze. ‘Maar 
beter laat dan nooit. Het is goed om je te zien. Kom binnen.’
Haar woorden rolden zich uit als een rode loper en toen 
ik over de drempel stapte, wist ik dat ik een wereld bin-
nenging waarnaar ik heel lang op zoek was geweest, 
maar waarvan ik het bestaan had opgegeven.  
Op de één of andere manier had ik het gevoel dat dit 
wel eens de belangrijkste stap kon zijn die ik ooit had 
gemaakt op mijn lange reis naar huis.
De dame droeg een blauwe jurk met een bijpassende 
blauwe hoed.

In de huiskamer heerste een zekere orde in de chaoti-
sche uitstalling van stapels boeken, ordners en docu-
menten op tafels en boekenplanken. We namen plaats 
in twee leunstoelen aan weerskanten van een laag 
tafeltje met slechts plaats voor twee kopjes waarin ze 
dampende hete thee met een heerlijk aroma schonk.
‘O, Lars, zou je alsjeblieft de twee gebakjes die ik voor ons heb 
gehaald willen pakken? Ze liggen in de keuken. Ik ben niet meer 
zo soepel als vroeger.’
Ik stond op en slaagde erin mijn weg te vinden tussen 
de boeken en documenten. In de keuken lagen twee
stukken kerstbanket, groot genoeg voor twaalf mensen.
‘Nou, ze zijn allebei voor jou,’ riep ze uit de huiskamer. 
‘Een jongeman als jij moet kracht opdoen. Zelf eet ik tegen-
woordig niets.’
De lach in haar stem vulde de atmosfeer, als belletjes 
die door me heen tinkelden terwijl ik een stuk afsneed 
en met een exquis kristallen bordje de huiskamer weer 
in laveerde.

‘Ik heb veel langer op dit moment gewacht dan je ooit zult 
beseffen,’ zei ze, toen we weer tegenover elkaar zaten.
‘Ik heb je boeken nog niet gelezen, maar toen mijn zoon me die 
afbeelding van Maria in De Magdaleen liet zien, besefte ik 
dat de boodschapper op wie ik veertig jaar had gewacht zich 
eindelijk kenbaar had gemaakt.  
Eerlijk gezegd had ik de hoop bijna opgegeven. De Raad van 
Bestuur hierboven weet hoe vaak ik heb gebeden dat je naar 
voren zou komen. Het schilderij van Maria is altijd een rook-
signaal geweest. En nu hebben we allebei ons antwoord.’
Haar stem klonk zuiver, helder en zonnig.
‘Besefte je zelf wat er aan de hand was?’ informeerde ze 
nieuwsgierig.

Ik vertelde over het medium in Londen dat heel wat 
jaren geleden had voorspeld dat ik ene Sylvia moest 
ontmoeten. Ik vertelde over mijn ontmoeting met de 
Ziener en over mijn werk met hem, en ook over de 
kracht die onverwacht in me loskwam toen we onze 
relatie verbraken. Kracht waarmee ik niet goed raad 
wist. Tot slot vertelde ik over mijn ingeving om de af-
beelding van Maria na het laatste hoofdstuk te plaatsen 
toen het manuscript al naar de drukker was, zonder 
goed te weten waarom.

Terwijl ik haar dat allemaal vertelde, zat ze met een 
onschuldige glimlach om de lippen te neuriën alsof ze 
alles al wist. Toen ik eindelijk was uitgesproken, zei ze: 
‘Alles is goed. Alles is precies zoals het moet zijn. Het leven is
een ononderbroken keten van aankomst en vertrek, van her-
kenning en erkenning. Wat zijn we anders dan reizigers die 
elkaar ontmoeten en vaarwel zeggen, die huilen en lachen, die 
in een eeuwigdurende cyclus dansen en doodgaan? We zijn 
reizende zielen in tijd en ruimte. Een kopje kan de oceaan niet 
bevatten. Een wolk vang je niet in een zak. De erkenning van 
de eeuwigheid kan niet in één menselijk wezen worden omvat. 
Daarom heeft God meer dan één individu gemaakt.
En onder hen moet de graalridder de grootste last van inzicht 
torsen, dat wil zeggen kennis over zijn eigen oorsprong, taak 
en bestemming. Alles wat je tot op heden hebt doorstaan, je 
overwinningen en mislukkingen, zijn noodzakelijke stappen op 
weg hierheen geweest. Je vergist je dikwijls in de richting 
totdat je leert de tekenen te ontcijferen, maar uiteindelijk komt 
iedereen op zijn bestemming.

Wat jou en de Ziener betreft, moet je niet vergeten dat als de 
ene deur dichtgaat, er altijd een andere opengaat. Op een dag 
zullen jullie elkaar weer treffen, zo niet in dit leven, dan wel in 
een ander, waar jullie de taak die je lang geleden op je hebt 
genomen zullen afmaken. De energieën waaraan je momen-
teel bent blootgesteld, zijn louterend. De kosmische kracht kan 
zich alleen op Aarde manifesteren via vlees en bloed en een 
onberispelijk wezen. Ikzelf word alleen lang genoeg in leven 
gehouden om mijn kennis over te dragen aan jou.’

‘Wat voor kennis?’ vroeg ik.
Ze keek me nieuwsgierig aan alsof ze heel even twijfel-

Het ʘ Manuscript: 3 De Graal
Voorproefje uit het derde deel van de trilogie
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de of ik wel degene was die ze verwachtte. Daarna zei 
ze: ‘Als ik MU-energie zeg, wat denk je dan?’
De vraag bleef hangen in de stilte tussen ons. Er flitsten 
allerlei gedachten door me heen. Mu-energie. Het klonk 
bekend, maar ik had niet het gevoel dat ik haar direct
een bevredigend antwoord kon geven. Was het een test?
‘Nou, dat kan wel wachten,’ zei ze, terwijl haar blik de kreu-
pele resten van mijn verdedigingssysteem doorboorde.
‘Maar misschien wil je wel weten hoe lang geleden ik in het 
bezit van die Maria Magdalena ben gekomen.’
Ik knikte gretig.
‘Als jonge vrouw ben ik door een Nederlandse hogepriesteres
uitgenodigd om naar Montségur in de Pyreneeën te komen. Ik heb
begrepen dat jij daar ook een pittige opleiding hebt genoten.’
Ik knikte en ze vervolgde: ‘In die tijd wist ik niets van de 
streek en zijn kracht. We waren met zijn twaalven, allemaal 
vrouwen die gevraagd waren naar het kasteel van Montségur 
te komen. Daar ontvingen we een inwijding waarover ik je 
door mijn zwijgplicht niets kan vertellen. Nog niet althans. 
Later wel misschien, we zullen zien.’
Ze zweeg even alsof ze naar de juiste woorden zocht.
‘De inwijding duurde drie dagen en nachten en daarna kregen 
de pas gewijde priesteressen ieder een Katharenkasteel in de 
omgeving toegewezen. Toen de hogepriesteres erachter kwam 
dat er geen kasteel was voor mij, brachten ze me naar de kerk
van Rennes-le-Château. Die kwam vervolgens onder mijn gezag.’
Ze zweeg weer even om haar woorden te laten bezinken
en keek me recht aan voordat ze verderging. ‘Ik ga ervan
uit dat je weet dat ik het over de kerk van Maria Magdalena heb.’
Ik knikte. Dit was te mooi om waar te zijn.

‘Toen we het dorpje binnenreden, voelde ik direct de aan-
wezigheid van een sterke energie die ik toen echter niet kon 
verklaren. Maar toen ik de kerk van Maria Magdalena betrad, 
ging ik bijna van mijn stokje, zo raakte die me. De kerk was er
in die tijd belabberd aan toe. Het was nog voordat ze de restau-
ratie, die door de beroemde priester Saunière was uitgevoerd, 
hadden opgefrist. Waardoor er opnieuw een aantal aanwijzin-
gen van het geheim, waar talloze avonturiers sindsdien in en 
om Rennes-le-Château vergeefs naar hebben gezocht, aan het 
oog werden onttrokken.’

‘Wat voor aanwijzingen?’
Ze gaf geen antwoord, maar glimlachte schalks en keek 
me aan met ogen die sferen doorboorden en in onbeken-
de universums leken te schouwen. Ze werd omringd 
door een licht dat afwisselend goud en paars was. 
Boven haar hoofd hing een witte, pulserende kroon van 
kristal.

‘Momenteel is er veel belangstelling voor Rennes-le-Château,
voornamelijk om de verkeerde redenen. De behoefte aan spiri-
tueel amusement is het gevolg van een diepgewortelde luiheid
en een neurotische afhankelijkheid van materie en angst die de
behoefte aan snelle ontlading oproept, die eenvoudige oplossin-
gen aanmoedigt en rechtstreeks tot astrale waandenkbeelden 
leidt. Op die manier kun je in feite tot in alle eeuwigheid aan 
de oppervlakte van het spirituele pretpark blijven dobberen. 
Intuïtie maakt plaats voor illusie, creatieve verbeelding voor 
gebazel, visionaire scheppingen voor hallucinaties.
Met het verlangen naar transformatie is niets mis, maar je 
moet de moed opbrengen om je eigen drijfveren te onderzoe-
ken om te begrijpen wat voortkomt uit oude kwetsuren, angst, 
minderwaardigheid en banden met dingen en andere mensen, 
en wat gebaseerd is op waarachtig zelfonderzoek, erkenning 
en zekerheid.’

Haar oceanische blik omhelsde me teder toen ze haar 
uiteenzetting vervolgde: 
‘Uiteindelijk komt het allemaal neer op gebrek aan liefde en 
aan inzicht in de werkelijke kracht van de ziel. Dat klinkt nog-
al afgezaagd, maar toch is het waar.’
Ze gebaarde naar de keuken. ‘Nog een stuk?’
Ik schudde van nee. Het was opvallend hoe makkelijk 
ze schakelde van de wijze, helderziende hogepriesteres 
naar de vriendelijke bejaarde die zich druk maakte om 
mijn welzijn.
‘Ik ben blij met je komst. Jij en ik hebben veel te doen, maar de 
tijd dringt.’
Ondanks haar klaarblijkelijke zorgzaamheid, had ik het 
gevoel dat er nog iets was, wat de stroom van commu-
nicatie tussen ons blokkeerde. Ze had mijn gedachten 
kennelijk gelezen, want even later zei ze: ‘Laat de moed 
niet zakken, maar ik moet zeker weten dat jij de nodige kwali-
ficaties hebt voordat ik de kennis doorgeef die achter veertig 
jaar stilte is schuilgegaan.’

Ze had de laatste zin amper uitgesproken, of ik werd 
overspoeld door een onuitsprekelijk gevoel van vrede. 
Het wezen tegenover me, dat er tot dan toe had uitge-
zien als een bejaarde dame, leek wel op te lossen. In 
plaats daarvan keek ik nu in een constellatie van ster-
ren die alleen met ‘engelachtig’ kan worden omschre-
ven. Daarna werd ik als door een reuzenhand zacht 
maar kordaat opgetild en door de zwevende wand van 
kristallen getrokken, via etherisch licht naar astrale 
sferen, als een eindeloos ademen, van het ene niveau 
naar het volgende, tot ik door de laatste sluier van 
beperking in een soort vloeiend-zijn werd meegenomen 
dat alleen met vrijheid kan worden omschreven, alleen 
maar om weer door de werelden te worden teruggezo-
gen naar de huiskamer, waar ik met een zucht tegen-
over Sylvia met haar warme glimlach weer bij mijn 
positieven kwam.  

Over de auteur
Lars Muhl (Denemarken, 1950) was een suc-
cesvolle ‘singer/songwriter’ toen hij in 1996 
geveld werd door een vreemde ziekte, waar-
door hij drie jaar in bed lag zonder zich te
kunnen bewegen of helder te kunnen denken.
Door de tussenkomst van een vriendin werd 
Lars in contact gebracht met een ziener, die 
hem door de telefoon weer tot leven bracht. 
Dat was de start van een compleet nieuw 
bestaan en het begin van zijn queeste.
Die hij op zo’n aangrijpende wijze beschrijft 

in zijn trilogie Het ‘O’-Manuscript, in Denemarken een bestseller. 
Lars werkt nu als een visionair en mysticus, spreker en schrijver.
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Alles ging zo snel, dat er geen tijd was om erbij stil te 
staan. Het was een soort examen dat me iets zou moe-
ten zeggen over mijn huidige spirituele staat van zijn. 
Er manifesteerde zich een witte roos tussen ons. Hij 
dreef langzaam omlaag naar de tafel voor me.

‘Die roos symboliseert je ziel,’ zei ze terwijl ze me recht aan-
keek. We zaten een poosje in stilte en toen vervolgde 
ze: ‘Het is van belang om aan je aarding te werken. Ik ken het 
gevoel van onzekerheid zoals jij dat nu ondervindt. Daarom 
weet ik ook hoe belangrijk het is dat je opnieuw een solide
fundering legt. Je moet aan de beslissende etappe van je Graal-
reis beginnen. Nu zul je het geheim leren van de gevangen 
prinses die bevrijd moet worden en de draak die verslagen 
moet worden voordat de prins zijn bokaal mag heffen om het 
elixir van het eeuwige leven te drinken.
Je zult de overdrachtelijke waarheid van de Graallegende en al 
zijn allegorische betekenissen leren kennen. Je zult de ware 
kennis alleen kunnen verkrijgen en zuiver leren presenteren 
als je de reis zelf onderneemt.’

‘Kun je iets vertellen over de kennis die je verkreeg tijdens je 
inwijding in Montségur?’
Ik had de vraag nog niet gesteld of ik besefte hoe onge-
past hij was. Haar nauwverholen zucht sprak voor zich.
‘Als ik dat zou vertellen, zou je je belangrijkste drijfveer om er 
überhaupt heen te gaan kwijtraken.’

‘Waar gaat de reis dan heen?’
‘Op fysiek niveau naar het land van de Katharen. Op een inner-
lijk niveau naar het kasteel van de Graal in je hart.’

‘Waarom precies het land van de Katharen?’
‘Omdat het een centrale rol speelt in een aantal van je vorige 
incarnaties, deels als priester en deels als troubadour. In je 
diepste innerlijk draag je daarvan een kopie mee.’

‘Is er in die streek sprake van een speciale kracht die mijn 
succes verzekert?’
‘Ja. Net zoals dat overal het geval is waar zich door de eeuwen 
heen een bijzondere energie heeft opgebouwd. Je kunt ook naar
Jeruzalem gaan, of naar Assisi, Lourdes of Damascus. Op 
IJsland is bijvoorbeeld een kracht die op het punt staat ontdekt 
te worden. Je kunt ook hier in Denemarken blijven. 
Er zijn een heleboel geschikte plaatsen, maar je moet niet ver-
geten dat die plaatsen meer een innerlijke werkelijkheid uit-
drukken dan een geografische bestemming. Shambhala noch 
Shangri-La is een plaats, maar een geestesgesteldheid. Ieder 
individu is een poort naar de kosmos, maar dat vooronderstelt 
wel dat de persoon in kwestie bereid is verantwoording te 
dragen en zich op die erkenning te richten. Het is belangrijk 
dat je dat begrijpt.’

‘Heeft je eigen inwijding iets te maken met mijn reis?’
Ze schudde vriendelijk van nee. ‘Het is heel roerend om te 
zien hoe je me mijn geheimen zo onschuldig probeert te ont-
futselen, door net te doen alsof je van niets weet, maar je bent
niet erg overtuigend. Er is geen reden waarom we elkaar moeten
blijven testen. Laten we ter zake komen.’

