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Een Woord Vooraf

Dit num mer van Ref lec tie valt, la ter dan ge pland door de re -
dac tie, nu pas op uw deur mat. Als u al reik hal zend uit keek
naar een nieuw num mer, dan heeft u mis schien lang er dan ge -
wenst moe ten wach ten. Onze ex cu ses hier voor.

‘Life is what hap pens, when you’re busy ma king ot her
plans’. Deze uit spraak raakt de aard van de ver tra ging voor
het re dac ti o ne le werk uit ste kend.

De plan nen la gen klaar voor deze Ref lec tie. De tijd voor
de uit voe ring daar van werd ech ter op ge slokt door van al ler lei
aan nood za ke lijk he den en an de re ‘bloedspoed’, zo dat bij
voort du ring an de re za ken dan Ref lec tie acuut, ‘nu!’, de aan -
dacht vroe gen. Dan pri o ri teer je toch?

Ja, dat is wat ie der ver stan dig mens zou zeg gen. Heel te recht,
heel zin nig, heel prak tisch. Maar wat te doen als een ka lei do scoop 
van ur gen ties te ge lij ker tijd de aan dacht vra gen? Alle maal or ga ni -
sa to ri sche ‘rege larijen’, die tus sen de oor spronk elij ke plan nen
door ko men fiet sen, al le maal nood za ke lijk. Ter wijl in de ruim te
al ler lei bouw ge weld, ge pland en ong epland, zo wel bin nens -
huis als bui tens huis, het voor jaars ge luid van 2012 blijkt te
zijn? En voortduurt?

Wat als het kopje thee even wat moet wach ten om dat, na
eer der in de tijd twee da gen met ge plan de on der bre king en,
‘oeps’, nu dan weer een keer per ong eluk een hoofd wa ter lei -
ding in de wijk wordt ka pot getrokken? 

Rus tig com pu te ren, bij voor beeld voor Ref lec tie, er niet zo
gauw van komt om dat het beeld scherm re so neert met al ler lei
tril ling en doord at de straat openg ebro ken wordt?

Ter wijl on der de voe ten van deze eind re dac teur ent hou si -
ast in mu ren wordt ge boord om een ge lui dwe rend pla fond op
te hang en? Met een ge zel lig pop zen der tje aan op vo lu me ‘vol -
uit’? Tal lo ze spa ken in het wiel van de il lu sie van de maak -
baar heid. Hoe dan wel? Blij ven in je cen trum? Wer ke lijk in
het ‘nu’? En zo dra pri o ri te ren weer een mo ge lijk heid wordt,
lukt het dan? De brood no di ge ont span ning met stip op één?

Wat te doen als dat (nog) niet lukt?
Eén van de ma nie ren uit de, door mij er va ren, cha os werd

het be lui ste ren van de ka ko fo nie van bouw ge lui den. Van uit
een soort grond hou ding: ‘ook dit gaat voorbij’. Hoe klinkt dan 
de klank? Wel ke har mo nie ën klink en? Wel ke band breed te
wordt om span nen? Wat is het tim bre? Het rit me? Lang zaam
gaan klank en neu ri ën als ba sa le wie ge lied jes in me zelf. Welk
lied past daar weer op? Als va ri a tie? Impro vi sa tie?

Dat le vert een boei end veld van be we ging op in me zelf,
een veld dat ‘het oog van de orkaan’ in me zelf om speelt. Een
veld dat die stil te, die nooit ver bro ken wordt, door klank om -
hult. Klank, die stil te cre ëert. Ok, heel eer lijk?

Ik faal de vol le 100% als het gaat om schuur machi nes.
Ver moe de lijk is dat dan ook een op dracht voor ge vor der den,

maar in dit sta di um is het net of ik zelf vol le dig het ijs kou de
ge snerp van ‘nagels, krab bend over een schoolbord’ ben.
Maar wat een ze gen als het schuur werk blijkt ge klaard! Wat
een rui me stil te! Wat een rust! 

Graag wens ik u alle rust en ruim te om uit dit num mer van
Ref lec tie op te pik ken wat u goed doet. Veel lees ple zier!

Paul van Rooi jen, eind re dac teur.

Ui ter ste in zend da tum ko pij voor het herfst num mer:
06 au gus tus 2012

Emeritaat Priester Johan Pameijer

Met ing ang van 2 mei 2012 jl. is  door onze Re gi o na ris Mgr.
Pe ter Baaij het eme ri taat ver leend aan pries ter Jo han Pa me ij er. 
Dit ge beur de op ver zoek van Jo han zelf.

Het eme ri taat ont slaat gees te lij ken van de plicht tot pu blie -
ke dienst aan het al taar. Vrij wil lig heid hier toe kan dan even tu -
eel nog steeds lei den tot het, in ci den teel, op dra gen van dien -
sten, maar met het eme ri taat is de plicht daar toe van de schou -
ders ge no men. Die zelf de plicht die, al bij de di a ken wij ding,
als een zoe te, lich te last, op de schou ders is ge legd.

Jo han Pa me ij er werd zijn eme ri taat ver leend op de dag af
van zijn pries ter wij ding, der tig jaar ge le den. In de brief, die
Mgr. Pe ter Baaij hem als ver kla ring tot eme ri taat heeft ge zon -
den, wordt stil ge staan bij wat Jo han Pa me ij er, als gees te lij ke,
als pries ter en als per soon, voor de Vrij-Kat ho lie ke Kerk heeft 
be te kend.

Der tig jaar als pries ter ac tief. Vele ja ren ac tief ver bon den
door de ei gen par ti ci pa tie in en de zorg voor de kerk ge meen te
Raal te. Door de boe ken van zijn hand de bui ten we reld een
ver d ere mo ge lijk heid ge ge ven de bin nen we reld, het ge dach te -
goed, van de VKK te le ren ken nen. Vele ja ren ver bon den ge -
weest aan de oplei ding van de VKK. Land da gen, kerk cong res -
sen, avon den in de ei gen kerk ge meen te – als rode draad bij al
deze ont moe ting en re fe reert onze Re gi o na ris aan de on ve ran -
der lij ke, to me lo ze in zet van Jo han het gnos tisch ge dach te goed
tot le ven in de an der te wil len breng en.

Alle le zers van Ref lec tie ken nen Jo han Pa me ij er door zijn
ar ti ke len in Ref lec tie.  Sa men met onze Re gi o na ris spre ken
wij, de re dac tie, de wens uit dat Jo han nog vele ja ren in goe de
ge zond heid ook aan Ref lec tie een bij dra ge kan en wil le ve ren.
Opdat zijn ent hou si as me, in zet  en in ner lijk richt snoer an de ren 
aan mag zet ten dat hun ei gen in ner lijk tot bloei zal ko men.

Ci taat uit de brief: 

‘Dank voor al les wat je voor de VKK hebt be te kend.’

w.g. X Pe ter Baaij, re gi o nair bis schop.
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BOEKENINFO – Deel 1

Aat-Lambèrt de Kwant

Adri aan Bos 
Advo caat van de waar heid
Ju we len schip, 2012
Ex-ad vo caat Adri aan Bos de bu teert als schrij ver
van een spi ri tu e le thril ler. Hij was 25 jaar ad vo -
caat en schreef nu de thril ler  “Advo caat van de
waar heid” dat be gin dit jaar ver scheen.

“Advo caat van de waar heid” gaat over lief de
en vriend schap, over in te gri teit en het vol gen van 
de in ner lij ke stem van waar heid, ook als dat te -
gen al ler lei be lang en ing aat. Een ex ad vo caat
komt mid den in span nen de in tri ges te recht. Loy a -

li teit naar vrien den, het red den van mil joe nen men sen bij het uit bre ken
van een pan de mie en een strijd te gen niets ont zien de be drij ven die
exor bi tan te ren de men ten en macht na stre ven, breng en hem in een on -
mo ge lij ke spa gaat.

Je zou “Advo caat van de waar heid” een maat schap pij kri ti sche
thril ler kun nen noe men, waar in ac tu e le thema’s in een spi ri tu e le con -
text wor den ge plaatst. In zijn ro man snijdt Bos een aan tal thema’s aan
waar mee hij veel af fi ni teit heeft. Cen traal staat de vraag hoe de mens
om gaat met zijn cre ërend ver mo gen, van uit wel ke in ten tie. Niet de
wer ke lijk heid is be pa lend, maar hoe wij die zien, en hoe wij die zelf
cre ëren. Bos schreef een te ge lijk diep be schou wend maar te ge lijk ook
een goed lo pend en span nend ver haal wat toch wel bij zon der is voor
een de bu te rend schrij ver op thril ler ge bied. Bos te kent haar scherp de
hui di ge sa men le ving die im mers ge ken merkt wordt door een toe ne -
men de in to le ran tie, on ver draag zaam heid, ver ru wen de om gangs vor -
men, de haast pa ra no ïde hang naar vei lig heid, po pu lis me, het weg val -
len van struc tu ren en (fa lend) po li tiek lei der schap.

De ad vo caat van de waar heid is een ro man, waar in Bos te gen over 
het maat schap pe lij ke de cor de le vens wij ze en vi sie van Fran cis cus
van Assi si ac tu a li seert naar onze tijd, maar tus sen de re gels door valt
op te ma ken dat Bos ook is ge ïnspireerd door het boeddhis me. Lief de,
me de do gen en com pas sie zou den dé ant woor den kun nen bie den voor 
de hui di ge cri sis in onze sa men le ving. 