De blauwe engel zweefde nog altijd boven mijn hoofd. 
Toen verdween ze sneller dan mijn oog kon volgen. Ik 
kon de gedachte niet onderdrukken dat deze voorstel-
ling gewoon weer één van Sylvia’s methoden was om 
me te testen.
‘Van nu af aan zal alles anders zijn. Je kunt verwachten dat je 
fysieke uitdrukking zal veranderen, vanaf het niveau van je 
cellen tot je uiterlijke verschijning. Er zullen nieuwe energieën 
gaan stromen en een aantal daarvan zullen nogal zwaar en 
moeilijk aanvoelen, omdat ze van onbekende universa komen 

en omdat je nog strijd levert met bepaalde persoonlijke beper-
kingen. Op de één of andere manier is dit een paradox, omdat 
die energieën alleen vrij kunnen stromen als je je banden met 
de wereld loslaat. Aan de andere kant is het net zo noodzake-
lijk om geaard te blijven. Het is dus een kwestie van een heel
broos evenwicht dat jij zult moeten vinden en in stand houden.’

Terwijl ze sprak, vormde zich een driehoek. Rechts op 
de basis stond Sylvia en links was een beeld van me-
zelf; beiden manifesteerden we het engelachtige wezen 
in de nok van de driehoek.
‘Let er alsjeblieft op dat de driehoek die je waarneemt, de ont-
brekende punt is van de Piramide van Gizeh. Dus ook al staan 
we op de basis, die is wel de grond van de kleine piramide die 
de hoogste etage van de grote piramide is. Dat maakt een 
groot verschil. Gezamenlijk scheppen we de engel in de nok 
van de piramide, die van nu af aan je beschermengel zal zijn. 
Op die manier kan het individu, alleen of met meer mensen, 
engelachtige gedachtenvormen scheppen die de mensheid ten 
goede komen. Dat is witte magie of waarachtige alchemie.’

Ze kwam met enige moeite overeind en verdween lang-
zaam in de schaduwen van haar stapels boeken. Tien 
minuten later kwam ze weer terug met een stuk papier 
dat ze voor me op tafel legde. Ik pakte het op. Het bleek 
een servet waarop blijkbaar met balpen haastig een 
vreemd symbool en de letters ‘MU’ waren gekrabbeld.
‘Dat geeft te denken, nietwaar?’

‘Maar wat stelt het voor?’ vroeg ik.
Ze gaf geen antwoord, maar vroeg: ‘Is jou op 20 april iets 
ongewoons overkomen?’
Ik probeerde na te denken, maar kon me de bewuste 
dag niet herinneren. Ik haalde mijn agenda tevoor-
schijn om de datum op te zoeken. Bingo!
‘Dat was de dag waarop mijn boek over Maria Magdalena 
uitkwam.’
Ze grinnikte tevreden. ‘Op die dag lag ik in het ziekenhuis.
Een zuster bracht koffie met gebak. Dat servetje lag op het bord.’

Onze blikken kruisten elkaar en we schoten onwillekeu-
rig in de lach. Tussen de massa sterren verscheen het 
beeld van een jong meisje, maar dat duurde maar heel 
even en toen was het weer weg.
‘De Raad van Bestuur hierboven heeft het maar druk gehad,’ 
zei ze, toen ze weer op adem was.
Ze pakte de theepot om me nog eens in te schenken.
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‘Wat betekent het symbool in combinatie met MU?’ vroeg ik.
‘Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar MU is, zoals je 
weet, het etherisch continent van de eerste zielen op Aarde, 
Le-MU-rië. MU was in het oude Egypte het klassieke teken 
voor water in al zijn vormen. In het Griekse alfabet ligt mu 
halverwege het begin, alfa, en het einde, omega. MU is de 
hoogste trillingswijze van het element en het concept water. 
Het is levend water, het eerste vereiste voor het transforme-
rende vuur, wat door Zarathoestra wordt verkondigd en dus 
ook door Yeshua. De MU-energie is de hogere ether, waar 
water en vuur elkaar ontmoeten.
MU is het mystieke begrip uit het boeddhisme voor de elimina
tie van elke vorm van verleiding. MU is het louteren van de ziel.’

Haar woorden waren als kaarsjes in de lucht, een eeu-
wenoude kennis die alleen de juiste impuls behoefde 
om zich te manifesteren
‘Jouw eigen naam is een allegorie voor het mysterie dat je hier 
bent komen oplossen om weer door te geven. Voor een deel ligt 
het voor de hand. De eerste twee letters van je achternaam 
vormen MU. Maar ik ben er niet van overtuigd dat je in je 
huidige toestand alles kunt dragen van het geheim dat in je 
naam verweven zit.’

Ik wilde haar tegenspreken, maar ze vervolgde: ‘Jij bent 
al een oude ziel, maar een oude ziel die in vroeger tijden diep 
gevallen is. Je wezen bestaat uit een prachtig, stralend middel-
punt. Er schuilt een hoop liefde en helend vermogend in je. 
Maar je herbergt ook een zelfvernietigend element, een deel 
van jou dat je nog niet hebt aanvaard en dat aandacht vraagt. 
Als je daarin slaagt, kan niets je tegenhouden op de missie 
van de ziel.’
Haar woorden waren een echo die weerkaatste van de 
één of andere onbekende muur ergens in het verleden. 
Ondanks de veelbelovende vooruitzichten was de 
waarschuwing nog steeds helder.

‘Waar de draak is, zul je de prinses aantreffen. Zoek de prinses
en je vindt de draak. Als mannen en vrouwen eens de mogelijk-
heden kenden die ze in zich dragen wanneer ze samen zijn.  
De ingewijden van de oudheid werkten altijd in paren. Net 
zoals Simon de Magus zijn Helena en Yeshua zijn Mariam en 
Paulus zijn Thekla had. Niet veel christenen zijn zich daarvan 
bewust. 
Toen de Kerk anno 325 werd gegrondvest, was dat in de aller-
eerste plaats een politieke zet met als doel een einde te maken 
aan de autonome gnostische en mystieke gemeenschap die er 
ten tijde van en na de ceremoniële dood van Yeshua bloeide. 
Bij de stichting van de Kerk incorporeerden ze ook een aantal 
dogma’s en rituelen van de Mithras-cultus en de Ishtar/Isis-
traditie die onder nieuwe hoofdjes in de politieke agenda paste. 
De rest werd het zwijgen opgelegd. Op die manier werd het 
wijsheidsaspect, Sofia, met het badwater weggegooid.
De symbolische Wederkomst voltrekt zich via Sofia, dat wil 
zeggen het hogere Sofia-aspect, dat geheim is. Vind haar en je 
vindt je prinses. Het voltrekt zich nu. De wederkomst van het 
hogere Sofia-aspect is niet alleen een collectieve zaak, maar 
ook een proces dat ieder van ons moet ondergaan. Daarom
ervaren zoveel mensen, vooral diegenen die op spiritueel gebied
werkzaam zijn, dit als stormachtige tijden. Dat houdt confron-
tatie met het verleden in. Met alles wat ons inperkt, en dat 
valt voor de meeste mensen niet mee. Kijk maar om je heen.
Heb je gezien hoeveel mannen en vrouwen elkaar in dit tijds-
gewricht verlaten? Niet dat er iets mis is met ze. Ze zijn de 
relatie gewoon om de verkeerde redenen begonnen. Nu moeten 
mensen echte relaties aangaan. Zo is het nu op alle niveaus.
Niet alleen tussen man en vrouw, maar ook met banden binnen
families en vriendschappen, en ook de aloude meester/leerling-

relatie gaat op de schop vanwege het nieuwe dat zich aandient.’

Ze nam me nauwkeurig op alsof ze iets had gezien en 
zich nu afvroeg of ze het me zou vertellen. Toen zei ze:
‘Verlaat je oude kring. Het is altijd pijnlijk om een leraar vaar-
wel te zeggen, temeer omdat hij een soort spirituele vader 
voor je is geworden. Maar alles heeft zijn tijd. De Ziener heeft 
je veel geleerd. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Aan de 
andere kant heb je bij hem je beste beentje voorgezet. 
Nu moet je beseffen dat je tijd met hem er misschien op zit. 
Neem datgene op je schouders wat voortspruit uit het feit dat 
je niemand iets verschuldigd bent en dat er niets is wat je niet 
hebt. Laat het los, anders kost je gewone Gestalt je de kop. Het 
pact dat je hebt gesloten zal je beschermen als je in overeen-
stemming met zijn diepste opdracht leeft, die bouwt op weder-
zijds respect.’

Haar woorden waren als een fluwelen handschoen die 
mijn hart tegen het licht hield om het verdriet naar 
 buiten te brengen, zodat het kon wegvliegen. 
Nu zag ik het verdwijnen in de lucht als een vogel aan 
de horizon op weg naar de vrijheid waarop hij zo lang 
had gewacht.
‘Ondanks alle kennis die je in de loop der tijd hebt vergaard moet
je nu aanvaarden dat je hier met lege handen staat, anders 
zul je niet plooibaar genoeg zijn en dus niet in staat om ande-
ren te raken. Wees sterk in je onderworpenheid, alleen zo kun 
je afrekenen met datgene wat verstard is. Klei wordt tot een 
beker gevormd en wordt vervolgens in een oven verhit om 
hem duurzaam te maken. Toch is het de lege ruimte in de 
beker die hem in staat stelt iets te bevatten.’

Ze reikte over de tafel en legde een hand op mijn arm.
‘Als jij een beker bent, laat de inhoud dan liefde zijn.’
In de omhelzing van haar wijsheid zaten we in een 
kathedraal van de stilte.
‘Een ridder van de Graal is een idealist. Hij weet dat ware lief-
de in haar naakte eerlijkheid hard kan zijn. Maar vergeet niet, 
al lacht de ridder van de Graal om de menselijke dwaasheid,
hij zal toch trachten het lijden te verminderen dat er het gevolg
van is. Dat betekent niet dat hij de verantwoordelijkheid van 
mensen overneemt, alleen dat hij zijn eigen verantwoordelijk-
heid neemt.’

Er manifesteerde zich iets onverklaarbaars om ons heen.
Het leek wel een derde entiteit, geboren uit de eenheid 
van onze zielen. Vanuit de huiskamer hoorden we in de 
verte een kerkklok luiden, wat de verheven stemming 
kracht bijzette.
‘Het verschil tussen ons beiden is dat jij in de openbaarheid 
moet werken en ik in stilte. Maar wees je er alsjeblieft van 
bewust dat niet alles geopenbaard moet worden. Er bestaan 
nog steeds geheimen die vatbaar zijn voor misbruik, wat ook 
zál gebeuren als ze aan het daglicht komen.
Er zal altijd sprake zijn van zwakke zielen die niet kunnen 
wachten om die geheimen ten eigen bate te exploiteren. Kijk 
maar eens naar al die zogenaamde leraren en goeroes, die 
goedgelovige zielen verleiden met beloften over inwijding en 
andere onzin, en die overtuigd zijn van hun eigen superioriteit.
Daarom moet je voorzichtig zijn met wat je openbaart.’

De thee was al koud, maar ze nam toch een slokje 
voordat ze de draad weer oppakte. ‘Je moet aanvaarden 
dat ons toekomstige contact zich langs telepathische weg zal 
afspelen. Ben je bekend met telepathie?’
Ik moest even nadenken en ze hielp me op weg: ‘Ik weet 
dat je communiceert met je orakel Miriam en daarom ga ik 
ervan uit dat jij en ik wel een frequentie kunnen vinden waar-
door we contact kunnen houden.’
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De mens Patanjali
Patanjali was een leermeester uit het oude India. Men 
weet niet precies wanneer hij leefde; de schattingen 
lopen uiteen van 200 voor Chr. tot 400 na Chr. Zijn 
meest bekende werk zijn de Yoga Soetra’s die aan de 
basis staan van alle yogadisciplines en yogascholen. 
Daarom wordt hij als de ‘Vader van de Yoga’ beschouwd. 
Naast de Yoga Soetra’s is er ook een bekend commentaar 
van hem op de Sanskriet-grammatica van Panini.
De naam Patanjali bestaat uit twee delen: ‘pata’ dat 
duidt op meesterschap en ‘anjali’ dat naar buigen verwijst: 
‘deemoed’. De naam Patanjali geeft aan dat die mens 
heel bekwaam is in deemoed. Die mens weet hoe en 
wanneer hij het hoofd moet buigen. Een toepasselijke 
naam voor een yogameester.
Evenmin als de eeuw van zijn leven is van Patanjali 
bekend of hij de Yoga Soetra’s zelf heeft samengesteld of 
dat hij de bestaande yogakennis gecodificeerd heeft in 
de Yoga Soetra’s. Zijn werk heeft grote invloed gehad op 
de ontwikkeling van het boeddhisme. Echter, doordat 
het niet duidelijk is wanneer Patanjali precies leefde, 
kan men niet met zekerheid stellen of Boeddha zich de 
Yoga Soetra’s van Patanjali heeft eigengemaakt of dat 
Patanjali de Yoga Soetra’s uit het boeddhisme heeft 

Ze opende haar armen. ‘Maak je geen zorgen. Alles zal zich 
volgens plan voltrekken.’
Kennelijk werkte ze met voorbedachten rade, maar ze 
zweeg over wie het plan had bedacht. Iets zei me dat ze 
me niet alles vertelde, maar bepaalde dingen voor zich 
hield, omdat ze me nog niet rijp genoeg achtte om ze te 
kunnen vatten, of omdat ze eerst zeker wilde weten of 
ik haar vertrouwen waard was. Ik had al heel wat mee-
gemaakt in mijn leven, maar deze vrouw was buiten-
gewoon. Net als de Ziener was Sylvia van een andere 
wereld.

‘Momenteel trekken zich de hemelse heerscharen samen. Dat 
heeft zijn gevolgen op alle niveaus, tot en met dat van de men-
selijke cel. Het zet alles op zijn kop. De veranderingen die tal-
rijke mensen hebben voorspeld voltrekken zich nu. We zitten 
er feitelijk middenin. Het is een zware tijd, die in de komende 
jaren nog sneller zal gaan en ons allemaal zal beïnvloeden. 
Niemand ontkomt aan zijn kosmische berechting, wat er voor 
de mens op neerkomt dat hij de keus heeft tussen onbegrensde 
mogelijkheden of totale ondergang. Dat is de keus waar we ons
voor gesteld zien. De keus tussen de onverzadigbare honger 
van het lagere zelf naar macht, objecten en amusement, of om 
te voldoen aan de spirituele aspiraties van het hogere Zelf.  
Die keus moeten we elke dag willen maken. Misschien wel 
van minuut tot minuut.’

De tijd drong. Ik kreeg het gevoel dat de audiëntie haar
einde naderde. Daarom maakte ik gebruik van het moment:
‘Je moet me een teken geven, of iets om me aan vast te houden.’
De vraag scheen haar van geen kant te verrassen. En 
opnieuw antwoordde ze met een wedervraag: ‘Wat weet 
je van de zeven sluiers?’

‘De zeven sluiers?’
‘Ja, de zeven sluiers.’

Er tuimelden allerlei gedachten door mijn hoofd. Als 
vanzelf dacht ik aan Helen Blavatsky’s eerste belang-
rijke werk ‘Isis Ontsluierd’.

‘Heeft het iets met Blavatsky te maken?’
Ze keek me verbaasd aan. ‘Dat is een interessante schakel.
Ja en nee. Ik weet zeker dat Blavatsky één van de hogere Sofia-
aspecten van onze tijd is. Maar het geheim van de zeven sluiers
reikt veel verder terug.
Jijzelf hebt in je boek De Magdaleen een deel ervan ontsluierd.
Zie het Mattheüs-evangelie. Lees hoe Salomé de Dans van de
Zeven Sluiers uitvoert om de wellust van haar stiefvader Hero-
des te bevredigen in ruil voor het afgehakte hoofd van Johannes
de Doper.’

‘Kun je nog meer kwijt?’
Ze kon haar lachen om het onverzadigbare in mij niet 
onderdrukken. ‘Sommige mensen hebben de indruk dat de 
dans een soort platte striptease was. In werkelijkheid was de
Dans van de Zeven Sluiers een integraal onderdeel van het hei-
lige drama waarin de dood van de Gezalfde werd voorspeld, 
plus zijn afdaling naar de onderwereld, waar de Godin hem 
telkens één kledingstuk afnam wanneer hij één van de zeven 
poorten naar de onderwereld passeerde.’
Ze stond op.
‘Maar er is nog veel meer. Dit mysterie kent dieptes die naar 
boven gebracht moeten worden. Dat is de opdracht.’

In de gang namen we afscheid van elkaar. Het was alsof
ik Sylvia altijd al had gekend en ik had het een ogenblik
moeilijk met een oud verdriet dat uit de schaduw kwam
opzetten en dreigde dat de tranen me over de wangen 
zouden biggelen. Ik kuste haar op de wang en haar 
jongemeisjeslach weerklonk in mijn ziel toen ik de trap 
af- en de wereld inliep om de draak, de prinses en de 
Heilige Graal te zoeken. ●

Paul van Oyen

De Yoga Soetra’s van Patanjali
Aanwijzingen van de ‘Vader van de Yoga’ over de vier kwaliteiten die de geest zuiveren/verheffen

Bronzen standbeeld van Patanjali, schrijvend aan de Soetra’s.
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overgenomen. Bovendien werden in de tijd van Patan-
jali teksten nauwelijks op schrift gesteld, maar uit het 
hoofd geleerd. Vervolgens werden de aldus geleerde 
teksten diepgaand bestudeerd.

De vier eigenschappen die de geest verheffen
Patañjali zegt (in Soetra 1.33): De geest wordt gezuiverd 
door vriendelijkheid, mededogen, blijdschap en onverschillig-
heid ten aanzien van tegengestelden aan te kweken.

Deze vier eigenschappen vormen een duidelijk schild 
tegen de inwerking van onze kortzichtigheid en onze 
innerlijke vijanden die daarmee gepaard gaan: lust, 
 woede en boosheid, hebzucht, waan en misleiding, 
verslaving, en afgunst. Stap voor stap zullen we ons 
beter en gelukkiger voelen. Rust en vrede komen in 
beeld als praktische propositie. Deze vier kwaliteiten 
vormen de basis voor een universele verbondenheid 
waardoor allerlei onzuiverheden en perverse toestan-
den in onze geest opgelost worden. Onze verslaving 
aan sensueel genot vermindert en we raken steeds 
meer geïnteresseerd in onze goddelijke oorsprong en 
natuur die ons dagelijkse leven beïnvloeden.
Alles is afhankelijk van de innerlijke staat van onze 
geest. We handelen al naar gelang de wensen en ver-
langens die in onze geest oprijzen. Als we aan de slag 
gaan en ons gaan toeleggen op het schoonmaken en 
zuiveren van de geest, zullen onze wensen en verlan-
gens zuiverder worden. Dan worden onze handelingen 
vanzelf ook zuiverder, krachtiger en standvastig.  
Als de geest vol onzuiverheden en vol twijfels blijft, 
zullen onze handelingen onzuiver blijven, krachteloos 
en tijdelijk.
Wij vormen onderdeel van de schepping. De schepping 
is als een toneel of een film en daarom is het noodzake-
lijk dat we innerlijk stil kunnen blijven zonder ons te 
laten meeslepen door allerlei bewegingen in onze geest 
en om ons heen. Alleen dán kunnen we echt van de 
film genieten. We leren dan om toe te kijken hoe hoofd, 
hart en lichaam samenwerken, elkaar beïnvloeden en 
functioneren. Het vermogen om te blijven toekijken is 
een eerste vereiste om ons verder te ontwikkelen in 
bewustzijn. Door toe te kijken kunnen we tot inzicht en 
begrip komen, om vervolgens te veranderen, als we 
daartoe besluiten. Door een beroep te doen op ons 
bewustzijn, doen we een beroep op onze innerlijke 
eenheid en zuiverheid. Als zodanig is ons bewustzijn 

zuiver, één en onbegrensd; onze goddelijke oorsprong. 
Om dit in te zien dient onze geest tot rust te komen en 
helder, schoongemaakt te zijn. 

Als ik vragen zou stellen hoe het is gesteld met ons 
vermogen om altijd vriendelijk te blijven, in alle om-
standigheden, hoe we uit eigen ervaring kunnen spre-
ken over de betekenis en reikwijdte van mededogen, 
hoe dikwijls we innerlijk blij zijn en hoe we met tegen-
gestelden omgaan, dan zal het antwoord meestal 
ontwijkend zijn of hoogstens aangeven dat er nog wel 
wat werk is te verzetten.
Maar als ik tegelijkertijd de vraag zou stellen hoe het is 
gesteld met onze ambitie om een zekere mate van wel-
stand en van welzijn te bereiken voor onszelf en voor 
onze kinderen, dan zal het antwoord meestal zijn dat 
we daar druk mee bezig zijn en dat we in mindere of meer-
dere mate op die weg gevorderd zijn. Meestal blijkt dat we 
ons veel moeite getroosten om vorderingen te maken 
bij het veilig stellen van een comfortabel en veilig
bestaan in de fysieke wereld... Terwijl het schoonmaken
of zuiveren van ons innerlijk geen of nauwelijks aan-
dacht krijgt. Het lijkt meestal een luxe te zijn die niet 
op ons prioriteitenlijstje past of pas aan de orde komt 
als we AOW trekken en met pensioen zijn. 
Toch is onze relatie met de tijdloze en goddelijke kant 
in onszelf de beste garantie voor welzijn en geluk, 
hoewel die zich per definitie niet in de hoogte van onze 
bankrekening laten afmeten. 

De eerste stap: het aankweken van vriendelijkheid
Onze prioriteiten liggen, ondanks de schijn van het 
tegendeel, vrijwel altijd bij onze relatie en omgang met 
ons fysieke bestaan. Dat die relatie rechtstreeks af-
hankelijk is van de helderheid en zuiverheid van ons 
innerlijk willen we liever niet inzien. Hier ligt een groot 
struikelblok voor verdere ontwikkeling in bewustzijn. 
We zouden de vier kwaliteiten die de wijze Patanjali 
ons meegeeft eens kunnen uitproberen. Laten we dan 
beginnen met vriendelijkheid en laten we proberen om in 
alle omstandigheden vriendelijk te blijven. Het merk-
waardige feit doet zich hier voor dat we er niet over 
hoeven na te denken hoe we dit voor elkaar kunnen 
krijgen. Ons innerlijk weet heel goed hoe we in iedere 
omstandigheid vriendelijk kunnen blijven, als we dat 
willen. De kennis is beschikbaar maar de innerlijke 
motivatie, onze wil, laat het dikwijls afweten.
Alleen dat is al een forse uitdaging, die, hoe dan ook, 
zeer de moeite waard is om uit te proberen. Het is 
uiteindelijk een kwestie van de wil. 

Vriendelijk blijven als de omstandigheden gunstig zijn 
is voor de meesten van ons geen enkel probleem. Maar 
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wanneer de omstandigheden ongunstig zijn, wordt het 
wel een probleem en wellicht een forse uitdaging.  
Maar dit geldt voor zo veel dingen. Als het mooi weer 
is, spelen we maar al te graag ‘mooi weer’, maar als het 
even tegenzit, zitten we al spoedig in zak en as. Mense-
lijke ontwikkeling heeft in de eerste plaats te maken 
met het vermogen om bij jezelf te blijven en daar stabi-
liteit en evenwicht te vinden; in alle omstandigheden je 
evenwicht bewaren. Volgens de Yoga Vashishtha is die 
eerste stap een kwestie van de juiste impulsen vinden 
en die ook weer afgeven. Bij de chakra’s is dit de eerste 
chakra: muladhara, gepositioneerd aan de onderkant 
van de ruggegraat (staartbeen). Het gaat dan om onze 
worteling die niet langer in de virtuele droomwereld van 
een beeldscherm blijft gevestigd, maar zorgt dat ons 
innerlijk met beide voeten in de grond of in de aarde is 
geworteld. Zodat de ‘wind’ in de vorm van wisselende 
omstandigheden ons niet langer zomaar meesleurt, 
zonder dat we weerstand kunnen bieden.
De wijze Patanjali kiest terecht als eerste kwaliteit die 
van vriendelijkheid in alle omstandigheden. Wat een kei van 
een vent of wat een grande dame is die mens die in staat 
is altijd vriendelijk te blijven!

De tweede stap: het ontwikkelen van mededogen
De volgende stap is volgens Patanjali die van mededogen 
of compassie. Bij deze stap opent het innerlijk van de 
mens zich en heeft niet langer de behoefte aan een 
geest met een scherpe tong die alles en iedereen analy-
seert en op basis daarvan tot conclusies komt. 
Wanneer de geest zacht en transparant wordt, stelt de 
zij zich in de eerste plaats passief op en gedraagt zij 
zich als een luisterend oor, zonder er als de kippen bij 
te zijn om standpunten te verdedigen. Een zachtmoe-
dige geest heeft geen behoefte aan agressiviteit en stelt 
zich ook niet defensief op, maar heeft een veel grotere 
behoefte om alles en iedereen in eenheid te vatten. Die 
eenheid is uiteindelijk allesomvattend, waarin alle 
tegengestelden oplossen. In zachtmoedigheid vindt dit 
oplossingsproces plaats en transformeren situaties 
naar een universaliteit waarin het persoonlijke zelf ook 
langzaam kan oplossen. Dit is de basis voor mededogen 
en compassie. Deze mens is werkelijk mens geworden 
en straalt dit uit. Mensen als Gandhi en Mandela wis-
ten vanuit hun eigen ervaring hoe dit werkt en hoe in 
mededogen de wereld kan veranderen.

Emotionele krachten rijzen vanzelf op om naar buiten 
te treden. Eén van deze krachten is die van compassie, 
dat wil zeggen deelgenoot zijn in het lijden van anderen. 
Het doel van compassie is om alle belemmeringen voor 
de manifestatie van gelukzaligheid in de kosmos weg 
te nemen. Wie mededogend is heeft veel aanleg om alle 
pijn, ellende, kwaadaardigheid en slechtheid in zijn of 
haar hart te voelen. Dat is de aard van mededogen. 
Wezens met een zuiver innerlijk staan in verbinding 
met de universele geest, waardoor zij gemakkelijk deel-
genoot kunnen worden van de pijn en ellende van ande-
ren. Het is niet nodig om je door je emoties te laten 
meeslepen. Het feit blijft dat het Zelf geheel vrij is en 
ongebonden; het is de Eeuwige Getuige. 

De derde stap: tot blijmoedigheid komen
In de wereld van het boeddhisme staan de in dit artikel 
besproken vier kwaliteiten bekend als de Brahma-vihara: 
de vier verheven staten van de geest. De minst bekende – 
en de minst beoefende kwaliteit – is die van innerlijke 
blijdschap of blijmoedigheid. In de zogenaamd concrete

maar betonharde wereld van vandaag wordt blijmoedig-
heid maar al te vaak beschouwd als een wat irrelevante 
vorm van weekhartigheid. Niets is minder waar... 
blijmoedigheid is in de eerste plaats naar buiten gericht 
en allesomvattend. Blijmoedigheid wordt beschouwd 
als de vrucht van compassie en mededogen, welke 
gemakkelijker te beoefenen zijn. Het gaat hier om het 
vermogen om te delen in de vreugde van alle wezens, 
vooral in de vreugde van diegenen die buiten het eigen 
familieverband vallen. Het gaat dus om een verfijnd 
empathisch vermogen, om de christelijke deugd van 
naastenliefde.
Alle mensen zijn op zoek naar geluk. Innerlijke blijmoe-
digheid behelst het vermogen om dat geluk, waarnaar 
iedereen op zoek is, in de eerste plaats zelf te vinden. 
Bijvoorbeeld in de vorm van blijdschap, en om dan die 
innerlijke blijdschap of dat geluk vervolgens zonder 
enige terughoudendheid te delen met alle wezens en in 
alle omstandigheden. Deze houding kwamen we ook al 
tegen bij vriendelijkheid, waar het gaat om het vermo-
gen om in alle omstandigheden vriendelijk te zijn en te 
blijven. Voor mededogen geldt hetzelfde: het vermogen 
om in alle omstandigheden mededogen (compassie) te 
hebben. Bij innerlijke blijdschap of blijmoedigheid gaat 
het er ook om in alle omstandigheden blijmoedig te blijven 
en die innerlijke blijdschap te delen met anderen. Hier 
is sprake van een grote mate van innerlijke zelfbeheer-
sing, die maakt dat deze mens koersvast is geworden 
in alle omstandigheden. Wie deze mate van zelfbeheer-
sing heeft gevonden en heeft verwerkelijkt, blijft in alle 
omstandigheden bij zichzelf en laat zich door niets of
niemand van de wijs brengen. Dit heeft niets met eigen-
wijsheid te maken, want voor deze mens geldt slechts 
het Uw wil geschiede. Deze mens blijft altijd bij zichzelf, 
zowel bij plezier als bij pijn, bij geluk en bij ongeluk, bij 
succes en mislukking. Deze mens blijft zichzelf.

De vierde stap: het verwerkelijken van gelijkmoedigheid
Nu komt de vierde kwaliteit of deugd aan de orde: die 
van ‘onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden’. 
Je zou het ook gelijkmoedigheid, ongebondenheid of gelijk-
gestemdheid kunnen noemen. In de wereld waarin wij 
leven wordt juist gebondenheid geprezen als een vorm 
van standvastigheid en loyaliteit. Maar in de gebonden-
heid aan onze meningen en overtuigingen is geen vrij-
heid. We hebben er overigens zelf voor gekozen en als 
we even niet opletten, dan wordt de wereld van onze 
meningen en ideeën een gevangenis, waar niemand blij 
van wordt. De gebeurtenissen in de wereld van vandaag 
bewijzen dat maar al te zeer. Veel geween en veel ge-
knars van tanden.
Gelijkmoedigheid rijst op uit innerlijke eenheid en 
vrede, waarin verschillen wegvallen omdat ze oplossen 
in één groot innerlijk weten. In die innerlijke eenheid is 
er geen verschil meer tussen onszelf en een ander, en 
schijnbare verschillen vallen weg in allesomvattend 
begrip. Hier daagt wijsheid, sophia. Deze gelijkmoedig-
heid stelt ons in staat om tot een veel grotere visie te 
komen, die ons bevrijdt uit onze mentale gevangenis. 
Wanneer verschillen wegvallen rijst ook het besef op 
dat ons eigen geluk, onze eigen blijdschap, tevens de 
blijdschap is van alle wezens om ons heen. Er bestaat 
een grote drang om daarin te delen. 
Dat besef is tegelijkertijd allesomvattend en maakt dat
er wijsheid over ons afdaalt. En die wijsheid is het manna
dat uit de hemel over ons afdaalt of de heilige geest die 
onze geest verlicht. ●
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‘Gnosis is de kennis over wie wij waren en wat wij geworden zijn; waar wij waren en waarin wij geworpen zijn; 
waarheen wij ons spoeden en waarvan wij worden verlost; wat de geboorte is en wat de wedergeboorte.’
Het is een bepaalde uitdaging om een stuk te schrijven over iemand waar geen rechtstreekse informatie over 
is. Je kunt hem leren kennen door op verschillende plaatsen als het ware zijn schaduw te bestuderen, de neer-
slag van zijn denken en handelen bij anderen waar te nemen, waarbij die “anderen” ook nog vaak niet echt 
zijn vrienden zijn. Daarbij moet je je realiseren dat iemand alleen duidelijk in het werk van die “anderen” 
voorkomt als hij voor hen een bedreiging vormt. Het geeft dan ook aan dat hij niet zo maar de eerste de 
beste was, maar iemand met wie rekening gehouden moest worden. 
Wat weten we van Valentinus?
Hij is geboren omstreeks het jaar 100 na het begin van 
onze jaartelling. De naam Valentinus doet Romeins 
aan, maar hij schijnt ergens in de Nijldelta van Egypte 
geboren te zijn, uit waarschijnlijk joodse ouders. Zijn 
wortels liggen in het vroege christendom daar, dat toen 
waarschijnlijk nog niet de naam van christendom had, 
maar we noemen het nu maar zo. Er woonden in die 
tijd veel joden in Egypte die het christendom vanuit 
Jeruzalem hadden meegenomen. De naam Valentinus 
is mogelijk een fictieve naam, bedacht door Johann 
Thölde (een raadsheer te Frankhausen, Thüringen), die 
in het begin van de zeventiende eeuw enige boeken 
publiceerde. Hij ontleende de naam Valentinus aan een 
Egyptische religieuze leraar die omstreeks 140 na Chr. 
een gnostische school stichtte. Deze school ontwikkel
de zich in de tweede eeuw tot de meest invloedrijke 
gnostische school. Uit deze school stammen nog ande
re geschriften uit de zogenaamde Jung Codex.