Wil lem Glau de mans die Bos be hulp zaam bij het boek ad vi seer de
zegt er van: “Adri aan Bos heeft met Advo caat van de waar heid een
diep zin nig en te ge lijk heel span nend boek ge schre ven. Een zeld za me
com bi na tie. Hij zet ac tu e le maat schap pe lij ke thema’s in een spi ri tu eel
licht. Het is een boek dat je in het hart raakt en aan het denk en zet.
Een ab so lu te aan ra der!”

Jon Ka bat-Zin
Waar je ook gaat daar ben je
Kos mos, 2012
“Waar je ook gaat daar ben je” is de klas sie ker
op het ge bied van Mind ful ness. Veel men sen
denk en dat me di ta tie een ma nier is om je te rug te 
trek ken uit de we reld. Maar het te gen over ge stel -
de is waar. Het is juist een le vens kunst, een met -
ho de die het mo ge lijk maakt te ge nie ten en vre -
dig aan we zig te zijn bij al les wat je doet, waar
dan ook, ie de re dag weer. Dit boek laat zien hoe
me di ta tie een deel van je da ge lijks le ven kan zijn. 

De au teur leert de be gin ner én de ge oe fen de zich open te stel len voor
de rijk dom van ie der mo ment.

Jon Ka bat-Zinn (ge bo ren op 5 juni 1944) is oprich ter van de Stress 
Re duc ti on Cli nic van het ge zond heids cen trum van de uni ver si teit van
Mas sachu setts. Zijn be lang rijk ste on der wer pen van on der zoek zijn: de
in ter ac tie tus sen lichaam en geest bij he len de pro ces sen, kli ni sche
toe pas sing van de be oe fe ning van aan dacht voor men sen met chro ni -
sche pijn en aan stress ge re la teer de stoor nis sen en de maat schap pe -
lij ke toe pas sing van de be oe fe ning van aan dacht. 

Jaap Dijk stra
De ab so lu te wer ke lijk heid
In het licht van eeu we nou de re li gieu ze tra di ties
Uit ge ver: A 3. 2012
In dit boek neemt de wis kun di ge the o loog Jaap Dijk stra de vier di men -
si o na le wer ke lijk heid als uit gangs punt voor zijn zoek tocht naar de ab -

so lu te wer ke lijk heid. Dit doet hij op een zo lo gisch 
mo ge lij ke wij ze en in het licht van eeu we nou de
re li gieu ze tra di ties. Door zijn (spi ri tu e le) ont wik ke -
ling kon hij niet lang er bin nen de mu ren van de
kerk func ti o ne ren. Hij stop te als do mi nee en be -
gon on der de naam ‘De Oude Hof’ in Oos ter wol -
de een prak tijk voor coun se ling, me di a ti on en su -
per vi sie. In zijn voor woord zegt Dijk stra: “Het na -
deel van re li gieu ze of mys tie ke tek sten is dat ze
vaak niet “lan den” in de he den daag se, wes ter se
ma nier van denk en. Er zijn er die het zwe ve rig
noe men. We kun nen ons le ven lei den zon der een 

ver moe den te heb ben van het be staan van een ab so lu te wer ke lijk heid, 
maar zij kan zich ook aan die nen in de ge daan te van een to per va ring,
ook wel re li gieu ze er va ring ge noemd. Of in de vorm van een bij na-
dood er va ring. Zij die dit heb ben mee ge maakt, er va ren dit als de ab so -
lu te wer ke lijk heid.” 

In zijn boek pro beert de ge we zen pre di kant niet op de zweef toer te 
gaan en (ge luk kig!) zo veel mo ge lijk het ge zon de ver stand te ge brui ken. 
En in zijn na woord wijst hij er na druk ke lijk op dat het le zen van dit boek 
de in di vi du e le ont wik ke ling niet verd er brengt, wat vol gens hem ove ri -
gens geldt voor alle boe ken met een spi ri tu e le in houd. “Goe de men -
sen, die ge nen die de hele dag pra ten over per fec te wijs heid, re a li se ren 
zich niet dat ze die bron al in zich heb ben.”

Hoe wel Dijk stra zijn chris te lij ke af komst niet ver loochent, put hij
ook veel uit an de re zeer oude re li gieu ze tra di ties, met name het Hin -
doe ïsme.

De ab so lu te wer ke lijk heid is een pri ma boek voor spi ri tu e le zoe kers, 
al is mijn be zwaar dat hij met wes ter se ogen kijkt naar bij voor beeld 
be grip pen als kar ma. Een Indi ër zal zeg gen: kar ma, daar moet je uit
stap pen.”

Wil li am Bloom
De kracht van mo der ne spi ri tu a li teit 
Een nieu we ma nier van be wust le ven.
Alta mi ra 2012
“We wil len graag de voord elen van re li gie en spi -
ri tu a li teit pluk ken, maar we wil len niet te ge lijk
wor den op ge scheept met een heel pak ket van
re li gieu ze over tui ging en, in het vak je van één be -
paald ge loof wor den ge stopt of ons aan slui ten bij 
een be paal de groep,” zegt Wil li am Bloom in zijn
in lei ding. 

Op de vraag wat je ge looft we ten men sen
steeds min der goed ant woord te ge ven. Men

noemt zich vaak wel spi ri tu eel, maar is niet al tijd chris ten, boeddhist of
mos lim. Inte gen deel, de es sen tie van mo der ne spi ri tu a li teit lijkt juist te
vin den in di ver si teit; men cre ëert zijn ei gen spi ri tu e le be le ving met be -
hulp van con cep ten uit ver schil len de stro ming en en re li gies.

In zijn boek on der zoekt spi ri tu eel lei der en au teur Wil li am Bloom
de ei gen schap pen van deze ‘moderne’ spi ri tu a li teit. Hij legt uit hoe be -
grip pen als ver bin ding, re flec tie en dienst baar heid hier in een cen tra le
rol spe len. Daar naast legt hij uit hoe deze mak ke lijk kun nen wor den
ge ïntegreerd in het da ge lijk se le ven. Hij be na drukt een spi ri tu a li teit ge -
ba seerd op uni ver se le waar den – een die krach tig, mo ti ve rend en in -
spi re rend is. 

Bloom wil van spi ri tu a li teit geen han dels ar ti kel ma ken, het zo veel -
ste zelf hulp boek - of pro gram ma dat be looft dat je je be ter zult voe len.
Hij voelt zich niet zo lek ker bij der ge lij ke vor men van spi ri tu a li teit “Deze 
week bied ik je een nieu we me di ta tie vorm. Vol gen de week is het een
nieuw re cept en dan weer een re cept. Dit boek houdt zich niet met der -
ge lij ke za ken niet be zig. Wat het wel wil doen, is je hart ont wik ke len, je
be wust zijn verd ie pen en ver bre den, en bou wen aan een recht vaar di ge, 
cre a tie ve en lief de vol le we reld.”

“Het zou,” zo zegt hij, “het groot se ver haal van mo der ne spi ri tu a li -
teit kun nen zijn: dat wij als col lec tief en door de ge com bi neer de ener -
gie van ons lief de vol le hart, de nieu we mes si as vor men.” Het tra di ti o -
ne le groot ste ver haal van een enk ele ava tar wordt de mo cra tisch verd -
eeld over ons en al le maal. Alle maal vor men we de ava tar.”

Zijn boek be vat be hal ve veel in for ma tie en ana ly ses ook veel prak -
ti sche tips en spi ri tu e le oe fe ning en.

* * *
*
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Col umn Aat-Lambért de Kwant

De valkuilen van sekten en goeroes
Van ouds her zijn men sen op zoek naar de zin van het le ven en 
naar ma nie ren om toch meer ver licht te wor den. Omdat ze de
mees ter bui ten zich zelf zoe ken, zijn ze een ge wil li ge prooi
voor zo ge naam de ver lich te mees ters en goe roes.

“Inge wij de” man nen, maar ook vrou wen, gaan prat op hun
in wij ding en “an ders”  zijn. Zo iets van: “Ik heb, ik heb, wat jij 
niet hebt en je hebt mij no dig om mis schien ooit zo ver te ko -
men.” Be hal ve een heel groot ego (egod) be schik ken ze vaak
over een be hoor lij ke por tie cha ris ma. Van af de ja ren zes tig
heeft een golf van goe roes uit India, Ti bet en Ja pan het Wes -
ten over spoeld, maar som mi gen ble ken in de prak tijk ver ras -
send min der "hei lig", ge tui ge de vele schan da len rond om
machts mis bruik, hypocrisie, seks en geweld. 

Ik scheer ze niet al le maal over één kam, want er zijn ook
goe roes en spi ri tu e le le ra ren van on be spro ken ge drag, maar ik
vraag mij wel steeds meer af of je anno 2012 nog wel een mees -
ter of le raar no dig hebt op je spi ri tu e le weg. Beg rijp me goed, er 
is niets mis mee om een poos je bij een le raar of goe roe in de
leer te gaan. Een goe roe leidt je, als het goed is, van donk er naar 
licht, van on we tend heid tot we ten en laat de leer ling op een ge -
ge ven mo ment weer los. Krish na mur ti zei eens te gen een man
die al vele ja ren over al naar diens le zing en toe kwam en hem de
zo veel ste keer een vraag stel de: “Me neer, u snapt het niet en
zult het nooit snap pen. Ik heb lie ver dat u nu gaat.” 

Een goe de goe roe wijst van zich af en zegt te gen zijn leer -
ling en dat er een mo ment kan ko men dat hij ze weer naar huis
stuurt. He laas ge beurt dat niet vaak. De goe roe wordt op han -
den ge dra gen en kri tiek is, op z’n zachts ge zegd, ongewenst. 