Hij heeft een Griekse opvoeding en opleiding gehad in 
Alexandrië, waarin Plato en zijn Stoa een grote invloed
had. [De Stoa was een wijsgerige school in Athene, in de
periode 400 vóór tot 200 na het begin van onze jaartel
ling. Gesticht door Zeno, Kleanthes en Chrysippos.  
De school was genoemd naar de kleurrijk beschilderde
zuilengang (‘stoa poikilè’). In die school werden drie onder
ling samenhangende onderwerpen bestudeerd: de logica
in samenhang met de kennisleer, de fysica en de ethica. 
De laatste wordt dan gezien als de vrucht van logica en 
fysica, terwijl de logica de beide anderen beschermt.]

Vaak wordt Valentinus in één adem genoemd met de 
wat oudere Basilius, die een getalenteerd spreker was 
en erg intelligent. Basilius had dichterlijke talenten en 
schreef o.a. over de achtergronden en de eenheid of 
samenhang van de kosmos, de mens en het Goddelijke, 
over het goddelijke kind en over het hart als verblijf
plaats van het Goddelijke.

Om een beeld te krijgen van die tijd, de tweede eeuw 
van onze jaartelling, kunnen enige kernachtige woor
den van professor Gilles Quispel duidelijkheid geven. 
Die zei namelijk:

als je geloof zoekt, ga naar Jeruzalem;
als je kennis zoekt, ga naar Rome;
als je gnosis zoekt, ga naar Alexandrië. 

De eerste-eeuwse
gnosticus Valentinus

en zijn tijd
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Valentinus leefde in dat spanningsveld tussen die drie 
werelden. Dat spanningsveld was er niet alleen gedu
rende die tijd, maar door de eeuwen heen lijken daar 
godsdienstige spanningen te ontstaan. Ook in onze tijd 
is daar weer een groot spanningsveld en onverdraag
zaamheid tussen de verschillende moslimopvattingen, 
waartussen nog enkele christelijke groeperingen zijn 
die dan vaak in de knel komen.
Tussen ongeveer 140 en 160 na Chr. verbleef Valentinus 
enige tijd in Rome, en in het jaar 136 was hij een serieu
ze kandidaat voor de bisschopszetel van Rome. Er was 
een sterke controverse tussen de Romein Ireneus en 
Valentinus. Ireneus heeft een grote invloed gehad op de 
kerk in die begintijd. Men vermoedt dat het Ireneus 
was die toen bisschop van Rome werd, onder de naam 
Pius i.
Die eerste eeuwen waren heel roerig, een tijd van veel
denkbeelden en tegenstrijdigheden. Elaine Pagels schrijft
in haar boek ‘Ketters en rechtgelovigen: de strijd om de ware 
leer in het vroege christendom’ bijvoorbeeld dat in het 
Evangelie van Johannes met opzet Thomas als dom en 
niet echt een apostel werd voorgesteld. Denk aan het 
verhaal van de ongelovige Thomas, en ook: Thomas 
was er niet bij toen Jezus de laatste keer verscheen en 
hen uitzond om het evangelie te prediken en de zonden 
te vergeven. Jezus heeft toen allen ‘beademd’ met de 
Heilige Geest, maar Thomas dus niet. Naijver was er 
toen ook al tussen deze twee, maar zeker ook tussen 
Ireneus en Valentinus.

De leer van Valentinus heeft men kunnen reconstrue
ren uit het werk van zijn leerlingen, want er was een
Valentijnse school, die zeker nog drie eeuwen na zijn dood
traceerbaar was.

Wat waren zoal de kenmerken van die school:
– belangrijk was de relatie tussen God, mens en kosmos;
– het hoogste wezen is een onkenbare God, wiens eigen

 schappen, de aeonen, min of meer gepersonifieerd 
voorgesteld worden;

– deze aeonen vormen samen de Goddelijke Volheid, het 
pleroma.

Het pleroma, Volheid van het Goddelijke Zijn in zijn 
vóórwereldlijke staat, dus vóór de manifestatie in de 
wereld... de Godheid zweefde nog boven de grenzeloze, 
geestelijke wateren.
Deze door ons niet zo makkelijk te begrijpen woorden 
komen we regelmatig tegen in de lezingen uit de Nag 
Hammadigeschriften, daarom wil ik nu een beeld 
schetsen van de hemelwereld zoals zij zich dat voor
stelden, compleet met de daarbij horende benamingen.

De aeonen*
De jongste van deze aeonen (goddelijke eigenschappen) 
is Sophia, Wijsheid. Zij komt ten val, en uit haar ont
staat de zichtbare wereld (Pistis Sophia: geloof–wijs
heid). Het ‘ten val komen’ zou je kunnen zien als: het 
zich vanuit de hemelwereld naar de Aarde bewegen. 
Uit de negende hemelsfeer naar de derde, ongeveer.  
Uit Sophia is de demiurg voortgekomen; deze wordt als 
een lagere godheid en de wereldschepper onderschei
den van de hoogste God. Volgens Valentinus is ook de 
Logos bij de schepping betrokken geweest, zoals in het 
Evangelie van Johannes staat; maar Valentinus was 
meer voorstander van de denkrichting van Thomas.
Het standpunt van Johannes was dat het Goddelijk 
Licht niet doordringt in de duisternis, waarin de wereld 
gedompeld was; het Goddelijk Licht was niet beschik
baar voor de mens.
Toen is uiteindelijk ‘het woord vleesgeworden’ en heeft 
onder ons gewoond in de gedaante van Jezus. ‘Er is Licht 
in een mens van Licht,’ zegt Johannes. Terwijl Thomas 
zijn leerlingen voorhoudt dat de mens geschapen is 
naar Gods beeld en gelijkenis en op zijn individuele zoek
tocht moet gaat om het innerlijke Licht in zichzelf te 
ontdekken. Thomas zegt nadrukkelijk dat wij zijn (of: 
kunnen worden) als Jezus, terwijl Johannes zegt dat Jezus 
de eniggeboren zoon is.
In onze tijd kunnen wij die twee zogenaamde tegenstel
lingen wel met elkaar verbinden, maar toen was het echt
een stevig discussiepunt. Een belangrijk logion uit het 
Thomasevangelie is logion 113:
Zijn discipelen zeiden tot Jezus: Wanneer zal het Koninkrijk ko-
men? Jezus zei: Het komt niet door het te verwachten; zij zullen 
niet zeggen: zie hier of: zie daar. Maar het Koninkrijk van de 
Vader is uitgespreid op Aarde en de mensen zien het niet.
Hieruit blijkt dat christelijke invloeden bij Valentinus 
werkzaam zijn geweest, of misschien ook: dat Valenti-
nus de christelijke denkbeelden heeft beïnvloed?

Mensbeeld
Zoals veel scholen de mensheid verdelen in bepaalde kwa
liteiten: geestelijk, psychisch of lichamelijk, zo was dat
ook in de gnosis van die tijd. Deze menstypen werden
onderscheiden in de mate waarin ze zich bewust waren 
van zichzelf.
1 Als eerste waren er de hylici, ook wel de ‘versteenden’ 
genoemd. Deze mensen ervaren alleen de waarden van
buitenaf. Deze waarden bestaan los van henzelf en heb
ben ook geen invloed op hen. Ze zijn als het ware vol

* Een andere betekenis van aeon is: tijdperk. Het tijdperk van de
platonische maand. Dat is de tijd waarin het lentepunt zich verplaatst
naar een volgend teken van de Dierenriem; dit duurt ongeveer 
2100 jaar. Het tijdperk van een emanatie van een Godheid.
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ledig ingekapseld en hebben geen eigen besef meer van 
zichzelf. Misschien te vergelijken met wat Johannes zei: 
dat het Goddelijk Licht er niet in doordringt. De hylicus heeft 
een rotsvast geloof in de normen en waarden om hem 
heen, maar innerlijk is hij versteend, ontoegankelijk. 
Wij zouden dat benoemen als: de God buiten jezelf.

2 De tweede groep zijn de psychici. Voor hen is alles wat
in het gevoelsleven gebeurt niet serieus te noemen. Dat 
is onbetrouwbaar en niet reëel. Alleen het denken, dat
is belangrijk. Echter, als je het gehele gevoelsleven af
kapt, dan zul je ook nooit bij het hogere gevoel of de 
intuïtie kunnen komen. Maar ook gevoelens van em
patie en mededogen, evenals gevoelens van verdriet, 
wanhoop en vreugde, zelfs gevoelens van schoonheid 
kunnen dan niet of nauwelijks beleefd worden. Er is bij 
de psychici wel wat innerlijke beweging, maar die staat 
stevig onder druk van de ratio.

3 De pneumatische mensen (pneuma betekent: adem, 
wind) hebben in dit geval de betekenis van de geest die
ook de hogere delen van de ziel omvat. Volgens de gnos
tiek bevindt de goddelijke vonk zich in dat deel van de 
mens. Zij zijn de innerlijk vrije mensen... zij laten zich 
bewegen. Pneuma wordt soms ook beschreven als ‘de 
ware innerlijke mens’, theosofisch te vergelijken met 
buddhi. Dat gebied behoort tot het bovenwereldlijke, de 
geestelijke wereld. De pneumatische mensen hebben dus
een vonkje van de Godheid in zich, dat na hun losmaken
uit de stof weer terugkeert in het pleroma, de volheid.
De pneumaticus ervaart Liefde als de bron van alle bewo
genheid, en kan dus empathie, verdriet, vreugde, schoon
heid in een diepe gevoelssnaar beleven. Het is de pneu-
maticus die in staat is in innerlijke vrijheid, liefde en 
vrede te leven.

Ook in de gnosis van Valentinus wordt dat onderscheid 
gemaakt. Ook hij ziet naast de pneumatische mens nog 
de verstands en deugdmens, zielemens genoemd, en de 
materialistische mens, de hylicus. Zoals wij nu zeggen: 
geest, ziel en lichaam.

Pneuma is een Grieks woord, dat een vertaling is van 
het Hebreeuwse ruach. Ruach is vrouwelijk, pneuma is 
onzijdig. In het Latijn werd het Spiritus Sanctus, en dat 
was mannelijk. Hier in het westen is dus alleen al door 
het vertalen de Heilige Geest van vrouwelijk via onzij
dig mannelijk geworden.

Valentinus in de Nag Hammadi-geschriften
Het gnostische Evangelie van de Waarheid, één van de 
Nag Hammadigeschriften uit de Jung Codex, staat dicht 
bij de opvattingen van Valentinus. Het is zeer waar
schijnlijk van zijn hand, sterker nog: men neemt als 
vaststaand aan dat het van zijn hand is. [Jung was erg 
geïnteresseerd in de gnosis, en vond daarin het door 
hem gebruikte thema ‘Zelfkennis is Godskennis’ terug. 
Toen hem dan ook gevraagd werd door de Nederlandse 
hoogleraar Gilles Quispel om bij te dragen aan de aan
koop van een codex met gnostische geschriften (1952) 
was hij daartoe meteen bereid. Daarom heet die groep 
geschriften de Jung Codex.]
Uit deze codex is het Evangelie van de Waarheid het 
belangrijkste. Professor Quispel noemt het Evangelie 
van de Waarheid het ‘het kroonjuweel van de gnosis’. Hoe
wel het ‘evangelie’ genoemd wordt is het niet een evan
gelie in de gebruikelijke betekenis van dat woord. Het is 
geen levensbeschrijving van het leven van Jezus. Hier is 
meer de wijsheidsleraar aan het woord, die ons erop wijst 

wie wij in wezen zijn en wat het doel is van ons leven.

Ook de brieven aan Reginus en een verhandeling over 
de Opstanding lijken van hem te zijn. Nu denkt men 
ook zeker te weten dat Tractatus Tripartitus en de brief 
van Ptolemaeus aan Flora van zijn hand zijn. Er moeten 
nog veel meer geschriften zijn geweest, daar wordt 
door andere schrijvers aan gerefereerd, maar deze zijn 
niet teruggevonden. 
Overigens schijnen er ook verbindingen te zijn met de 
apostel Paulus; althans in diens denken. In de brief van 
Paulus aan de Efeziërs 5.14, waarin gelezen kan wor
den: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus 
zal over u lichten.’ 
In het Evangelie der Waarheid staat iets soortgelijks, 
nhi 3-29: ‘Net zó is het met hen gesteld die de onwetendheid 
hebben afgeworpen als de slaap, die ze niet voor werkelijkheid 
houden.’
In datzelfde evangelie, in logion 22, vind je dan:
Daarom is iemand die kennis heeft een wezen uit de hoge.  
Als hij geroepen wordt hoort hij op, antwoordt hij en keert 
zich naar Hem die hem roept, en gaat naar Hem op, want hij 
weet hoe hij genoemd is.
Omdat hij kennis heeft doet hij de wil van Hem die hem roept,
Hem wil hij welgevallig zijn en daarin vindt hij rust. Zijn naam
valt ieder toe.
Wie zó kennis heeft weet waar vandaan hij gekomen is en 
waarheen hij op weg is. Hij weet dit zoals iemand, die dronken 
was, nuchter is geworden en (weer tot zichzelf gekomen) zijn 
werkelijkheid herstelt. 

De steek van de (gnostische) schorpioen
Onlangs nog is een geschrift ontdekt dat duidelijk van 
Valentinus is; het heet Scorpiace, oftewel ‘de steek van de 
schorpioen’, maar dan wel een gnostische schorpioen.
In de oudheid had men een ander astronomisch wereld
beeld. De Aarde stond in het midden van het heelal met
de zon erboven; daaromheen cirkelden de planeten. 
Deze werden gezien als een soort Goden, planeetgeesten, 
waaraan eigenschappen werden toegedicht. De gnosti
ci noemden deze planeetgeesten ‘archonten’ of wereld-
machten. Die machten moest men passeren op de weg 
naar de hemel na de dood.
Boven de archonten was er de hemel van de vaste sterren.
Daar bevonden zich de zielen van de onsterfelijken.
Daarboven of daarbuiten lag dan de wereld van de idee
en, die noemde men het ‘pleroma’, het rijk der ‘volheid’. 
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In dat pleroma bevonden zich de aeonen of eeuwigheden, 
ook te zien als momenten van ontvouwing van de 
Godheid.
In ‘Ganesha, kleine woordentolk der geesteswetenschappen’ 
vertaalt men dit begrip pleroma als: ‘De volheid van de 
kosmos, de samenhang van alle geestelijke wezens en krach-
ten. Waarbij je deze laatsten kunt zien als een emanatie van 
de Godheid.’