Hoezo hoger plan?
Niet eens zo lang ge le den wa ren het de do mi nees en de pries -
ters te gen wie me nig ge lo vi ge op keek. Nu de ker ken drei gen
leeg te lo pen en me nig, voor al, rooms-ka tho liek gees te lij ke
door sek su eel mis bruik van zijn voet stuk valt, zou je ver wach -
ten dat ve len het wel ge had heb ben met het zoe ken van au to ri -
teit bui ten zich zelf.

Toch is dit een hard nek kig ver schijn sel. Er zijn nog al wat
ex-ge lo vi gen die zich blin de lings over ge ven aan pa ra nor maal
be gaaf de sek ta ri sche lei ders, goe roes of the ra peu ten die zich
even eens sek su eel te buiten gingen.

Nou gaat niet ie de re le raar of goe roe zo ver, net zo min als
alle ker ke lij ke gees te lij ken, maar het ge beurt nog al eens dat zij 
de macht die ze uit oe fe nen misbruiken. 

Het is ver bij ste rend te zien hoe in tel li gen te men sen zich
kri tie kloos (ook let ter lijk) in de ar men van een hit si ge le raar/
goe roe of the ra peut storten.

Wat te denk en van zo’n le raar met nog al wat vol ge ling en
die met zijn vrou we lij ke vol ge ling en sek su eel con tact had.
Toen één van hen dit wei ger de, zei hij: “Als je met mij vrijt,
kun je zeg gen dat je dat met een groot mees ter ge daan hebt en
kom je op een ho ger plan. Dit is de nieu we tijd waar in be -
krom pen con ven ties er niet meer toe doen.” De vrouw is ver -
bijs terd weg ge lo pen en is daar nooit meer terug geweest.

Hoe zo, "groot mees ter" vraag je dan je af.
Zij heb ben ‘iets’ wat de an der niet heeft, al thans, dat be we -

ren ze, zijn pa ra nor maal be gaafd, kun nen eng elen en gid sen

chan ne len. Voor al Ma ria Mag da le na en aarts eng el Michael lij -
ken het heel druk te heb ben met het door ge ven van vaak voor -
al te gen strij di ge bood schap pen die de we reld moe ten red den.
“Ik voel me zo klein als ik bij hem ben,” zei een ex-vol ge linge 
eens te gen me. Het was een pracht vrouw, die he laas nu een
schaduw is van wie zij eens was.

In haar boek “Spi ri tu eel Mis bruik” wijst Aleid Schil der
erop dat op pa ra nor maal ge bied steeds meer men sen ope re ren
zon der zich vol doen de be wust te zijn van ei gen emo ties en
drijf ve ren. “Dan ligt mis bruik op de loer: ze ver lei den en mis -
lei den af hank elij ke me de men sen, en hou den hen in hun macht. 
Er kan gro te scha de ont staan: fi nan cieel, fy siek, sek su eel. En
daar uit vloeit weer psychi sche el len de voort, ook voor de
naas ten van de slacht of fers.” Haar boek be vat tal van ver bij s -
te ren de voor beel den van men sen die spi ri tu eel en sek su eel
mis bruikt wer den door zich verlicht noemende figuren met
vaag psychopathische trekjes.

Persoonlijke seksslavin
Ver bij ste rend is het boek “Ik was pas der tien, tien jaar lang
ge vang en in een sek te in Mid den-Ame ri ka” van Lea Sas kia
Laas ner. De Zwit ser se Lea Laas ner be schrijft hoe haar moe der 
on der de in vloed raakt van een zo ge naam de Nieu we Tijds-
goe roe die zich wil los ma ken van het ma te ri ële en zijn leer -
ling en op een Ho ger Vlak wil breng en, een door der ge lij ke fi -
gu ren ge liefd be grip om met hun vol ge ling en op z’n “nieu we
tijds” te kun nen rol le bol len. Lea had een ge luk ki ge jeugd tot
haar ou ders op een dag hun huis verkochten en het geld, bij na
een mil joen euro, over ma akten op de bank re ke ning van de
sek te van goe roe Ben no, die van af dat mo ment hun fa mi lie in
zijn macht had. De goe roe van de sek te bleek seks te zien als
dé ma nier om de per soon lijk heid te ont wik ke len en een mid del 
om op een ho ger plan te ko men. Al snel laat hij zijn oog op de
der tien ja ri ge Lea val len en mis bruikt haar tot haar 21ste.

Ik ben zelf va der van in mid dels vol was sen doch ters en be -
grijp niet hoe ou ders kun kin de ren wil lens en we tens hun doch -
ter la ten mis brui ken. Ik kon het niet met dro ge ogen le zen.

Ja ren lang le ven Lea en haar fa mi lie in de sek te, eerst in
Oos ten rijk en Por tu gal, la ter in het Mid den-Ame ri kaan se Be li -
ze, waar de sek te een ranch met vee aank oopt. Lea is in mid -
dels de per soon lij ke seks sla vin van de goe roe ge wor den. Pro -
tes te ren heeft geen zin, want wie dat durft wordt door de hele
groep af ge straft. Dat op een “ho ger plan” ko men gaat dan ge -
paard met sek sor gi ën waar aan ie der een moet mee doen. Wat
gaat er door een 13-ja rig kind heen die het ge hijg en ge steun
moet aan ho ren, ook van haar va der en moe der die het ook met
an de ren doen. ”Wij kin de ren moes ten in een gro te ka mer bij
de vol was se nen sla pen. Ik vond het vre se lijk. Dat ze het liefst
naakt stoei end door het huis ren den, moes ten ze zelf we ten,
maar wat er ’s nachts in de tot slaap ka mer om ge bouw de woon -
ka mer ge beur de, was voor mijn kin der oren moei lijk te ver te -
ren. De ka ko fo nie en lief des ge lui den drong en van alle kan ten
tot me door en ik werd er ake lig van. De vol was se nen le ken
el kaar qua la waai te wil len over troe ven.” 

Op haar 21ste maakt Lea ui tein de lijk de moe di ge keu ze om 
haar fa mi lie ach ter zich te la ten en de sprong naar de vrij heid
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te wa gen. Con tact met haar moe der heeft ze niet meer. En ze
heeft een aank lacht ing ediend te gen de lei der van de sek te.
Haar va der maak te zich ook los van de sekte.

Tot op het bot vernederd
Een goe roe wijst, als het goed is, van zich zelf en leidt je van
donk er naar licht. Goe roes of le ra ren als die van Lea Sas kia
la ten hun vol ge ling en in de duis ter nis don de ren. Het zijn anti-
goe roes, net zo als pries ters die hun han den niet kon den thuis -
hou den anti-pries ters zijn.

He laas staat haar ver haal niet op zich zelf. In de tijd dat ik
als jour na list werk zaam ben, zijn der ge lij ke ver ha len mij meer 
ter ore ge ko men. Intel li gen te men sen trap pen kri tie kloos in de
val kuil van zo’n spi ri tu eel lei der en ma ken zelf ook slacht of -
fers. De va der van Lea Sas kia Laas ner was ar chi tect maar liet
zich tot op het bot vernederen.

Onthut send is in dit ver band ook het boek van filo soof,
psycho loog én er va rings des kun di ge André van der Braak. Hij
gaat in zijn boek “Enlighten ment Blu es” uit voe rig in op de ge -
vaar lij ke as pec ten in de re la tie goe roe-leer ling. Hij maak te
zelf elf jaar deel uit van een sek te van de zelf ver klaar de “ver -
lich te” goe roe Andrew Co hen. Ook Van der Braak liet zich elf 
jaar vernederen.

De mak ke is dat het spi ri tu e le we reld je nog al wat, soms la -
bie le, men sen aan trekt met een niet al te po si tief zelf beeld die
de har de we reld ont vluch ten en hun heil zoe ken in een spi ri tu -
e le we reld, een groep of een sek te waar ze vaak ook weer in
val kui len kun nen lo pen. Vaak is es ca pis me de drijf veer, we -
reld mij ding en het zoe ken van de ge bor gen heid van een groep
met een cha ris ma ti sche leider 

Op zich is er met spi ri tu a li teit niets mis, maar er be staat
niet zo iets als in een week end ver licht wor den, zo als tal van
cur sus sen beweren. 

Cultuurgebonden
In deze tijd waar in al les aan het licht komt, bij voor beeld ook
sek su eel mis bruik door gees te lij ken en goe roes, is het ge bo den 
om heel kri tisch te kij ken naar wat zich op spi ri tu eel en pa ra -
nor maal ge bied aan dient. Ge loof niet blin de lings in ie mand
die ver lich ting be looft als je je bij zijn club aan sluit. Ge loof
niet met een ie mand be weert Ma ria, aarts eng el Michael of Ga -
briel door te krij gen. Blijf voor al kri tisch.

Er ver schijnt in der daad “iets” bij me di ums, maar dit is cul -
tuur ge bon den en daar ver bin den we dus iets aan. Je kunt al -
leen maar zo goed mo ge lijk pro be ren dit “iets’ door te ge ven,
of zo zui ver mo ge lijk pro be ren te ver tel len wat er echt is en je
kunt daar geen ei gen ge dach te of cul tuur aan ver bin den. Punt
is dat men sen dus da nig zijn op ge voed dat ze al heel snel in die 
vroe ge re beel den blij ven ste ken. Maar wat me di ums in fei te
zien is een ener gie vorm en meer niet. Het gaat om de ver taal -
slag waar het vaak mis gaat. Je moet ei gen lijk het men se lijk as -
pect en het men se lij ke denk en kun nen los la ten om datgene
eruit te halen wat is waargenomen en bedoeld.