De zielen der gestorvenen moeten door al die lagen heen
en wachtwoorden geven aan de ware machten en de 
ware mensen, letterlijk: de Geliefden en Onbeweeglijken 
en Onbeïnvloedbaren van Valentinus. Die Geliefden zijn de
beschermengelen die Christus (volgens Valentinus) bij 
zijn komst in de wereld aan iedere afzonderlijke mens 
heeft meegegeven. Zij zijn de bruidegoms en weder
helften van de geestelijke mens. Zij staan onbeweeglijk 
te wachten aan de rand van het pleroma en wachten op 
de geestelijke mens aan wie zij toebehoren. Daar wacht 
ook Christus op de zijnen.
In De Geheime Leer staat: ‘De Zoon of het woord was twee-
voudig in volkomen éénheid; de Zoon werd op Aarde geboren, 
de Vader blijft achter.’
Bij de Grieken: ‘Jupiter, de zoon van Kronos, werd in de 
diepte van de kosmos geslingerd.’ En bij de Ariërs: ‘Shiva 
werd door Brahma in de duisternis van de afgrond geworpen.’

De emanaties van de oorspronkelijke Godheid
Valentinus werkte dit verder uit: God in Zijn Beweging: 
aeonen zijn ideeën, aspecten en momenten van zelfver
werkelijking van de Geest van de Godheid. Het pleroma 
beschouwde hij als de volledige ontplooide veelvuldig
heid van Goddelijke kenmerken.
In het begin was er de Godheid die toenam tot een acht

tal aeonen, symbolische Godenfiguren. Het betrof de 
Goddelijke oervader Abyssos of Diepte. Onmeetbare 
eeuwigheden lang bleef hij in de meest volmaakte rust. 
Altijd met hem was Ennoia, soms ook Sigè genoemd, 
Stilte of Genade. Toen kwam de Oervader op de gedachte 
uit zichzelf het begin van alle Zijn te ontwerpen. Dit 
ontwerp deed hij als zaad zinken in de schoot van de 
Stilte (Ennoia).

Dat is dus de eerste triade: Abyssos verdeelt zich a.h.w. 
in Bythos en Ennoia. Deze tweeheid baarde Nous of 
Intuïtie, het hogere denken en Aletheia of Waarheid.
Het paar Nous en Aletheia verwekte Logos (Woord) en Zoë 
(Leven); deze laatste twee verwekten Antropos (Geeste-
lijke Mens) en Ekklesia (Gemeente). Deze vier paren vorm
den tezamen de Ogdoas, een achttal aeonen.

De paren Nous met Zoë en Antropos met Ekklesia verwek
ten samen nog elf paren emanaties. Het aantal aeonen 
kwam daarmee op dertig, die de veelzijdigheid van de 
krachten en deugden van de Godheid tot uitdrukking 
brachten. 
Dit proces bracht uiteraard een grotere afstand tot de
Oervader tot stand, en de jongste emanatie in deze keten
was Sophia. Zij werd overvallen door de hartstocht om 
te speuren naar de Oervader, maakte zich los van Zyzy
gos, en kwam daarbij buiten haar eigen denken terecht.
Dit speuren mislukte, want het geheim van de Oervader
is niet te doorgronden. Zij werd door Horos (Begrenzing) 
weer tegengehouden en op haar plaats gezet. Hierdoor 
werd het pleroma hersteld.
In die tussenliggende fasen heeft Sophia de Demiurg als 
haar zoon geboren doen worden, en die heeft een deel 
van haar kracht genomen. Demiurg heeft nogal wat 
betekenissen; in de gnosis wordt hij soms gezien als de 
schepper van de materiële wereld. Soms, zeker in de 
tijd van Valentinus, wordt hij gezien als een lagere God. 

Geestelijk huwelijk met wereldse genoegens
In tegenstelling tot een groot aantal gnostici in die tijd, 
was Valentinus voorstander van huwelijk en geslachts
gemeenschap. De joodse gnostici waren daar bijvoor
beeld heel erg tegen. Een zeer bekende tegenstander 
was bijv. Ammonius Saccas. Die verachtte het lichaam
nogal. Dat vind je in vele culturen; in India bijvoorbeeld,
waar mensen bijvoorbeeld hun arm laten afsterven. 
Maar ook dat zij de dood zien als een verlossing.
Clemens van Alexandrië zegt hierover:
‘De mensen rond Valentinus leiden huwelijken van boven, van 
de goddelijke aeonen, en om die reden scheppen zij genoegen 
in de echtvereniging.’
Ook bij de Katharen was het verwekken van nageslacht 
verwerpelijk. Het gaat bij Valentinus echter om de 
geestelijke liefde, die wel in de wereld maar niet van de 
wereld is.
Dan was er nog Ptolemaeus, een leerling van Valentinus,
die in Italië een Valentiniaanse school sticht. Valentinus
bracht met Marcion de God der Liefde en die werd gezien 
als een tegenstrijdige God aan de boosaardige en wre
kende Jehova van het oude testament. Zij werden uit de 
christelijke kerk gegooid en ‘ketters’ genoemd. Zeker 
ook door Hypolytos, die denkt dat Plato door Valentinus
in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Dat soort dingen
ontstaan door onbegrip en slechte communicatie. Als
je alles alleen maar via ‘horen zeggen’ krijgt, kan er veel
misgaan. Hoewel: wij hebben veel meer informatie en 
communicatiemogelijkheden en er bestaan ook nu veel 
misverstanden.
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Gebruikte literatuur:
– Gnosis: de derde component van de Europese cultuurtraditie.
Onder redactie van professor Gilles Quispel; uitgever: 
AnkhHermes, 2005. 
– De Nag Hammadi-geschriften; een integrale vertaling van 
alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex. 
Door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans; uitgever: 
VBK Media, 2004.
– Pimander 18: Gnosis in de Oudheid; Nag Hammadi in con-
text. Door prof. dr. Roelof van den Broek en Cis van Heer
tum; uitgever: Uitgeverij de Rozekruis Pers, 2010. 
– De Geheime Leer: de synthese van wetenschap, religie en 
filosofie. Door Helena Petrovna Blavatsky; uitgever: Theo
sophical University, derde druk: 2008. 
– Ketters en rechtgelovigen; de strijd om de ware leer in het 
vroege christendom. Door Elaine Pagels; uitgever: Servire, 
2003. 
– Ganesha: kleine woordentolk der geesteswetenschappen. 
Door ir A.J.H. van Leeuwen e.a.; uitgever: Uitgeverij der 
Theosofische Vereniging in Nederland, 2012. 
– Mani’s lichtschat. Door Mani; uitgever: De Rozekruis 
Pers, 1997. 

H.P. Blavatsky heeft in haar geschriften deze oude wijs
heden weer naar voren gebracht. Zij het met andere 
woorden, maar haar zevenvoudig mensbeeld is hierop 
geënt. Ook de monade is terug te vinden in Abyssos, de 
diepte. Ook wel genoemd: de grote afgrond, of: chaos, of: 
de Ruimte, of: de Grote Moeder.

Het Evangelie van de Waarheid, toch wel het belangrijk
ste geschrift van Valentinus, zegt in logion 38.6:
De Naam van de Vader is de Zoon.
Hij, de Vader, is het, die in den beginne aan Hem die naam 
gegeven heeft, die van hem is uitgegaan en die Hij zelf was en 
die Hij als zoon heeft voortgebracht.
Hij heeft Hem Zijn Naam gegeven, die Hem eigen is – Hij, de 
Vader, aan wie alles toebehoort dat bij hem is. Hij heeft de 
Naam, Hij heeft de Zoon: zo is het hun (de aeonen) mogelijk, 
die te zien. [Etc.]
Wanneer men zegt dat Christus de Naam van God is, bedoelt 
men dat Hij het wezen van God openbaart.

Valentinus heeft een visioen gehad. In dat visioen open
baarde de Christus zich aan hem als Logos, de openba
ring der verborgenheid, maar hij zag een nieuwgeboren 
kind. Dat is te zien als de geboorte van het Goddelijke 
in het mensenhart. Symbolisch te vergelijken met wat 
met kerstmis verbeeld wordt: de geboorte van het bewust-
zijn van het innerlijke Licht.
Je kunt zeggen dat Valentinus niet alleen een gnosticus 
was, maar ook een mysticus. Een mysticus ervaart de 
dingen innerlijk. Gnosis betekent ‘diep innerlijk weten’; 
het is als het ware de esoterische kant van een religie. 
Theosofie is de oude wijsheid die in de mysteriescholen
aan de ingewijden werd overgedragen; de wijsheid zoals
de Goden die hadden.

De rol van Helena Blavatsky
Theosofie is een heel oud woord. Daarop kunnen wij 
geen patent aanvragen. De gedachten over ontstaan en 

vergaan van werelden en van de mens, waar komen we 
vandaan en wat is onze toekomst, zijn van alle tijden. 
De gedachten van Valentinus werden als het ware door 
H.P. Blavatsky weer levend gemaakt, en daardoor zijn de 
Nag Hammadigeschriften en de teksten van de Dode 
Zeerollen ook veel beter begrepen. 
Blavatsky heeft als het ware de gnosis, althans zeker in
het westen, weer toegankelijk gemaakt voor de mensheid.
Als zij er niet was geweest is het nog maar de vraag of die
oude geschriften in eerste instantie op waarde zouden 
worden geschat. Je zou haar kunnen zien als een weg
bereider. Uiteindelijk moesten er wel tweeduizend jaar 
aan denken en ervaren overbrugd worden. ●
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Leren leven met je eigen ouderdom wordt een nieuwe uitdaging; om tot kunst te maken wat vroeger vanzelf-
sprekend was: Art of Aging in plaats van Anti-Aging. ‘De kunst van het ouder worden is met dit proces leren 
leven, in plaats van ertegen in te leven,’ zegt de Duitse filosoof Wilhelm Schmidt in zijn boekje Gelatenheid: 
wat we winnen wanneer we ouder worden.1 ‘Levenskunst in de omgang met het ouder worden kan ons helpen 
om ons zodanig te verhouden tot de eisen die deze fase voor ons in petto heeft dat het leven mooi en aan-
vaardbaar blijft – zo niet ons eigen leven in deze tijd, dan toch het leven als geheel.’

Boek In het licht van de schaduw
voorziet in een leemte

Aandacht voor de spirituele aspecten van het ouder worden

Aat-Lambèrt de Kwant
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Deze woorden schoten mij te binnen bij het lezen van
het pas verschenen boek ‘In het licht van de schaduw; zicht
op onze levensreis’ van Miny Potze, de levenspartner van 
hoofdredacteur Rudolf Smit. Weer zo’n pareltje in het 
Van Warven-fonds!
In mijn boekenkast staan zo’n vijftal boeken over het
ouder worden en alle zijn lezenswaardig en informatief.
Het boek van Miny Potze is niet alleen een welkome 
aanvulling, maar het vervult ook een zekere leemte 
omdat zij uitvoerig ingaat op de spirituele aspecten van 
het ouder worden. Zij laat zien dat het ouder worden (in 
de woorden van Schmidt) een ‘levenskunst’ is.

Doorleefde woorden
Prof. dr. Frits de Lange heeft gelijk als hij in zijn voor-
woord in het boek zegt dat Miny Potze een waardevolle 
bijdrage levert met haar boek en daarmee een een 
alternatief biedt voor de dominante verhalen die in 
onze cultuur over de ouderdom verteld worden. [...] 
‘Aan het eind van haar ontdekkingstocht schrijft ze hoe ze 
samen met vriendinnen al haar diploma's gaat verbranden. 
“Ik heb geen diploma's meer nodig, ik hoef mezelf niet 
meer te bewijzen en dat voelt rustig.” Ik zie het mezelf 
nog niet doen. Wat een radicaal ritueel! Het klinkt als een 
afscheid, maar tegelijk als een nieuwe geboorte. Boven de 
zeventig ben je blijkbaar nog lang niet klaar met leven.  
“Ik vind mijn leven nog verre van voltooid,” bekent Miny 
Potze zelf. “Iedere dag doen zich weer momenten voor 
waaruit ontwikkelpunten naar voren komen.” Op mij 
werkten die doorleefde woorden aanstekelijk. Ik gun elke lezer 
die ervaring.’ aldus De Lange.

In haar inleiding stelt Miny Potze terecht vast dat onze 
huidige cultuur er één is van materie, geld, rendement 
en kostenbesparing. Van meten, wegen, calculeren.  
‘Je moet alles uit het leven halen wat erin zit, veel genieten, 
goed voor jezelf opkomen, goed voor jezelf zorgen. En als dat 
alles niet meer gaat en je anderen tot last wordt moet er een 
mogelijkheid zijn om er snel een einde aan te maken. Daar heb 
je recht op! En daar gaat de politiek je bij helpen.
Het geestelijke/spirituele aspect lijkt steeds meer te verdwijnen
uit het openbare leven. Het is gevaarlijk of op zijn minst 
verdacht als het een geïnstitutionaliseerde godsdienst betreft. 
Spiritualiteit in zijn algemeenheid krijgt vaak het stempel 
gezweef.’

Een andere visie
En ze heeft gelijk als ze zegt dat het niet gemakkelijk is 
om niet mee te gaan in het algemeen heersende beeld 
of er zelfs een tegenwicht aan te bieden. Niet dat het 
allemaal heel anders of fout is, maar het beeld dat ons
wordt opgedrongen is onvolledig. Spreuken die het ouder
worden proberen te negeren hebben slechts een beperkt
effect: ‘Je bent zo oud als je je voelt?’ Dat is misschien wel 
waar, maar doorgaans ben je ouder.
‘Waar kunnen we nog moed, hoop en troost vinden?’ vroeg 
Miny Potze zich na haar pensionering af toen ze haar 
leven overdacht, na een lange loopbaan in het onder-
wijs. En ze had dezelfde angsten die veel mensen in 
deze situatie ervaren: je oud en afgedaan voelen, niet 
meer meetellen en de dreiging voelen van de Grote 
Leegte die op je afkomt.

Ze had het grote geluk dat er een vingerwijzing op haar 
pad kwam, in de vorm van een boek met oude sprook-
jes, over ‘de tweede levenshelft’.² Een boek dat haar op het 
spoor zette; ze leerde dat sprookjes diepe wijsheid be-
vatten omtrent onze weg door het leven. En dat vooral 
deze sprookjes over de tweede levenshelft ons aspec-
ten van het ouder worden laten zien die we in de hui-
dige tijd vergeten zijn. Terwijl het lichaam kwetsbaar-
der wordt, kunnen we op een nieuwe manier geestelijk 
groeien en wijzer worden.

Tijdens het ‘googelen’ zag ze op vrijwel iedere website 
dezelfde eentonige riedel, waarbij het steeds weer gaat 
over lichaam, voeding en gezondheid. Geen inspiratie, 
geen bemoediging, nergens iets over hoe dat moet met 
dat mismoedige gevoel, met het zoeken naar richting.