Dat het zo vaak mis gaat, heeft wel licht te ma ken met het
feit dat men sen voor al in deze on ze ke re tijd, ner gens meer ant -
woor den denk en te vin den, maar ze toch wil len heb ben. Ze
wil len die ze ker heid, maar krij gen die niet. Zijn op zoek naar
waar heid, maar “de waar heid is een land zon der pa den”, zei
Krishnamurti al. 

Zo ver ging het ook de men sen in de sek te waar Lea Sas kia
Laas ner ver bleef, waar een ze ke re Ja net be weer de een groot

mees ter, die vele dui zen den ja ren op aar de ver bleef, door te
krij gen. En ze trap ten er al le maal in. Het is de vraag of ze ooit
die ant woor den krij gen waar naar ze op zoek zijn. En de sek te -
lei ders zijn zo door trapt dat ze er wel voor zor gen dat de ech te
ant woor den uit blij ven, zo er al antwoorden zijn.

Het is goed is om zelf ac tief te gaan zoe ken naar ant woor -
den aang ezien we al leen maar van uit onze ei gen kracht kun -
nen trans for me ren.

Zelf zoe ken is dus al in onze ei gen kracht ko men, zon der
af hank elijk heid van mees ters en goe roes.

Dat is echt nieuw be wust zijn! Zoek de mees ter in je zelf…

Lambèrt (Aat) de Kwant is free lan ce re li gie -
jour na list en ver zorgt programma’s voor
OHM, de Hin doe-om roep. Via zijn bu reau
Qu an tum Re se arch & Jour na lis tiek is hij ook
be trok ken bij re search voor an de re or ga ni sa -
ties en schrijft hij o.a. in bla den als Pra na,
Te rug keer en Ko örddanser. Hij is pro gram -
ma ma ker bij Indi go Soul sta ti on. (www.in di go -
soul sta ti on). Hij or ga ni seert sym po sia via de
stich ting Qu an tum Sym po sia. (www.quan -
tum sym po sia.nl). Hij verd iept zich ook in het
fe no neem van de he len de stem, geeft daar
ook le zing en en works hops over E-mail:
Lam bert43@chel lo.nl

* * *
*
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Eigen aard

Te leven naar je eigen aard,

Is dat niet alle moeite waard?

En leven zoals het is bedoeld

Ik heb het meer dan eens gevoeld.

Te leven met een dieper zelf

Geeft ruimte, leegte, een gewelf.

Dan is het leven naar Gods wil

En wordt het in ons volledig stil.

Te leven vanuit die bron van kracht

Is waar ‘het oude weten’ wacht.

En leven vanuit die diepe grond

Maakt heel ons lijf en hart gezond.

Evalidja 



Landdag 2012

Stellingen over de Ziel
van de redactie

Op de Land dag in Naar den, 2e Pink ster dag 2012, stond het mid dag pro gram ma in het te ken van ‘de ziel’. Be ter ge zegd: het mid -
dag pro gram ma op die dag wil de een in vul ling ge ven aan dit the ma, waar aan de ko men de tijd bin nen de VKK een ge rich te aan -
dacht ge ge ven wordt. Het the ma zelf is be noemd als ‘Beschouwingen over de ziel’. Con creet heeft dit al les voor de land dag be te -
kend dat, naar aan lei ding van een Po werPoint pre sen ta tie met di ver se stel ling en over de ziel, de aan we zi gen met el kaar in ge -
sprek kon den ra ken. In on der staan de tekst is een deel van de stel ling en weer ge ge ven. Om wat meer di men sies tij dens de lee ser va -
ring aan het ge schre ven woord toe te voe gen zijn enk ele af beel ding en ing evoegd door de re dac tie.

1- Landschap van de ziel
• Is de ziel ter ziele gegaan? (Moderne filosofen )
• De ervaring in het leven laat sporen na op de ziel, zo krijgt

de ziel steeds meer jouw kleur. (Daniël van Egmond
(1948- )) 

• De ziel is van God gegeven, en daarom niet geheel
onderworpen aan wat er gebeurt. (Elisa Klapheck (liberaal
rabbijn) (1962 - ))

• Lichamen kunnen dan wel vergaan, maar zielen blijven
eeuwig voortbestaan. (Jesse Be ring (Evolutionair
psycholoog, 1975 - ))

2- Omhulsel van de ziel

• Onze ziel is een mysterie, zoals God een mysterie is.
(Augustinus (354-430) )

• Het zelf dat wij zoeken is het zelf dat zoekt. Of: de ziel die
zoekt is de ziel die we zoeken. (Augustinus)

• ‘Ziel’ is een ander woord voor ons besef niet te weten wie
we zijn, niet per ongeluk of tijdelijk, maar principieel.
(Eric Borgman (RK Theoloog) (1957 - ))

• De ruimte van gelijktijdig weten en niet weten wie we zijn, 
dat is de ruimte van onze ziel. (Augustinus)* 

• Als ie mand zijn ziel richt op de hoog te, dan zal hij ver -
hoogd wor den. (Het gro te boek der Apo krie fen (Agrap ha,
Je zus woor den) )

• Daar de menselijke ziel de emanatie van haar God is,
worden “de Vader en de Zoon” één, en vloeit de godde -
lijke bron als een stroom in de menselijke bed ding. 
(H.P. Bla vats ky. Ge hei me Leer deel 3)

3- Ziel

• De ziel of psyché is het onstoffelijke deel van de mens, dat 
door het gehele lichaam is verbreid. (Encyclopedie “van
Anima tot Zeus” )

• Zalig is hij die zijn eigen ziel zal leren kennen (Jezus)
• Ziel is het denkende dat geen uitgebreidheid kent. (Des -

cartes (1596-1650))
• De ziel is een immateriële substantie, onafhankelijk van

het lichaam en onsterfelijk. (Plato (ca. 427-347 v. Chr.))
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4 -Kathedraal van de ziel

• De ziel, met haar niet-ruimtelijk universum, herbergt een
on metelijke rijkdom aan beelden die in miljoenen jaren
ontwikkeld zijn. (Slavenburg & van Schaik, 2010)

• De ziel is het rijk van God. (Meester Eckhardt 
(ca. 1260 -1328))

• Het lichaam is het in stru ment van de ziel, maar ziel is ziel,
ook zonder in stru ment. (Levi Dowling (1844-1911)
(Aquar ius evangelie) )

• De menselijke ziel is een tussenwezen, geplaatst tussen de
hogere en de lagere wereld. (Plotinus (ca. 204/5-270))

• De menselijke ziel kan zich van het hogere afwenden en
zichzelf toestaan om gevangen te worden door zijn eigen
afbeelding in de spiegel van de materie. (Plotinus)

• De ziel is dat gedeelte van de mens waarin hij alles beleeft; 
zijn verlangens, zijn hun ker ing en ook zijn emoties als
woede en begeerte. (Slavenburg en van Schaik )

• De ziel is het niet-materiële deel van de mens. (New age)
• In het hiernamaals kunnen de zielen elkaar herkennen aan

hun voertuig. (Proclus (412-485))
• De ziel geeft aan wat de mens in zijn leven kan bereiken.

(Egyptische mythologie)

5 – Ziel gebracht naar de hemel 

• De ziel is in de meest gebruikte betekenis de niet-materi -
ële, spirituele com po nent van mens en dier. (Wikipedia)

• Als je echt leeft kan niets an ders in je bezig zijn dan alleen
God, in het binnenste van je ziel. (Meester Eckhart )

• Niemand of niets vermag aan de grond van de ziel te raken 
dan God alleen. (Meester Eckhart)

• De ziel is een vat vol deugden, die uit de Diepte komen.
(J.E. v.d. Stok (1880-1958))

• De ziel van de rechtvaardige is inderdaad een paradijs.
(Theresa van Avila (1515-1582))

• De grenzen van de ziel zul je niet kunnen gaan ontdekken,
ook al bega je iedere weg. (Herakleitos (ca. 540-ca. 480 v.
Chr.))

• De ziel – misschien kan men beter voelen wat dit woord
betekent dan het in verstandelijke termen definiëren – is
geworteld in het Vrouwelijk Aanzicht der schepping. (J.E.
v.d. Stok)

6 – Kleed van de ziel

De kunstenaars en hun werk:
(1) - Land schap van de ziel, Greet Steen land. Meer van haar
werk is te zien op: ‘www.greet steen land.nl’ 
(2) - Omhul sel van de ziel, Ivo Rij kers (bron: ‘www.jez ze -
bel.nl’) Meer van zijn werk is te zien op: ‘www.ivo rij kers.fo -
to plek.nl’
(3) - Ziel, Hil ke Brood taerts, meer van haar werk vind u bij -
voor beeld op: ‘www.ope na te liers ha ren.nl/2010/kun ste -
naars/Hil ke_Broodtaerts’
(4) - Kat he draal van de ziel, ano niem. Bron: ‘www.blau we lo -
tus.blog spot.nl’ 
(5) - Ziel ge bracht naar de he mel - Bou gu e reau (1825-1905)
(6) - Kleed van de ziel – Inge Evers. Meer van haar werk kunt
u zien op: ‘www.wve vers.dds.nl’ ||
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De Ziel
Parcival van Gessel

Van uit het ziels as pect van de mens
kan men niet an ders dan heel eer lijk de 
we reld ink ij ken. Tot hoe ver moet het
ing edaal de Gods we zen stij gen om ons
te la ten wer ken op een wij ze dat onze
da den, woor den en ge dach ten God de -
lijk ge ïnspireerd zijn en Zijn ze gen uit -
sprei den over de mens heid en de na -
tuur …

De be wust wor ding van dit al les is
één ding, het “God” zijn is iets heel an ders. Zo gauw we een
tipje van dat Gods we zen in ons zelf ge waar wor den, kun nen we
hier al mee gaan wer ken.