Totdat ze op één van haar zoektochten op een boek 
stuitte met een nogal bijzondere titel: ‘Nog lang en 
gelukkig: sprookjes en de tweede levenshelft.’
Het zijn zestien sprookjes, verzameld en gepubliceerd 
door de Amerikaanse psychiater Allan B. Chinen. 
Eenvoudige verhaaltjes, deze sprookjes, die gaan over 
oude mensen die gezapig leven. Totdat ze, meestal door 
hebzucht of jaloezie gedreven, in een gevaarlijke situa-
tie belanden. Het gaat nog net goed, doordat ze op het 
kritieke moment een goede beslissing nemen en er een 
transformatie in hun leven plaatsvindt. 

Ondanks de simpele vertelstructuur, krijgt ze toch niet 
zo gemakkelijk toegang tot de levenslessen; daar hangt 
een halfdoorzichtige vitrage voor.
‘Gelukkig is er,’ zegt ze, ‘een goede uitleg bij die mij helpt om 
die vitrage wat opzij te schuiven, om te zien wat er eigenlijk 
achter de beschreven gebeurtenissen schuil gaat: de ontwik-
kelingstaken van de ouderdom.’
Al lezend begint ze al meer te herkennen van zichzelf en 
haar verzet tegen de situatie waarin ze zit. Langzaam-
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aan begint ze te vermoeden dat ze hier de sleutel heeft 
tot meer plezier en vitaliteit in haar ‘tweede levenshelft’.
De sprookjes lopen dan ook als een rode draad door 
haar boek. Ze begon in te zien dat in aan aantal van die 
ouderdomsspookjes de hoofdpersoon op een dood punt 
is aangeland. Zijn of haar leven stroomt niet meer, de 
ontwikkeling staat stil. Bij het begin van het sprookje 
wordt dat op verschillende manier duidelijk gemaakt. 
De ene hoofdpersoon komt zijn bed niet meer uit, de 
ander mishandelt uit chagrijn een onschuldig vogeltje, 
en weer een ander word jaloers op haar mooie schoon-
dochter. Maar dan gebeurt er iets waarop de oudere
reageert en volgt er een keten van gebeurtenissen waar-
uit de hoofdpersoon uiteindelijk gelouterd te voorschijn 
komt. Hij/zij is door een diep dal gegaan maar heeft 
uiteindelijk een inzicht, wijsheid of zelfs vrede met het 
leven gekregen.

Bijna-doodervaringen
Voor Miny Potze was dit een eye-opener, een wake-up call; 
het boek over deze ouderdomssprookjes werd haar gids
en uitdaging. Dat wat ze uit dit boek leerde, dat vulde ze
aan met kennis uit andere bronnen, cursussen, gesprek-
ken en interviews.
De docenten van de masterclass ‘Ouder worden in perspec-
tief ’, die zij volgde op de Protestantse Theologische Uni-
versiteit (toen nog in Kampen), reikten haar weten-
schappelijke inzichten aan. Met name professor Frits 
de Lange zette datgene wat wij van de ouderdoms-
sprookjes kunnen leren voor haar in een breder kader.
‘Dit alles heeft mij geholpen een andere visie dan de gangbare 
op het ouder worden te ontwikkelen. [...].
Ik wil beschrijven hoe we tot meer waardigheid en bezinning 
kunnen komen door kennis te nemen van oude wijsheid. De 
wijsheid die er altijd is geweest maar in onze huidige tijd is 
ondergesneeuwd. Laten we gaan sneeuwruimen!
Als we ouder worden dan ‘krimpt’ de toekomst. Gedachten 
over onze dood hebben we tot nu toe misschien succesvol naar 
de toekomst verschoven maar er komt een moment waarop 
dat niet meer lukt.’

Een bron van hoop en geruststelling vormen voor haar 
de getuigenissen van mensen die een bijna-dooderva-
ring (bde) hebben gehad, tegenwoordig 'nabij-de-dood-
ervaring' genoemd oftewel nde. Toen ze het boek ‘Leven
na dit leven’ van de Amerikaanse arts en filosoof Raymond
Moody las, resoneerde dit op een merkwaardige manier 
met haar innerlijk weten. Ze werd zich ervan bewust 
dat ze hetgeen hij beschreef zelf ook had meegemaakt 
toen ze als driejarig kind bijna verdronk. In haar boek 
laat ze dan ook een aantal kenmerkende nde-verhalen 
de revue passeren. Ze zegt daarover: ‘Als wij de verslag-
geving van mensen die een nde hebben meegemaakt tot ons 
laten doordringen, kan het gebeuren dat we anders naar de 
dood èn naar het leven gaan kijken.’
Mooi is het verhaal van de 83-jarige Wim over zijn bde, 
dat eerder ook in Terugkeer werd gepubliceerd. In een 
gesprek achteraf wijst hij op ons ‘gevangen zitten’ in 
onze beperkte ruimte en in de tijd waarin we leven. 
‘Tijdens een bde raak je buiten de tijd; de beperkingen vallen 
weg. Je hebt het gevoel dat je in de totale ruimte zit. Het tijds-
begrip is helemaal weg. Je bent van die beklemming, van die 
banden af. Ik had zó’n bevrijd gevoel... dat is altijd blijven han-
gen. En daardoor ben ik [alles] nog meer gaan relativeren.’ 

Wat meer tijd voor onszelf
Als basis voor haar boek heeft Miny Potze fragmenten 
uit haar eigen leven beschreven. Heel persoonlijke be-

levenissen, maar als je dieper kijkt zijn het variaties op 
thema's die iedereen in zijn/haar leven tegenkomt, net 
zoals in de sprookjes.
Om erachter te komen hoe anderen het ouder worden 
beleven interviewde ze een aantal mensen; mannen en
vrouwen, van zestig tot tachtig jaar. Volgens Potze komen
we pas op die leeftijd in de fase waarin ‘zinvragen’ zich 
onontkoombaar aan ons opdringen en het terugkijken 
belangrijk wordt. ‘Natuurlijk,’ zegt ze, ‘zijn er ook heel veel 
jongere mensen die met zinvragen bezig zijn en met (nieuwe) 
vormen van spiritualiteit, los van de gevestigde religies. 
Ik heb er zelf ook niet tot op de dag van vandaag mee gewacht,
integendeel. Maar op oudere leeftijd wordt het dringender om
ons bezig te houden met onze ziel. Ergens in die periode krijgen
we wat meer tijd voor onszelf. Tijd die we soms kunnen erva-
ren als een kille dorre vlakte en soms als een tuin vol bloemen, 
waarin we onze gang mogen gaan. Daarom zouden we ook 
kunnen zeggen dat die tweede levenshelft dan pas begint, ook 
al klopt dat qua kalenderleeftijd niet; 120 jaar zullen we voor-
lopig niet worden.’
Het is mooi als ze zegt dat als we ouder worden en we 
hebben leren onderscheiden wat ertoe doet en wat min-
der belangrijk is en we bereid zijn onze zegeningen te 
tellen, het lichter kan worden dan in onze jeugd.  
De latere jaren kunnen nieuw en bijzonder zijn en zó 
vervullend, dat we niet terugverlangen naar vroeger, 
toen we jong waren maar ook nog zó onbewust.
Behalve de interviews met ouderen, interviewde Miny 
Potze ook de cultuurfilosoof Bram Moerland, die haar 
leerde dat je in de ouderdom leert zien wat zinvol is en 
wat niet. Ook sprak ze met theoloog, journalist en uit-
gever Rinus van Warven, die onder andere zegt ‘als 
pastor het gevoel te hebben dat ouderen zich een beetje te 
gemakkelijk laten wegzetten’ en vervolgens pleit voor de 
emancipatie van ouderen.

De laatste stadia van onze ontwikkeling
In het laatste hoofdstuk, waarin ze schrijft over esoterisch 
christendom, zegt Miny Potze terecht dat we de laatste 
stadia van onze ontwikkeling en het contact met onze 
ziel niet kunnen bevorderen met onze wil. Maar dat we 
die wel kunnen faciliteren: de omstandigheden zo gunstig 
mogelijk maken. ‘Bezigheden als verdieping in onze levensge-
schiedenis of het schrijven van onze biografie, het lezen van 
betekenisvolle sprookjes en spirituele boeken, kunnen daarbij 
helpen. We kunnen zaken die verkeerd gingen uitpraten, het 
‘goed maken’ met wie we nog een kwestie hebben en... heel 
belangrijk: we kunnen vergeven, ook al is het eenzijdig.  
We kunnen gaan tekenen, schilderen, aan yoga doen, gedichten 
lezen, muziek maken of ernaar luisteren en mediteren, al of niet 
onder begeleiding. We kunnen gaan wandelen of fietsen, meer 
buiten zijn en de natuur onze leer- en heelmeester laten zijn. 
Ons huis schoonmaken, ons verdiepen in benedictijns leven en 
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Noten bij bespreking van In het Licht van de Schaduw
1 Wilhelm Schmidt: Gelatenheid; wat we winnen wanneer 

we ouder worden. De Bezige Bij, 2015.
2 Allan B. Chinen: Nog lang en gelukkig: sprookjes en de
 tweede levenshelft. Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. Twee-
 de druk in 2010; ISBN: 9789031380237.

Ons huis schoonmaken, ons verdiepen in benedictijns leven en 
het esoterisch christendom. En als het nodig is een coacings- of 
therapietraject ingaan. We kunnen over bde’s gaan lezen of 
spreken met mensen die een dergelijke ervaring hebben gehad, 
en meer aandacht hebben voor transcendente verschijnselen.’

Tegelijk zegt ze dat we ook niets speciaals kunnen doen
en van onze alledaagse leven leren. ‘Alleen al door het 
vorderen van onze leeftijd vindt er verandering plaats.’
In haar helder geschreven boek vertelt Miny Potze ook 
over zichzelf en haar eigen leven, van haar moeilijke 
start en het steeds weer terugkeren van punten waarop
nog ontwikkeling moest plaatsvinden. Van haar angsten
en al haar al dan niet vervulde verlangens.
Uiteindelijk dringt het besef door dat iedereen op bepaal-
de momenten in zijn leven handelt met de wijsheid die 
er op dat moment beschikbaar is.

De Graal (deel 3 van Het ʘ Manuscript)
Auteur: Lars Muhl
Uitgever: Bres/Edicola Publishing, 2017

‘De mens heeft een vrije wil omdat hij 
deel uitmaakt van de wereld waarin we 
leven; wat op veel plaatsen geschreven 
staat. Maar er staat niets geschreven 
dat niet verbeterd kan worden. Begrijp 
goed dat het feit dat het feit dat we 
precies in dit universum zijn geboren 
betekenis heeft. Er zijn talrijke andere
universa waarin we geïncarneerd had-
den kunnen worden, maar we zijn hier 
op Aarde, omdat ieder van ons iets heeft 
dat hier moet worden getransformeerd.
Een deel van ons hogere wezen is gelijk-
tijdig ook in andere universa aanwezig, 
waar we uitdrukking vinden in radicaal 
verschillende vormen, identiteiten en 
persoonlijkheden. In de kern maken we 
allemaal deel uit van de Goddelijke 
gedachtenvorm. Ieder van ons is een 
vonk van het Goddelijk vuur; vergeet 
dat niet. Het schitterende van mythen is
dat ze altijd wijsheid bieden aan diegene

die datgene opent wat gesloten is en 
voor de ingewijden het inzicht in de 
mysteriën vergroot.
En zo lang die mythen worden doorge-
geven, worden hun geheimen bewaard 
door diegenen die oren hebben om te 
horen en ogen om te zien.
Verzinsels spreken tot het brein; de 
mythen spreken tot het hart. Dromen 
zijn persoonlijke mythen. Mythen zijn 
persoonlijke dromen.’

Een citaat uit het fascinerende derde 
deel van de trilogie ‘Het ʘ Manuscript’ 
van Lars Muhl. (De twee eerste delen 
besprak ik eerder.) Het zijn woorden van 
Sylvia, van wie een Brits medium Lars 
Muhl 23 jaar eerder had voorspeld dat
hij haar moest ontmoeten omdat ze hem
iets te vertellen had. Hij ontmoet haar
twee keer en ze heeft hem véél te vertel-
len, zoals blijkt uit dit citaat en de voor-
proef op bladzijde 14–18 van dit nummer 
van Reflectie.

Lars Muhl was een succesvolle ‘singer/
songwriter’ toen hij in 1996 geveld werd 
door een vreemde ziekte, waardoor hij
drie jaar in bed lag zonder zich te kunnen
bewegen of helder te kunnen denken. 
Door de tussenkomst van een vriendin 
werd Lars in contact gebracht met een 
ziener, die hem via de telefoon weer tot 
leven bracht. Dat was de start van een 
compleet nieuw bestaan en het begin
van de queeste die hij op zo’n aangrijpen-
de wijze beschrijft in zijn trilogie ‘The 
ʘ-Manuscript’. Hiervan is ‘The Seer’ het 
eerste deel, dat in Denemarken een
bestseller werd (70.000 ex.) en inmiddels

door de Engelse uitgave zijn weg vindt in 
de hele wereld.
Lars werkt nu als een visionair en mysti-
cus, spreker en schrijver. Hij richtte 
‘Hearts and Hands’ op, een non-profit-
organisatie met verscheidene vrijwillige 
therapeuten. Samen met zijn vrouw, 
Githa Ben-David, richtte hij Gilalai op, 
Instituut voor Energie & Bewustzijn. 

Rennes-le-Château
De zoektocht, die begon in De Ziener en 
werd vervolgd in De Magdaleen, bereikt 
nu zijn hoogtepunt in De Graal. In dit 
derde boek uit de trilogie ‘Het ʘ Manu-
script’ volgen we Lars op zijn reis naar 
de Graal, waarbij hij zijn eigen vrouwelijk
aspect (‘anima’) ontmoet en tegelijkertijd
de betekenis van het vrouwelijke voor 
onze huidige tijd beter begrijpt. De Graal 
is geen geheim, een wereldse schat of 
een sterfelijke vrouw. De Graal is een 
houding van het hart en de geest.

Sylvia is is al heel oud en is er lichamelijk
niet al te best aan toe, maar haar geest 
is waarschijnlijk gezonder dan die van 
menigeen. Als jonge vrouw is zij door 
een Nederlandse hogepriesteres 
uitgenodigd om naar Montségur in de 
Pyreneeën te komen. Met elf andere 
vrouwen ontving zij daar een inwijding 
waarover ze door haar zwijgplicht niets 
kan vertellen. ‘Nog niet althans. Later 
misschien. We zullen zien.’ Ze vertelt Lars 
over de kerk van Rennes-le-Château, de 
kerk van Maria Magdalena, waar ze met-
een al de aanwezigheid van een sterke 
energie voelde. ‘Het was nog voordat ze 
de restauratie, die door de bekende

Ze zit hiermee op de lijn van Wilhelm Schmidt, die in 
zijn eerdergenoemde boek Gelatenheid zegt dat één 
aspect van het ouder worden is ‘dat we meer dan ooit de 
confrontatie moeten aangaan met de vergankelijkheid’, en dat 
besef leeft in onze tijd steeds minder.