Het gaat maar om een heel klein vonk je. Een vonk je dat
gaat gloei en. Dat groeit als we eer lijk naar ons zelf dur ven te
kij ken. Te kij ken naar onze goe de ding en en naar onze stre -
ken. Het is zaak om een fij ne ra dar te ont wik ke len voor het
her ken nen van onze stre ken. 

Pak ze aan!! Eén voor één.
Stre ken wor den met lief de over won nen en om ge vormd. In

po si tie ve ba nen ge leid. En die kan sen krij gen we. Zo gauw we 
in car ne ren. We moe ten ze her ken nen.

Lief de be trach ten. Gods lief de uit je la ten ko men en uit -
stra len. Elk mo ment dat je de ogen op slaat. Als je ze gent met
je han den, als je je arm om ie mands schou der slaat, een kus.
“Ik houd van je” zeg gen, als ware je God. Voort du rend lief de -
vol le ge dach ten toe zen den, in een me di ta tief mo ment dat zich
op elke plaats en in elke si tu a tie kan voord oen. Als je even tijd 
hebt, laat je het ge beu ren. Lief de la ten door stro men in kij ken,
spre ken, denk en en doen. Lief de kun nen in ade men. De God se -
ner gie her ken nen in al les. Iets le lijks voor onze ogen kan van
een ont roe ren de schoon heid blij ken te zijn. 

Sla die ont roe ring, dat mo ment, op in je hart, want dat laat
de Gods vonk gro ter op vlam men.

Zo kom je in het cen trum van je ge luk te recht en daar is
het goed toe ven. Zo zal Zijn ze gen al tijd op je rus ten.

De uit druk king “Zijn Ze gen” is ei gen lijk te be perkt. De
Moe der is over al.

“Zijn” is een ver za mel woord. “Haar” hoort er ook bij.
Geen “zach te Lief des stroom” heeft zo veel kracht als de

Lief de van de Moe der. Mis schien is het wel een ge heim, dat
“Zijn Lief de” ei gen lijk “Haar Lief de” is. 

“Haar” Lief de wordt on vol doen de be gre pen. Ook in onze
Li tur gie is het vrou we lij ke in goe de ba lans met het man ne lij ke 
aan we zig. Echter zon der stu die wordt het niet her kend.

“Haar” Lief de wordt dus on vol doen de be gre pen, is te
kwets baar. Daar om is er zo veel el len de in de we reld. De lief de 
wordt met voe ten ge tre den. Voor zich tig zijn dus, mis schien
niet te veel uit leg gen.

Elia hoor de op de berg Hor eb het zach te sui zen van de stil -
te. Zo zacht is die lief de stroom. Een ex treem mild ne vel re gen -
tje, waar je drijf nat van wordt.

Is de ziel een blauw druk van ons Gods we zen? Dan zijn wij 
van ons diep ste Zelf af ge dwaald.

Als je het bo ven staan de ge hoord hebt, ver lang je niets lie -
ver dan te rug te gaan naar die oor sprong.

Ik wens ons een lief de vol le reis te rug toe.
(ver volg op pa gi na 9 )
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Namens de Redactie: Uitnodiging

De ko men de tijd wil de re dac tie van Ref lec tie graag aan -
dacht bes te den aan het the ma ‘Beschouwingen over
de ziel’. 

Dit is een the ma dat on langs is vast ge steld als ‘jaarthema’ 
bin nen de VKK. Dit the ma is bij voor beeld aan de orde
ge weest op de land dag. Het the ma kan ook wor den
ge bruikt op ge meen te a von den, in de me de de ling en -
bla den van de kerk ge meen ten of binnen de opleiding. 

Graag wil de redactie van Reflectie ook aandacht hieraan
besteden.

Of het een ‘jaarthema’ blijft in Reflectie, beslist ook u. De
redactie nodigt u namelijk van harte uit uw bijdrage te
leveren aan ‘Beschouwingen over de ziel’. ‘Jaarthema’ 
of niet, het kan maar zo zijn dat uw bijdrage een lan -
gere ‘broedtijd’ nodig heeft dan één kalenderjaar, van
af ‘nu’. Ook dat is goed, want het is zoals het is.

In het artikel ‘Stellingen over de ziel’ wordt aandacht
besteed aan hoe het thema vorm kreeg op de afge -
lopen landdag. Mogelijk heeft één van de stellingen
een snaar geraakt. Mogelijk heeft één van de afbeel -
dingen dat gedaan. Misschien wilt u, daarentegen, juist 
een artikel aanreiken dat een meer ‘academische stijl’, 
inclusief noten en literatuurver wijzingen, kent. Het zou
ook een es say kunnen zijn. Of een gedachte, een er -
va ring of een beeld. Het zou een beschrijving kunnen
zijn naar aan leiding van een levensthema of een ont -
wikkelings weg. Het kan een tekst zijn, waardoor u
steeds weer wordt geraakt. Of een weerslag vanuit de
ervaring dat juist woorden niet, maar beelden of klank
of muziek of natuur ervaren uw ziel doet klinken.

Heel grof gesteld zijn er, op inhoud, twee vormen van
kopij mogelijk. De ene behandelt dan eerder de ‘be -
schouwingen over de ziel’. De ziel wordt hier eerder
een ob ject, waarover – mogelijk - iets te zeggen valt.
Dit is een beschouwende wijze. ‘Beschouwingen van
de ziel’ bieden een ruimte waarin meer de ervaring kan 
klinken. Een vorm op inhoud, die meer van ‘binnenuit’
wil aanreiken en vertellen.

Welke vorm u ook maar ligt …
De vrijheid de, voor u juiste vorm te kiezen, is aan u ….
… maakt u zich over de omvang ervan weinig zorgen.
‘Oneliners’ zijn welkom.
Een ‘El e va tor Pitch’ (tekst, die uit te spreken is in zo’n

twintig seconden) ook.
Een gedicht.
Een afbeelding, eventueel met toelichting vanwege de

persoonlijke weerklank.
Of …
Het max i mum aantal woorden ‘lopende tekst’ is 3000,

maar daarin past mogelijk al veel ‘ziel en zaligheid’ …

De redactie ontvangt graag uw bijdrage.

Deze kunt u mailen naar de redactie (zie colofon in deze
Reflectie).

Paul van Rooijen,
eindredacteur.



Leven in Niemandsland
Lydia  Schaap

Er is bij na geen strand meer, al leen nog een woes te, wit schui -
men de zee. Spring tij. Aan de vloed lijn be gin nen de dui nen al,
op een heel smal loop pad na. Toch een stuk je het zand paad je
vol gen, we tend dat het bij na donk er is en de zee zich niets van 
mijn lo pen de voe ten zal aan trek ken, maar het ziet er zo aan -
trek ke lijk uit. 

‘Eclipse’ van Nich o las Roerich

Ik ben er nog…
De zee roept: “Kom dan, ik wil met je spe len” en ver vol gens
rol len de gol ven over de laat ste smal le loop streep en klot sen
te gen de zand wal aan. Mijn voe ten, in berg schoe nen ge huld,
zijn verd we nen in het flu o ri se rend sop. Net of ze in de sneeuw 
zijn verd we nen, zak ik weg in het kou de wa ter. Me teen om -
hul len de gol ven mijn voe ten, het is ijs koud en dan: lachen,
voe len, er va ren, ver won de ren, le ven, ade men, verd wij nen…
geen ik meer, zelfs geen ben… (enk el) wa ter, schuim, ge luid -
loos ge luid, de on stui mi ge zee. De on der gaan de zon verft
(schil dert) vi o let te stre pen in de fris se, bij na win ter lucht. De
vol le maan, komt net bo ven het duin uit, met een vol le maans -
ge zicht, als een gro te, lachen de, oran je lam pi on. 
De man ne lij ke zon ne kracht, lijkt in de zee te verd wij nen.
Lijkt, het is slechts schijn. 
De zon ver licht en be vrucht de vrou we lij ke kracht van de op -
ko men de vol le maan. Hij laat zijn, nog oran je, stra len over
haar duis te re op per vlak dwa len. Dringt diep in haar donk er te
door en laat haar zijn licht uit stra len. 
Zo groots en toch zo stil, een vou dig, be schei den, moei te loos
…het ge beurt ge woon. 
Hij fluis tert in haar oor of is het “mijn” oor?: “Ik ben er nog,
ook al zie je me niet. Ik blijf je vast hou den, ook al lijk ik ach -
ter de ho ri zon te zijn verd we nen. Ik ben al tijd om je heen, zet
je in je ont vang en de, stra len de vrou wenk racht. Ver licht je en
blijf in je doord ring en, ook al lij ken onze vor men ge schei den
te zijn van el kaar. Ik heb je in nig lief. Be min je in tens. Dank
voor je open- en ont vank elijk heid. Dat jij mijn stra len wil ont -
vang en. En op jouw beurt, weer zal uit strooi en over De Aar de. 
We zijn één”. 

Er is ook een maans ver duis te ring deze vol le-maan snacht, er -
gens op de Aar de zicht baar. Hier, aan het strand, hel der voel -
baar en zicht baar in het woes te spring tij van de zee. De le vens-
ener gie, die nu zo krach tig door mijn tin te len de voe ten en kui -

ten stroomt, er vaar ik als al les, wat zich om mij heen schijn -
baar be weegt of stil staat. 
Het lijkt eer der dat al les wat (dat?) be weegt, stil staat en wat
stil staat, be weegt.
Het Le ven Leeft, zet al les in vuur en vlam. 
ÉÉN en het zelf de LEVEN. 
Zij be zit on tel ba re vor men. Stroomt door on af zien ba re, kleu ri -
ge land schap pen. Tin telt door een on ein di ge ver schei den heid
aan ster ren, zon nen en ma nen. Be weegt door schijn baar af ge -
schei den de len, in di vi du en, die ren, na tuur we zens, mo le cu len,
ato men. 
Waar om ei ge nen wij dit mys te rieus stro men de Le vens wa ter
ons toch toe, als zijn de van mij en van jou? Waar om ver liest
het, door op voe ding, maat schap pij, ge woon te, tra di tie, cul tuur, 
re li gie en po li tiek be paal de en ge con stru eer de “ik” zich in de
droom van af ge schei den heid? Waar om toch al tijd maar voor
die be grens de, be perk te nacht mer rie kie zen? Soms lijkt het
mis schien een mooie, com for ta be le, suc ces vol le, am bi tieu ze,
droom waar in ik mij zelf vei lig waar. Maar, als ik die per kijk,
is het een val se ze ker heid, die de vorm aan neemt van een be -
ken de woon- en werk om ge ving en re la ti o ne le ver ban den in
we reld se of spi ri tu e le ge noot schap pen, waar het “ik” zich pret -
tig bij voelt en met lot ge no ten in de zelf de droom fi gu reert.
Zelfs, soms be knel len de, fa mi lie ver ban den kun nen die val se,
vaak ook fi nan ci ële, vei lig heid, in stand hou den, om dat het
“zo hoort”.
Het in di vi du e le “ik” houdt zich graag be zig met ‘waarom’ vra -
gen of pro ble ma ti sche ver hou ding en. Dit denk en de deel tje is
sterk ge mo ti veerd de droom in stand te hou den en ver zint van
al les om dat daa dwer ke lijk te doen. Het schept ge zichts pun ten, 
ana ly ses, ver wach ting en, me ning en, (voor)oor de len, ken nis,
doe len, zing eving, the ra pie ën, fi lo so fie ën, ver lang ens, ge -
hecht he den, com fort zo nes, schijn vei lig heid, schijn hei lig heid,
(spi ri tu e le) zoek toch ten, vra gen en vaak ernsti ge pro ble men
om ver vol gens zich druk be zig te hou den met de ant woor den
en oplos sing en er van. Lijkt iets op ge lost te zijn, dan zal het
on mid del lijk iets nieuws cre ëren om zich daar weer op te kun -
nen stor ten. 
Ik ben nooit goed ge noeg, blijf al tijd be zig mij zelf te ver be te -
ren. Het wiel van sam sa ra draait ge wil lig in het rond, dag na
dag, jaar na jaar, le ven na le ven.

Stil
Durf ik Stil te zijn? Het deel tje dat ik “ik” noem, te door zien
als fi gu re rend in een film, met als ti tel: “mijn le ven”. Ben ik
moe dig ge noeg een gok te wa gen? 
Gok ken op… dat het Le ven verd er gaat zon der “ik”, zon der
“mij”, zon der mijn be denk sels, fan ta sie ën, ana ly ses, zoe ken,
vra gen en ogen schijn lij ke ant woor den, zon der mijn tus sen-
komst? 
Durf ik te be ken nen dat al les wat ik weet, ge leen de ken nis is? 
Dat niets oor spronk elijks uit een “ik” voort kán ko men?
Dat in we zen niet “een ie mand” iets we zen lijks kán er va ren? 
Erva ring is van zich zelf leeg van een “ik” en een “ie mand”.
Erva ring is een ge beu ren, een vol trek ken, zon der dat ik aan -
we zig ben en er een eti ket op plak. Zo dra een “ik” claimt iets te 
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we ten of te heb ben er va ren, is Het Mys te rie verd we nen. Zij
houdt zich be schei den Stil en kijkt mild en vol lief de toe, ter -
wijl Het (het) lijkt te zeg gen:“Draai het wiel tje nog maar eens
rond en klap maar weer in je hand jes”.  
De Mys tie ke Erva ring, Het Onbe ken de, Het Onbe schrij fe lij ke
wacht in Stil te, tot dat het denk en de, on rus ti ge, stre ven de, druk 
be zig zijn de “ikje”, uit ge put, in stort. 
Niet dat Het Mys te rie verd wijnt. Het zal, net als de zon ogen -
schijn lijk in de zee verd wijnt en toch zijn (haar) ver war men de
licht stra len door geeft aan de vol le maan, mij im mer blij ven
vol gen en ver lich ten. Het “ik” kan zich zelf niet los la ten, over -
ge ven, oplos sen of ver trou wen op Het Onbe ken de… Het wil
zich zelf im mers niet ver lie zen en zoekt al tijd vas te, be ken de
grond on der de voe ten. Wil niet in zee verd wij nen. Het wil
vast be ra den en met een enor me kracht weer stand bie den.
Weet, gren ze loos in ven tief, keer op keer iets te ver zin nen om
het wiel tje draai en de te hou den, om juist daar mee over ga ve,
oplos sen, los la ten, te voor ko men.
Als  “ik” spi ri tu eel word, zie ik geen ver schil met mijn “ego”-
ge rich te “ik”.
“Ik” is im mers “ik”. Het zal eer der sub tie ler wor den en daard -
oor las ti ger te her ken nen.
Als ik pro beer spi ri tu eel te zijn, zal mijn we reld se kant, ge -
luid loos schreeu wend, in een diep ver bor gen laag van mijn
psyche, on der gronds gaan.
Als ik pro beer los te la ten, verd ring ik mijn vast hou dend heid.
Als ik claim iets te we ten, is mijn on we tend heid een straat je
om ge gaan.
Als ik pro beer ong ehecht te zijn, stop ik mijn ge hecht he den in
mijn donk ere, hei me lij ke ach ter ka mer tje, zo dat nie mand het
kan zien en ik zo een imi ta tie van Boeddha ben.
Als ik pro beer aar dig te zijn, is mijn boos heid dan echt verd -
we nen of speel ik de rol van “the good guy”?
Als ik pro beer hei lig te zijn, verd wijnt mijn zin ne lij ke, sen su e -
le na tuur, diep ver lang end naar ver bin ding en sa men smel ting,
in het schijn hei li ge, duis te re wa ter.
Als ik pro beer lief de te ge ven, ben ik dan ook open om lief de
te ont vang en?
Als ik ge loof in schuld en schaam te, ver blijft mijn kin der lij ke
on schuld in het ong ezie ne.
Als ik pro beer eer lijk te zijn, gaat wat ik pro beer te mas ke ren
dan niet vro lijk verd er?
Als ik denk iets te kun nen doen, zal mijn hul pe loos heid zich
stil le tjes ver bor gen hou den.
Het “ik” kan niets “doen” om zich zelf te ver be te ren, te ver -
scho nen, te zui ve ren, te zoe ken, te vin den. Het zal zich al leen
daard oor meer in stand hou den en nog ste vi ger in het za del
zit ten, in een schijn ba re staat van “zijn”. De te gen de len zul len
el kaar niet be kracht i gen maar im mer in strijd zijn met el kaar.
De schijn du a li teit in stand hou dend.
Dit te be ken nen en in te zien, geeft on mid del lijk de ope ning,
die Het Le vens wa ter no dig heeft om bin nen te ko men. Zacht -
jes klop te Het, al zo lang, op mijn deur. Ik ech ter, was te druk
be zig met “mijn” le ven, “mijn” pro ces, “mijn” zelf be vrij ding
en “mijn” zoek tocht naar de zing eving van het le ven. Niet be -
sef fend dat de zin, een vou dig Het Le ven Zelf is.
Toch is de mys te rieu ze pa ra dox, dat ik moet blij ven zoe ken,
pro be ren, stre ven, tot ik er, fi guur lijk of soms let ter lijk, bij
neer val. Het “ik” zal, dood moe van zich zelf, be sef fen dat het
niets is, een lucht spie ge ling in een lege woes tijn. 

Het valt van zelf weg. Ge lijk beel den op een film doek die stop -
pen, als de pro jec tor stopt. 
Het lege in ner lij ke land schap vult zich met Le ven, net als het
wa ter van de zee, mijn schoe nen vul de en be zit nam van mijn
sok ken, voe ten, mijn huid, mijn lichaam.
In die mys te rie mo men ten, claimt nie mand de er va ring. Geen
“ik”, geen “mijn”.
Erva ring is dan er va ren…door nie mand.
Stil te is dan stil zijn…in nie mand.
Licht is dan ver lich ting …voor nie mand.
Ge voel is dan voe len…maar er is nie mand die voelt.
Lief de is dan on ein di ge, zoe te be min ning…maar nie mand die
vast houdt of claimt.
Le ven is dan niet een ie mand die leeft…of sterft.
Le ven in Nie mands land. 
Het vol trekt zich in een ein de lo ze vol trek king, in het nu. Een
wil de oer stroom die, zich van niets en nie mand iets aan trekt en 
vol le dig on voor spel baar, de kant op stroomt die het, elk mo -
ment, wil gaan. Er is Nie mand die zwemt, (er is) slechts een
la ten mee drij ven. Won der lij ke land schap pen, er va ring en in
zo veel schoon heid, zoe te en die pe pij nen, ex ta ti sche vreug de
trek ken voor bij. 
En ik? “Ik” ben niet meer. 
Wat rest is een im mer maag de lijk, won der lijk, on voor waar de -
lijk, keu ze loos, Lief de vol… Ge beu ren…

Ly dia Schaap, moe der van twee zo nen, werk -
zaam ge weest als do cen te en ‘loopbaan-coach’, 
is ge ïnspireerd door Het Le ven, waard oor er
een diep be wust-zijn is voor dat le ven in en om
haar  heen. 