Met haar boek ‘In het licht van de schaduw’ biedt Miny Pot-
ze de oudere en ouderwordende mens handvaten daar-
mee om te gaan... Werkelijk een boek dat op ieder nacht-
kastje van ouderen zou moeten liggen. ●

Alle boekbesprekingen zijn geschreven door Aat-Lambèrt de Kwant, tenzij anders vermeld



Bits, bytes & bewustzijn
Op het snijvlak van computertechnologie 
en menselijk potententieel
Auteur: Yfke Laanstra
Uitgever: Bres/Edicola Publishing, 2017

Natuurlijk veroorzaken nieuwe ontwik-
kelingen vaak tegenstand, maar het is 
goed ons ernstig af te vragen wat voor 
impact de oprukkende kunstmatige in-
telligentie voor ons mensen zal hebben. 
Een kunstmatige intelligentie die op een
zeker moment in staat zal zijn om mensen
dermate te simuleren dat ze kan inspelen
op de gevoelens, gedachten en verwach-
tingen van ieder individu.
‘Waar moeten we ons méér zorgen over 
maken: onze menselijke intelligentie of 
kunstmatige intelligentie?’ zo vraagt
Yfke Laanstra zich af in haar fascinerende
en haast visionaire boek ‘Bits, bytes &
bewustzijn; op het snijvlak van computer-
technologie en menselijk potententieel. 
Hoe verantwoord is het om dergelijke
technologieën zo ver door te ontwikkelen?
Er is en blijft een kans, zo stelt ze vast, 
op het ultieme Terminator-scenario, 
waarbij robots zelfbewust worden en
zich uiteindelijk keren tegen de mensheid
om deze definitief uit te roeien en de 
wereld over te nemen.
Doemscenario? Yfke Laanstra spreekt 
van de mogelijkheid dat er zich naast 
ons huidige bewustzijn een kunstmatige 
versie hiervan zal ontstaan, een artifici-
eel bewustzijnsveld. ‘Wanneer je je reali-
seert dat we ons in een multidimensiona-
le realiteit bevinden, wat zijn dan de 
werkelijke implicaties van kunstmatige 
intelligentie?’
Heel wezenlijke vragen, waarop ik in mijn
artikel ‘Transhumanisme’ (blz. 5–9) uit-
gebreid ben ingegaan. Computertechno-
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Waanzinnige wijsheid
Een persoonlijke zoektocht naar eenheid 
aan de hand van het Evangelie der Waar-
heid [Met voorwoord van Jacob Slavenburg]
Auteur: Francien van de Beek
Uitgever: Van Warven, 2017

Met dit boek verschijnt weer een juweel-
tje in het fonds van collega Rinus van
Warven, voor Reflectie-lezers geen onbe-
kende meer. Bij zijn (gelijknamige) uitge-
verij verschenen al zo’n 30 boeiende
boeken, waarvan enkele al zijn besproken
en aangekondigd, ook in dit nummer. 
Het huidige juweeltje betreft het boek 
Waanzinnige wijsheid van Francien van 
de Beek.
In dit boek beschrijft zij haar persoonlijke

zoektocht naar eenheid aan de hand van
het Evangelie der Waarheid. Dit evangelie
is geen evangelie in de traditionele zin 
dat handelt over het leven van Jezus; het 
is een meditatieve tekst die een beroep
doet op ons gevoel, op ons diepste weten.
Het Woord wordt zichtbaar gemaakt door
Jezus, die de Verlosser wordt genoemd.
Hij wordt zo genoemd omdat hij de mensen
komt verlossen van hun onwetendheid 
over God. Deze onwetendheid over God
bracht angst, verwarring, onzekerheid en
strijd teweeg. Hierdoor kregen illusies 
en waanvoorstellingen grip op hen, 
alsof zij in een diepe slaap waren. 
Onwetendheid, vergetelheid, niet meer 

weten waar je vandaan komt, maakt ons
bang. Om geen angst te hoeven voelen 
scheppen we onze eigen werkelijkheid. 
Maar die is vergankelijk. 
Er is volgens Francien echter één zeker-
heid: de plaats van Rust, jouw plaats van
Rust. De één noemt het God, de ander 
het Onnoembare, het eeuwige Zijn of 
Atma, maar je zou het ook het Grote
Bewustzijn kunnen noemen, waarin alles
één is. Het is de plaats van rust waar geen
angst, onzekerheid en verdeeldheid meer
is. Er is enkel 'zijn'... bewustzijn. 
Wie van daaruit handelt, handelt vanuit
liefde en leeft hier en nu, zonder oordeel.

Sri Nisargadatta Maharaj
Tot zover de achterflap, en eigenlijk heb
ik daaraan weinig aan toe te voegen, om-
dat hiermee de essentie van dit boek 
prima is weergegeven. 
Francien van de Beek beschrijft aan de 
hand van tal van citaten die haar raak-
ten over haar spirituele zoektocht. Toen
het boek bijna klaar was, kwam ze onver-
wacht in aanraking met de boeken van 
Sri Nisargadatta Maharaj die sprak
over advaita. Deze advaita, die ‘niet twee’
of ‘nondualiteit’ betekent, sloot haarfijn 
aan op het Evangelie der Waarheid. 
Deze Indiase man, die in de vorige eeuw 
leefde, maakte voor haar de oeroude
gnostische teksten nog beter verstaan-
baar. ‘Ik heb gezocht en gevonden. Ik
hoef nergens meer naartoe en kan overal
naar toe. Ik ben, zoals de schrijver van 
het Evangelie der Waarheid zegt, op de 
plaats van rust gekomen, de plaats waar 
alles één en met elkaar verbonden is.’

Met de kerkelijke opvattingen over schuld
en zonde kan ze steeds minder: Jezus 
heeft, zo zegt ze, geen schuld op zich ge-
nomen of ons verlost van onze zonden; 
niet in de zin dat wij niet goed genoeg 
zijn, te klein zijn, tekort schieten, niet  
kunnen waarmaken wat hij voorgeleefd 
heeft en alleen maar in hem hoeven te 
geloven om verlost te worden. Wel heeft 
hij ons laten zien dat we ‘afgedwaald zijn 
van onze goddelijkheid’, dat we vergeten 
zijn wie we werkelijk zijn, dat wij ons vrij 
kunnen maken van alles wat ons ogen-
schijnlijk bedrukt en zelf ook verlicht kun-
nen worden. Als we dit beseffen, worden 
we opnieuw geboren en staan we als een 
nieuwe mens op.’

Als ze weer eens een dienst bijwoont in 
een kapel waar ze vaak komt en meer-
stemmig hoort zingen van ‘het lam dat 
de zonden van deze wereld draagt’, dan 
struikelt ze weer over de ‘zonden die hij 
draagt’; ze heeft steeds meer moeite 
met dat zo beladen woord ‘zonde’. 
Zoals ze zegt: ‘Voor mij is ‘zonde’: jammer
als ik afge-zonde-rd ben van hart, van 
mijn eigen goddelijkheid, mijn hart, mijn 
eigen persoonlijkheid, mijn diepste 
wezen, daar waar alles één is.’
Ze kan daarom geen schuld belijden zo-

priester Saunière was uitgevoerd, had-
den opgefrist. Waardoor er opnieuw een 
aantal aanwijzingen van het geheim,
waar talloze avonturiers in en om Rennes-
le-Château vergeefs naar hebben gezocht,
aan het oog werden onttrokken.’
Sylvia vertelt verder en laakt de grote 
belangstelling voor Rennes-le-Château; 
‘Die is er voornamelijk om de verkeerde 
redenen.’ (Zie het ‘voorproefje’ elders 
waarin zij hier op voortborduurt.)

De Graal is een opmerkelijk en boeiend 
verteld verhaal uit de wereld van de
mystici en ervaren door een hedendaags
 mysticus. Met recht kan dit één van de 
klassieken van onze tijd op het gebied
van de ervaringsreligie genoemd worden,
een boek dat een zeldzame glimp biedt 
in een mystiek universum. 

als dat tijdens de eucharistieviering ge-
beurt, ‘want dan kom ik in de verdeeld-
heid terecht, de afgescheidenheid, de 
dualiteit.’

Ik zou graag meer willen zeggen en 
citeren uit dit bijzondere en openhartig 
geschreven boek, waarin vele spirituele 
zoekers zich in zullen herkennen.
Nogmaals: ‘Waanzinnige wijsheid’ is een 
juweeltje, een waanzinnig mooi ontroe-
rend en uit het hart geschreven boek!



logie lijkt keer op keer een technologische
versie te manifesteren van wat er in meta-
fysische en esoterische kringen al lange-
re tijd bekend is; waarmee ik het belang 
van dit boek voor Reflectie-lezers wil 
onderstrepen. 
Het boek van Yfke Laanstra verdient de 
nodige aandacht. Een boek dat, zoals ze
zelf zegt, zowel de wakkere wereldburgers
als de technologisch georiënteerde lezers
zal aanspreken en dat zal bijdragen aan
haar missie: het bieden van andere invals-
hoeken, lostrekken van oogkleppen en 
het schudden aan wereldbeelden.

Auteur Yfke Laanstra is futurist, spreker 
en initiator van het platform Soulvalley 
en de Holistic Hacking-beweging. Yfke 
Laanstra stelde zich rond haar 20ste de 
vraag die velen zich stellen tijdens hun 
leven: ‘Wie ben ik?’ Deze vraag ontsloot 
een volledig nieuw level in haar ‘Game of 
Life’ en leidde haar naar een avontuur van
Nederland naar België, naar Engeland,
naar New York en weer terug naar Neder-
land. Waarin ze het samenspel ontdekte 
tussen lichaam, ziel en geest en het 
verband tussen de binnenwereld en de 
kosmos. 
Haar passie ligt op het snijvlak van be-
wustzijn en computertechnologie, in
relatie tot welzijn en menselijk potentieel.
Yfke Laanstra heeft ook een gratis ‘app’ 
gecreëerd, die je kunt downloaden als 
begeleiding van het boek.
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De verwarde mens
Zin en betekenis van psychische stoor-
nissen
Auteur: Jaap Hiddinga
Uitgever: Bres/Edicola Publishing, 2017

De hersenen besturen niet alleen onze 
lichaamsfuncties, maar beïnvloeden ook 
ons gevoelsleven en ons denken. Wat 
gebeurt er als de hersenen niet meer 
goed functioneren? Welke invloed heeft 
dit op ons zieleleven en ons gedrag? Een 
groot deel van de mensen is momenteel 
bijvoorbeeld chronisch depressief. 
Waarom is dat zo en wat kunnen we er-
aan doen? Wat gebeurt er in het lichaam 
van iemand met Down-syndroom of met 
Alzheimer? Hoe functioneert de ziel in 
een lichaam dat psychoses heeft? Wat is 
het verschil tussen een psychotische 

ervaring en een mediamieke ervaring?
Vanuit zijn unieke spirituele invalshoek 
en zonder een diagnose te stellen of te 
oordelen bespreekt de auteur deze en 
andere vragen rond het thema 'de 
verwarde mens'.

Dit boek biedt een visie op psychische
stoornissen vanuit de Geestelijke Wereld.
Hiddinga beschrijft zijn uittredingserva-
ringen en inzichten daarmee opgedaan 
in relatie tot het functioneren van de 
menselijke hersenen en stoornissen die 
een verband daarmee hebben zoals 
onder meer psychosen, chronische 
depressies en de ziekte van Alzheimer. 
Het wordt hem duidelijk dat vanuit de 
ziel gekozen kan worden voor bepaalde 
geestelijke ervaringen in het menselijk 
lichaam, waardoor een bepaalde bete-
kenisvolle opdracht voor de eigen ziel of 
die van anderen vervuld kan worden. 
Tijdens zijn uittredingen ziet hij hoe de 
schoonheid die eerst van de Aarde af-
straalde, verdwenen was en met het 
verdwijnen van de oorspronkelijke 
Aardeziel (en de energie die daarbij 
hoorde) leek het alsof het energetische 
leefklimaat voor de levensvormen op 
Aarde veranderd was. ‘Ik zag hoe veel 
zielen als het ware de bescherming van 
de Aardeziel misten en zich ontredderd 
begonnen te voelen. Het leek alsof men
zich onbeschermd, ongeliefd en eenzaam
voelde, ondanks het feit dat toch heel
veel mensen contact met elkaar onder-
hielden in werk, vriendschapen en liefde.  
Er ontstond een gevoel van leegte, een 
gevoel van ‘geen doel meer hebben in
het leven.’ Men was zich niet meer bewust
van een programma en was niet langer 
in staat zich te focussen op de toekomst. 
Veel mensen begonnen in een staat van 
verwarring te raken, en juist als men in 
materiële zin alles leek te hebben, kwam 
dit lege gevoel extra naar boven.’

‘Dit is het lot van de mens op korte termijn
en het zal eerst nog wat erger worden 
voordat uiteindelijk de verandering zal 
intreden,’ zeg de engel die Hiddinga 
begeleidt. ‘Elke ziel wordt altijd door de 
Goddelijke energie vastgehouden en 
men wordt dan ook nooit losgelaten, 
maar de beschermende energie van de 
Aardeziel is er niet meer en het gevoel 
van ‘geborgenheid’ is verdwenen. Zij die 
het gevoeligst zijn, zullen dit het eerst 
ervaren.’
Geen bepaald vrolijk perspectief voor 
deze wereld, dus. Het lijkt redelijk te 
gaan, maar de afbraak is niet meer te 
stuiten. In zijn boek Eindtijd of overgang 
spreekt Hiddinga van een toekomst
waarin vele veranderingen zullen plaats-
vinden die grootser zullen zijn dan we 
vermoeden. Er is hoop voor de gehele 
mensheid...
‘Het wordt donker en het zal moeilijk 
worden,’ zegt de engel tegen hem, maar 

Dat heb je gedroomd
Een reisgids voor dromenland
Auteur: Hein Stufkens
Uitgever: Bres/Edicola Publishing, 2017

Dat heb je gedroomd is zowel een diep-
zinnig als praktisch bruikbaar boek. Het 
geeft inzicht in het mysterie van onze
dromen, een overzicht over de belangrijk-
ste opvattingen over dromen, en oefenin-
gen om alleen of samen met anderen 
aan dromen te werken. Een onmisbaar 
boek voor wie de boodschappen van zijn 
of haar dromen wil begrijpen en zo ‘de 
Koninklijke Weg naar het onbewuste’ wil 
bewandelen, vermeldt de achterflap van 
dit boek.

In zijn voorwoord zegt Stufkens dat we
door dit boek te lezen ons meer bewust
worden van onze dromen die we ook be-
ter gaan onthouden. Bovendien zullen
we in onze dromen belangrijke bood-
schappen herkennen, soms zelfs bood-
schappen die letterlijk van levensbelang
zijn. Stufkens spreekt van een werkelijk-
heid die we in onze dromen (wel) ervaren
waarvan we onszelf hebben afgesneden 
door ons te beperken tot die van het 
dagbewustzijn. Mensen die zeggen dat 
ze nooit dromen zijjn meestal vergroeid 
met hun dagbewustzijn. ‘Er zijn periodes 
dat mij dat ook overkomt,’ zegt hij. ‘Het 

aan het eind van het boek wordt er ge-
wezen op het belang van het leren ver-
staan met de geest en dat we niet alleen 
naar het verwarde gedrag van de mens 
kijken. ‘De mens kan in sommige geval-
len verward zijn, maar de ziel is dat nooit.
De ziel is altijd op weg naar God en grijpt
elke mogelijkheid aan om verder te 
komen.’

Een boeiend en verhelderend boek. De 
meeste hoofdstukken beginnen met een 
korte inleiding of vraag van de auteur,
vervolgens wordt het visioen beschreven
dat antwoord daarop geeft, waarna hij 
afsluit met enkele bespiegelende con-
clusies.
Jaap Hiddinga studeerde kwantum-
natuurkunde en chemie. Hij kreeg in 
1993 een openbaring die zijn leven en 
denken totaal veranderde en schreef 
daarna vele boeken over zijn ervaringen.
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zijn periodes waarin ik het druk heb met 
alledaagse bezigheden en zorgen. Ook 
mensen die te veel leven vanuit hun den-
kende ‘ik’, die graag alles beredeneren,
graag de controle willen houden en 
minder openstaan voor het intuïtieve, 
hebben er moeite mee om contact te 
maken met hun droombewustzijn. 
Omgekeerd is het zo dat dromen vaak 
spontaan doorkomen in periodes van je
leven waarin je ego onderuit wordt gehaald
of waarin je hele leven op z’n kop staat, 
bijvoorbeeld door grote crises (grote 
veranderingen) in je leven, belangrijke 
beslissingen die je moet nemen, angst, 
verlies, ernstige ziekte enz. Het is dan 
alsof je onbewuste je koste wat kost 
duidelijk wil maken of wil helpen.’

Carl Gustav Jung
Eén van de vruchten van het werken met 
dromen is dat je je meer en meer opent
voor de spirituele dimensie van je bestaan.
Niet alleen groeit door droomwerk je 
zelfkennis, kom je anders in relaties te 
staan en krijg je meer contact met jouw 
unieke bestemming in het leven. Droom-
werk verdiept ook het bewustzijn van je 
verbinding met het allesoverstijgende 
mysterie dat heel de schepping bezielt.

Het inzicht dat dromen daar alles mee te 
maken hebben danken we in onze tijd 
vooral aan de visie van Carl Jung, de
Zwitserse psychiater, aan wie Stufkens 
in het laatste hoofdstuk veel aandacht 
schenkt, en terecht. Een visie op het
mysterie dat werkzaam is in het onbewus-
te van de mens. 
Dat hij in zijn laatste hoofdstuk veel aan-
dacht aan Jung schenkt is niet zonder re-
den: hij ziet Jung als de grootste dromen-
expert van de voorbij eeuw en zegt veel 
aan hem te danken. ‘Zonder zijn werk 
zou dit boek er niet zijn en zouden wel-
licht nog veel meer mensen dan nu het
geval is, denken dat dromen bedrog zijn.’
En: ‘Je hoeft Jung niet als een profeet
te beschouwen om vast te stellen dat hij 
scherp heeft gezien waar de diepe oor-
zaak ligt van onze verwarring, onze neu-
roses en conflicten, en van onze maat-
schappelijke, culturele en internationale
crises. We hebben afgeleerd te luisteren 
naar wat er in onze ziel leeft.’ 
(Zie ook recensie De verwarde mens van 
Jaap Hiddinga.) 

Terecht stelt Stufkens in zijn helder ge-
schreven en boeiende boek vast dat de 
wetenschap vandaag, nog meer dan in 
de tijd van Jung, de nieuwe godsdienst
is. En de technologie levert ons nog bijna
elke dag weer nieuwe verbazingwekken-
de producten waarbij we ons heil zoeken.
‘Velen denken intussen dat ze niet méér 
zijn dan hun brein. We denken dat we de 
wereld kunnen beheersen, maar in feite 
worden we beheersd en gestuurd door 
krachten in onze ziel die we niet kennen.’
Toch concludeert Stufkens dat in onze

dagen het eenzijdig rationeel-weten-
schappelijke mens- en wereldbeeld 
achterhaald lijkt te worden, ook door 
ontwikkelingen binnen de wetenschap 
zelf, zoals de nieuwe fysica. 
En velen hebben zich intussen van de 
kerk afgewend, maar tegelijk is er in 
brede kring een opmerkelijke nieuwe 
interesse voor spiritualiteit groeiende. 
De 21ste eeuw zal de nieuwe eeuw moe-
ten worden van de integratie van ratio
en intuïtie, van het bewuste en het onbe-
wuste, van wetenschap en religie, van 
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid 
en het mysterie.

Met Dat heb je gedroomd schreef Hein 
Stufkens een intrigerend en boeiend,
niet al te dik boek van 125 bladzijden dat
antwoorden geeft op de vele vragen over
dromen, waarover vaak zoveel onzin 
verteld wordt. Niet in dit boek dus!
Behalve zijn grote kennis van filosofische
en psychologische stromingen, met name
van het werk van C.G. Jung, heeft de 
auteur ook tal van voorbeelden uit zijn 
levenslange ervaringen met droomwerk 
in dit boek verwerkt. Dit alles tezamen
maakt dit boek tot een bruikbare reis-
gids door dromenland en een spannend
avonturenboek over ons nachtelijk leven.

Het Pauluslabyrint
[Thriller]
Auteur: Jeroen Windmeijer
Uitgever: HarperColins, 2017

Peter de Haan, docent aan de Universiteit
van Leiden, ontvangt een merkwaardig 
bericht: ‘Hora est’ en een brief met de-
zelfde boodschap en een verwijzing naar 
een bijbeltekst. Hij gaat met Judith, een
goede vriendin, naar de plaatsing van de
eerste ondergrondse vuilcontainer, waar-
bij de burgemeester in een diepe kuil
zakt. Er blijkt een ondergrondse gang te 
lopen. Dan begint een adembenemende 
serie gebeurtenissen. Peter krijgt 
opdrachten die hem door de hele stad 
leiden met als einddoel de gekidnapte 
Judith. Inmiddels is hij ook op de vlucht
voor de politie, die hem zoekt voor moord
op zijn professor, bij wiens benoeming 
hijzelf gepasseerd was. Binnen 24 uur 
moet hij aan alle moeilijke opdrachten 
voldoen. Als een rode draad loopt een 

reeks van zeven visioenen door het 
boek, die over de apostel Paulus gaan, 
zij het dat diens lotgevallen afwijken van 
de bijbelse beschrijving. Een omvang-
rijke sekte van christelijke Mithras-aan-
hangers vervult een sleutelrol.

Wie was Paulus, en wat betekende hij 
voor het vroege christendom? In Het 
Pauluslabyrint wordt een alternatiever 
verhaal vertelt dan wat traditioneel over
deze evangelieverspreider geleerd wordt.
Windmeijer gaat uitvoerig aan het werk
om een alternatieve theorie toe te lich-
ten, onder meer door de weergave van 
een soort visioenen van één van de 
hoofdpersonen, wat geregeld de vaart  
uit het verhaal haalt. Ook had hij met 
wat minder lange bijbelcitaten kunnen 
volstaan.

Neem de oude stad Leiden, een geheim 
genootschap, verborgen ondergrondse
gangen, verwijzingen naar de geschiede-
nis van het vroege christendom, een 
moord, en je hebt alle ingrediënten van
een boeiende thriller. Maar dat is het niet
helemaal geworden doordat zijn boek al 
te veel theorieën bevat, waardoor de 
spanningsboog uitblijft. Veel dialogen 
met veel uitleg, terwijl hij ook poogt het 
achterliggend plot geloofwaardig te 
maken: dat Paulus het christendom zou
hebben gekaapt en er Mithras-elemen-
ten in verwerkt zou hebben. De serieuze 
geschiedschrijving is er wel over uit dat 
dit niet het geval was, ondanks dat 
Paulus onmiskenbaar zijn stempel op 
het vroege christendom gedrukt heeft.

Het Pauluslabyrint is een onderhoudend
en goed opgebouwd boek, maar een 
‘Dan Brown van de lage landen’, zoals de 
cover vermeldt, nou: nee.
Toch is er wel degelijk verschil, ook al 
zijn de thema’s (religie/geschiedenis en 
speurtocht) nagenoeg dezelfde. 
Dan Brown weet ondanks lastige thema-
tiek begrijpelijk te blijven; Jeroen Wind-
meijer maakt het dermate ingewikkeld
en theoretisch, dat ‘leken’ en niet-kerke-
lijken het boek wellicht niet helemaal 
zullen uitlezen.
Toch kan Windmeijer prima schrijven en 
beschikt hij over een overtuigende 
schrijfstijl. Dit is zijn tweede thriller na 
‘De bekentenissen van Petrus’ uit 2015.

Mededeling
Ondanks de aankondiging in het zomer-
nummer is de bespreking van het boek
van Karel Wellinghoff ‘Het harde para-
dijs’ niet opgenomen in dit najaars-
nummer. Het boek zal uitgebreid aan
de orde komen in één van de volgende
nummers van Reflectie.
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Jaap Hiddinga: Visioenen vanuit de bron: Openbaringen van 
goddelijke waarheid; Bres/Edicola, 2016
De visioenen die hij tijdens deze uittredingen heeft kan hij 
zich bewust herinneren en daardoor gedetailleerd beschrij-
ven. Op zijn ‘reizen’ door deze werelden ervaart de auteur 
hoe perfect alles op elkaar is afgestemd en hoe liefdevol 
alle ontwikkelingen en evolutieprocessen in de schepping 
worden begeleid. Hij krijgt antwoorden op de vele vragen
die hij heeft over de bestemming van de mensheid en schouwt
de fascinerende samenhangen tussen de zichtbare en onzicht-
bare werkelijkheid, de aardse en de geestelijke wereld.
Veel van zijn ervaringen hebben betrekking op situaties die 
we elke dag meemaken in onze samenleving. Doordat deze 
vanuit een hoger perspectief bezien worden biedt dit de 
mens de mogelijkheid om hier bewuster mee om te gaan.

Ingrid Kloosterman: Wetenschap van gene zijde: Geschiede-
nis van de Nederlandse parapsychologie; Boom, 2017
De geschiedenis van een verrassende wetenschap: geesten, 
telepathie en psychokinese als academische discipline. Die 
associëren we doorgaans niet met wetenschap. Toch bogen 
parapsychologen zich in de twintigste eeuw in Nederland 
juist in een academische context over de ‘bovennatuur’. 
Ingrid Kloosterman beschrijft als eerste de bijzondere ge-
schiedenis van de Nederlandse parapsychologie, waarvan 
de wortels teruggaan tot 1890, toen schrijver en psychiater 
Frederik van Eeden verscheidene mediums onderzocht.  
In 1953 werd Wilhelm Tenhaeff de eerste hoogleraar para-
psychologie in Europa. Van 1974 tot 1986 telde de Universi-
teit van Utrecht zelfs twee hoogleraren parapsychologie, 
onder wie Henri van Praag. Kloosterman laat zien hoe een 
zo omstreden discipline erin slaagde een zekere academi-
sche acceptatie te bewerkstelligen.

Robert Jan Blom: Reïncarnatie: Wat is reïncarnatie? Reïncar-
natie óók in andere culturen! Over zielen en vorige levens; 
Aspekt, 2017
Onderzoek leert ons dat de meeste mensen in de wereld ge-
loven in reïncarnatie. Toch is er méér dan slechts ‘geloven’ 
in een terugkeer in het aardse leven. In dit boek de aanwij-
zingen, ervaringen ná de dood, de ziel en al hetgeen dat 
met reïncarnatie te maken heeft: liefde, relatieproblemen, 
angsten, fobieën en verschijningen.
Ook in dit boek: reïncarnatieverhalen, stemmen horen, zien
in het verleden, reïncarnatietherapie en reïncarnatiegedach-
ten in andere culturen.
Een goed gedocumenteerd boek over alle denkbare, maar 
niet onbekende aspecten van reïncarnatie. Ik kom hier later 
nog op terug.

Andrè Roes: Kierkegaard en Andersen: De filosoof en de 
sprookjesdichter; een ontmoeting in Kopenhagen; Aspekt, 
2017
Dé twee grote namen die Denemarken in de negentiende 
eeuw voortbracht: de sprookjesschrijver Hans Christian An-
dersen en de filosoof Søren Kierkegaard. Ze kenden elkaar 
ook persoonlijk – niet heel verwonderlijk misschien, maar 
toch intrigerend. Hun denkwerelden lijken zo totaal anders.
Kierkegaard, de woeste intellectueel, onrustig en briljant, 
op eenzame hoogte filosoferend over een onmogelijk 
veeleisend christendom, fulminerend tegen het gezapig 
burgerlijke gewoontegeloof van zijn tijd.

En dan Andersen, een man met een kinderlijk dromerige blik, 
schrijver van vele beroemde sprookjes, die zeker in hun
latere hervertellingen en Disney-verfilmingen tot brave 
schoolmeesterlessen zijn gemaakt.
Toch brengt historicus André Roes deze twee contrasteren-
de tijdgenoten bijeen in een soort van dubbelbiografie, en 
laat gaandeweg zien dat de clichés over de beide schrijvers
niet kloppen. Kierkegaard kent zijn verrassend milde, mense-
lijke kanten. Andersen op zijn beurt is vele malen complexer 
en diepzinniger dan hij gewoonlijk wordt voorgesteld.

Berend Warrink: Atlantis herrijst; Elikser, 2017
Marjolein (eind 30, therapeute bij een asielzoekerscentrum) 
en Bob (ook eind 30, piloot) krijgen via een telepathisch 
kanaal en via dromen contact met Akmon, ooit opperpries-
ter van Atlantis. Hij laat hen ervaren dat de ondergang van 
het mythische continent, zo’n dertienduizend jaar geleden, 
afschuwelijk traumatisch is geweest. Zo erg, dat de angst en 
de haat van toen nog steeds voortwoekeren.
Atlantis is momenteel overal aanwezig: mythologische wezens,
spiritualiteit en technologie. Maar ook alle karma, angst voor 
de ondergang, magie en duistere krachten. In deze spirituele 
roman brengt Berend Warrink deze wereld dichterbij.

Ludo Noens: Het Jeanne d’Arc-syndroom: Buitengewone
waarheid over een buitengewone geschiedenis; Aspekt, 2017
Voor de roomskatholieken is de legendarische Maagd van 
Orléans ongetwijfeld een werktuig van God geweest; ratio-
nele sceptici en vrijzinnigen zien in de 15e-eeuwse heilig-
verklaarde visionaire slechts lichtgelovige dweperij. Ernsti-
ge academici blijven zitten met een historisch raadsel dat 
hun begrip te boven gaat. Waarom werd deze zeventienjari-
ge Franse boerendochter uit de laagste sociale klasse zo 
vlot in de toenmalige koninklijke entourage opgenomen? 
Waar haalde het dociele en vrome plattelandskind plots de 
ongehoorde moed, de beangstigende autoriteit en de mili-
taire bedrevenheid om aan de leiding van geharde legereen-
heden de ene overwinning na de andere tegen de Engelsen 
te behalen?
Het verschijnsel Jeanne d’Arc is voor academici tot op de 
dag van vandaag onverklaard gebleven omdat men de 
parapsychologische en transpersoonlijke aspecten van 
haar identiteit steevast onder de mat heeft geschoven.

C.J. Schuurman: Er was eens… er is nog; Juwelenschip, 2017
Mythen en sprookjes zijn de dromen van de mensheid die 
zo een expressie van het wezen van de ziel vertolken. We
zien in de symbolen onszelf weerspiegeld in onze neigingen,
verlangens en onze zoektocht naar bewustwording. 
De psychiater C.J. Schuurman (1898–1979) openbaart de 
dieperliggende betekenis van de sprookjes voor ons en in 
de herkenning daarvan schenken ze ons een diepe vervul-
ling en inzicht in onszelf.
Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van
sprookjes. Schuurman voegt zijn eigen ideeën over het mo-
derne sprookjesonderzoek daaraan toe. Vervolgens geeft hij
zijn visie hij op de 21 sprookjes van Grimm en op de zeven 
reizen van Sinbad de Zeeman uit Duizend-en-één-nacht. 
Eerst wordt het sprookje kort verteld en daarna volgt de 
interpretatie van Schuurman.
Lezenswaardig en een wezenlijke bijdrage aan onze bewust-
wording van diepere lagen in onszelf. ●

Boekaankondigingen
Nieuwe boeken waarvoor in dit nummer helaas de ruimte ontbrak voor een uitgebreide bespreking

worden in deze rubriek  aangekondigd. Enkele boeken zullen later alsnog worden besproken.

Aat-Lambèrt de Kwant