* * *
*
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(Ver volg van pa gi na 7) 

Par ci val van Ges sel werd in 1951 in Am ster dam ge bo ren en
in de VKK Amster dam ge doopt. Hij komt uit een the o so fisch
nest, maar wel met een knip oog, zo als zijn moe der al tijd zei.
Hij is in 1991 in Naar den tot pries ter ge wijd. 

Na wat om zwer ving en is hij sinds 2005 eer staan we zend
Pries ter te Naar den. Hij is ge trouwd en heeft drie kin de ren. In
het pro fa ne le ven heeft hij 43 jaar bij de Ko nink lij ke Ma re -
chaus see en de Po li tie in Amster dam ge diend. 

Op 1 april 2012 is hij op 61-ja ri ge leef tijd met pen si oen
ge gaan. Na een lange recher che pe ri o de heeft hij van af 2000
als buur tre gis seur op straat ge werkt tot 1 april 2012. 

In 2010 heeft hij als gees te lijk ver zor ger ne ven werk zaam -
he den ge kre gen in een zorg cen trum in Alme re. Dit is hij blij -
ven doen na pen si o ne ring bij de po li tie. Zo zijn twee stro men
één stroom ge wor den. Naast het zorg cen trum heeft hij ook
nog werk aan de, mede door hem op ge rich te, stich ting Lu men, 
een stich ting voor spi ri tu e le ster vens be gel ei ding. 

Als er kend dys lec ti cus komt zijn ken nis voor al uit er va ren
en wat min der uit le zen. Hij is dan ook zeer ge ïnteresseerd in
de per soon lij ke be le vings we reld van men sen.

* * *



De klassieke muziekkeus van Aat-Lambèrt de Kwant

Symfonia Piesni Zalosnych
Tot in de dis co was dit werk door ge drong en. En daar klonk en de cel li en bas sen uit de Sym fo nia Pies ni Za los nych (sym fo nie der
klaag zang en op het the ma van het moe der schap) bij brok jes over de dans vloer. “Een won der”, vond de in no vem ber 2010 over -
le den Pool se com po nist Hen ryk Górec ki, die zich zelf ong elo vig noem de. Hij vond zijn best sel ler maar “een lang zaam, ver ve lend
stuk”. Het werk heeft ook mij van meet af aan diep ge raakt en ik heb de cd in mid dels “grijs ge draaid”. En ook nu nog zijn men -
sen die ik het voor het eerst laat ho ren, met een ge raakt.

In no vem ber 2010 over leed Górec ki in een zie ken huis in de
Pool se stad Ka to wi ce aan de ge vol gen van een sle pen de ziek -
te. Hij zou in de cem ber 77 jaar zijn ge wor den. Lange tijd werd 
zijn mu zi ka le werk over scha duwd door dat van Krzys tof Pen -
de rec ki en Wi told Lu to slaw sky, maar in de ja ren ‘60 kreeg
Górec ki veel in ter na ti o na le on der schei ding en. 

Zijn ech te door braak kwam met de Sym fo nie Nr. 3 (Sym -
fo nia Pies ni Za los nych) uit 1976, die hij in op dracht van de
Südwest funk (voor gang er van de hui di ge) Südwesy rund funk)
Ba den-Ba den schreef. Dit werk voor so praan en groot sym fo -
nisch or kest is op ge vat als een mu zi kaal eer be toon aan de
slacht of fers van de Ho lo caust en de gru we len van de nazi-ter -
reur in Po len. Een deel van de ge zong en tekst van de sym fo nie 
be staat uit de woor den die een tie ner meis je schreef op de
muur van een Ges ta po-cel om de be scher ming af te sme ken
van de Maagd Ma ria.

Dit lang za me, con tem pla tie ve werk, groei de in 1992 uit tot 
een we reld hit in de uit voe ring van so praan Dawn Upshaw en
de Lon don Sin fo niet ta on der lei ding van di ri gent Da vid Zin -
man. Van deze cd-op na me wer den we reld wijd meer dan een
mil joen exem pla ren ver kocht. Een re cord ver koop voor een
klassieke cd!

Een ongekende tophit
Zelf be greep Hen ryk Górec ki de ong eken de po pu la ri teit van
zijn Der de Sym fo nie niet. Sinds de ja ren vijf tig com po neer de
hij ei gen tijd se mu ziek, die wel is waar het aan ho ren meer dan
waard was, maar die nooit het gro te pu bliek raak te. Hij be gon
als com po nist met se ri ële wer ken, maar sloeg in de ja ren zes tig

een heel an de re weg in. Hij be gon veel een vou di ger te com po -
ne ren, met ge bruik van volks mu ziek en gees te lij ke mu ziek.
Górec ki, die van 1955 tot 1960 bij Sza bels ki aan het Con ser va -
to ri um in Ka to wi ce en daar na in Pa rijs bij Mes si aen stu deer de,
had een con nec tie met Pen de rec ki, maar toon de pri mair meer
af fi ni teit met oude Pool se re li gieu ze mu ziek die in zijn vi sie een 
ge hei lig de een voud be zit, wat la ter ook in zijn la te re wer ken
dui de lijk hoor baar is. In 1960 bracht Phi lips één van zijn or kest -
wer ken in de am bi tieu ze Mo dern Mu sic se rie uit – een jaar la ter
trof men het al bum met zijn fraaie hoes in de uit ver koop. En dan 
plot se ling, be gin ja ren ’90, blijkt zijn Der de Sym fo nie bin nen
een paar maan den een ong eken de top hit te zijn.

Een reactie op de ‘piep-knor’muziek?
Wat is de oor zaak dat Górecki’s werk met een aan sloeg? Het is 
in fei te me di ta tie mu ziek pur sang zo als die ook wel als zo da -
nig wordt ge bruikt.

Dat deze sym fo nie zo’n suc ces werd heeft wel licht te ma -
ken met de veel al dreu nen de, mo no to ne, dis co mu ziek. Bo ven -
dien wil de een aan tal com po nis ten zich dis tan ti ëren van een
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on toe gank elij ke kunst die bij het pu bliek niet of nau we lijks
werd op ge merkt laat staan ge waar deerd. Ze wil den met hun
mu ziek op nieuw een gro te re kring mu zie klief heb bers aan spre -
ken, zo als la ter ook Arvo Pärt dat heeft ge daan. Het bleek een
niet te stui ten ont wik ke ling te zijn en het is op val lend dat het
voor al com po nis ten uit de voor ma li ge Oost blo klan den zijn
die bij een breed en groei end pu bliek door bre ken, hoe wel de
Ne der land se com po nist Joep Frans sens vaak in één adem
wordt ge noemd met de Oost-Eu ro pe se ver te gen woor di gers
van de Nieu we Een voud als Pärt, Kancheli, Tuur, Vasks en
Gorécki. Net als Aaron Jay Kernis in de Verenigde Staten. 

Heb ben we hier echt te ma ken met een nieu we we reld wij -
de stro ming die nog verd er gaat door bre ken? ‘Nieuwe spi ri tu -
e le muziek’ is de naam van een stro ming bin nen de ge com po -
neer de se rieu ze mu ziek van dit mo ment. De com po nist Joep
Frans sens uit Amster dam hoort vol gens cri ti ci thuis in het rij tje
van groot he den als Arvo Pärt en John Ta ve ner. Men sen die be -
wust geen ‘verdingelijkte’ mu ziek com po ne ren, zo als na de
Twee de We rel door log de norm werd. Ei gen tijd se ge com po -
neer de mu ziek moest de cen nia lang ra ti o neel zijn zo dat con -
cert be zoe kers vaak vaak piep-knor mu ziek in ma tig ge vul de
con cert za len te ho ren kre gen. Mu ziek mocht, mede door de
door de Nazi’s mis bruik te bom bas ti sche en emo ti o ne le mu ziek
van Wag ner voor al geen emo ties op wek ken. 

Een re ac tie daar op kon niet uit blij ven. Ik kom op deze ont -
wik ke ling nog een keer te rug. 

Górec ki was lang be zig ge weest om een me lo die te ont -
wer pen met de ken mer ken, die hem bij voor baat voor ogen
ston den, waar bij hij zich voor al door Bach en Pool se volks lie -
de ren inspireren.

Hij zelf was trou wens niet he le maal ge luk kig met ‘klaag -
zang’-om schrij ving van zijn Sym fo nia pies ni za los nych. 
Het werk is vol gens hem niet al leen som ber en verd rie tig; er
spreekt ook be rus ting, geest kracht en ver lang en uit. 

Het is ove ri gens min der be kend dat de reeds uit 1976 da te ren de 
der de sym fo nie bij in si ders al lang er be kend was en is. Ernest Bour 
en het Südwest funk or kest voer de het in op dracht ge schre ven drie -
de li ge werk voor so praan, pi a no en strij kor kest in 1977 al uit tij -
dens een mo der ne mu ziek fes ti val in het Fran se Roy an.

Dat de bij het la bel No ne such ver sche nen cd zo’n suc ces
werd, is mede te dank en aan de uit stra ling van de fris se jonge
Ame ri kaan se so praan Dawn Upshaw, maar mijn voor keur
gaat toch meer uit naar de  in 1987 voor Olym pia met Ste fa nia 
Woy to wicz ge maak te op na me, die emo ti o ne ler, minder
afstandelijk is. 

Maar het is wel licht juist door die koe le be na de ring van
Upshaw en Da vin Zin man in de sym fo nie dat de cd mas saal
zo aan sloeg bij een jonge pop-ge ne ra tie.

Er zijn al tal van op na men ge maakt van deze in dru kwek -
ken de com po si tie. Keus ge noeg dus bij de klas sie ke cd-wink -
els bij www.klas sie ke za ken.nl of www.bol.com (want he laas
heeft me nig cd-wink el, waar ik in een vo rig le ven werk zaam
was, het lood je moe ten leg gen). Na tuur lijk zijn ook de ove ri -
ge wer ken van deze com po nist volop verkrijgbaar.

Te be lui ste ren ook via in ter net. Typ ‘Górecki’ in, in uw
zoek machi ne. Vrij wel bo ven aan de lijst tref fers staan de links
naar ‘www.you tu be.com’ waar di ver se mu ziek van hem te be -
lui ste ren valt. Bij voor beeld:

http://www.you tu be.com/watch?v=miLV0o4AhE4
http://www.you tu be.com/watch?v=ymuF7uG6wis|

Zons op gang bo ven Dalf sen



De Dood als Inwijding
Johan Pameijer

De laat ste to nen van Bachs Mat teus Pas si on hing en nog in de ka mer, toen ik de pa ra dox van dit rij ke mees ter werk hel der voor de 
geest kreeg. Plot se ling on der ging ik de aang rij pen de po ëzie van de tra gi sche kruis dood op een an de re ma nier. Ik voel de dat de
we reld evo lu tie kan tel de door het dra ma van Gol got ha. Van af het ge denk waar di ge ogen blik waar op Je zus zijn beu len ver gaf, zet -
te een trans for ma tie in. Een golf van me de do gen en com pas sie ver zacht te ver kil de har ten. Je zus had een ini ti a tie open baar ge -
maakt, die voor heen ach ter de hoge mu ren van de mys te rie scho len aan ie ders blik ont trok ken was. Het met zwaar ge schut be -
scherm de mys te rie vond nu plaats aan de open ba re weg, zelfs op een berg waard oor ie der een er ge tui ge van kon zijn. Bach had
het be gre pen. Zijn mu ziek zong de ver wach ting uit, die als het och tend glo ren na een donk ere nacht de he mel in een zacht ro ze
gloed zet te. Ik druk te de ra dio uit en ver zonk in over pein zing.

Het kos mi sche vi si oen van een op stan ding uit de ban van de
tijd had mil joe nen vol ge ling en op het ver keer de been ge zet.
Eeu wen lang hoor den de men sen in ker ken ver ha len over een
ver zoe nings dood. Een mys te rie woord, maar wel ke wer ke lijk -
heid ging er ach ter schuil? Na de graf leg ging von den ze het
graf leeg en Je zus ver scheen meer de re ma len aan zijn leer ling -
en. Zijn ge stal te verd icht te zich in een af ge slo ten ka mer, hij
wan del de mee met twee be zoe kers van een ge ne zen de bron bij 
Emmaus, hij hield zijn ge lief de Ma ria Mag da le na op af stand
en hij stond toe dat Tho mas een ving er in zijn zij duw de om te 
voe len of hij wel echt was. Gnos ti sche bron nen ver tel len over
zijn voort ge zet on der wijs, soms vele ja ren lang. Bij dit al les
zweef den twee be lang rij ke frag men ten mij voor de geest. 

De zor gen van evang elist Jo han nes von den een uit druk -
king in zijn ver zuch ting: de duis ter nis heeft het niet be gre pen.
Mis schien was tijd er nog niet rijp voor. Had Je zus niet zelf
twee van zijn dis ci pe len op pad ge stuurd om een wa ter dra ger
te zoe ken, die hen de plaats van het paas maal zou wij zen? 
De ge ne die oren heeft om te ho ren be grijpt de ver wij zing naar
het tijd perk van de Wa ter man. Pas on der be heer van het ster -
ren beeld Aqua ri us zal de mens heid in staat zijn de ver bor gen
bood schap van het lijdensverhaal te begrijpen.

Een nieuw beschavingspeil
Die tijd is nu aang ebro ken. We le ven in de een en twin tig ste
eeuw. Bachs Mat teus Pas sie blijft ont roe ren en veel men sen
zijn in staat om na te denk en, te fi lo so fe ren over de ge beur te -
nis sen van twee mil len nia te rug en het op tre den van de Chris -
tus een plek toe te dich ten in de evo lu ti o nai re ont wik ke ling
van de men se lij ke ziel. 

Het is een vreem de, hec ti sche tijd. Ie der een be speurt het. Er
hangt iets in de lucht, iets won der baar lijks. Er wordt ge spro ken
over ener gie gol ven die de aar de van uit de ruim te be sto ken en er 
is spra ke van een ko men de be wust zijns mu ta tie, die ons van bin -
nen uit be na dert. Le vend in een tijd perk waar in in for ma tie en
com mu ni ca tie een bij na krank zin ni ge vlucht heb ben ge no men,
le ren wij be sef fen dat er aan de com mu ni ca tie met het uni ver -
sum geen gren zen zijn ge steld. We in ter net ten, wis se len idee ën
uit, slur pen in for ma tie op met een gul zi ge gre tig heid van uit ge -
hong er de zie len. We com mu ni ce ren lo pend, zit ten en lig gend,
kra men on zin uit en drink en wijs heid in. 

De kracht vel den van woor den, zin nen en be rich ten ja gen
als hor den neutrino’s dwars door onze licha men. Dat pro ces
kan niet zon der ge vol gen blij ven. Wil len wij niet de speel bal
wor den van ons ei gen tech nisch ver nuft dan zul len wij se lec -
tie ver de waar heid on der ogen moe ten zien. De dui ze ling wek -
ken de stro men in for ma tie stu ren aan op een nieuw be scha -

vings peil dat zo wel kan ver hef fen als ver loe de ren. Zon der dat
we het op mer ken schudt de kos mos ons door elkaar met ons
ontwaken als oogmerk.

Herrijzende goden
La ten we de klok eens een paar dui zend jaar te rug zet ten. Het is
de tijd van de ster ven de en her rij zen de go den in een to taal an de -
re we reld. De men sen zijn min der naar bui ten ge keerd en pro -
jec te ren hun in ner lij ke pro ces sen in de bui ten we reld. Myt hi sche
per so na ges van go den en hel den, nim fen en de mo nen be vol ken
de bos sen, de vlak ten, de me ren en de be ken. Achter elke struik
schuilt een ko bold en bo ven ie de re plas zweeft een wa ter nimf.

Elk voor jaar als de bo men ont sprui ten en de bloe men weer uit 
hun knop pen bar sten vie ren zij de fees ten van hun go den, die te -
rug ke ren uit de dood. Ie de re land streek heeft zijn ei gen god heid:
Osi ris, Ho rus, Tam moez, Ado nis, Attis, Dy o ni sos en Mithras zijn
de na men van go den, wier mys te ri ën in donk ere ruim ten bij flak -
ke ren de toort sen met rink elen de cym ba len, schal len de ba zui nen
en gol ven wie rook mas saal wor den ge vierd. 

Er be staan ver sla gen van twin tig dui zend toortsdra gen de
no vie ten op weg van Athe ne naar Eleu sis voor een in wij ding
in de klei ne mys te ri ën. Daar aang eko men klonk het be vel
“Mys ten te wa ter”. Ter stond sprong en ze in zee of in spe ci a le
bas sins voor hun ri tu e le rei ni ging, die voor af dien de te gaan
aan de wer ke lij ke ri tu e len, een wan de ling door een dool hof en
een voor stel ling, waar in de go den my the werd uitgebeeld door
priesterlijke ac teurs.

Een rituele dood
Tien tal len van dit soort li tur gie ën von den plaats in de stre ken
rond de Mid del land se zee. Een luid ge juich steeg op als een
plaats ver vang er van de ko ning in pro ces sie naar de boom werd 
ge leid, waar aan hij een ri tu e le dood zou ster ven. Be la den met
de zon den van het volk, dat hem in het voor bij gaan met tak ken 
had ge sla gen voor elke ver keer de daad, be reik te hij zijn sterf -
plek. Drie da gen zou hij in het hier na maals door breng en en
daar na te rug ke ren. Zo dra de duis te re he mel het laat ste kwar tier 
van de maan op slok te nam de ster ven de ko ning een slok van
een be dwel men de drank. Ges pan nen wacht ten de toe schou -
wers tot het eer ste kwar tier van de maan zijn eer ste licht punt je
liet zien. Dan barst te een ge juich los en schonk de ko ning le -
vend en wel zijn dien sten aan zijn van zon den be vrij de on -
derd anen. Het nieu we jaar lag als een on be schre ven blad voor
ie der een uit ge strekt, dank zij de ster ven de en her rij zen de ko -
ning. Lang zaam trok men weer huis waarts. Het ri tu e le feest
was voor bij.
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Maar bin nen de bas ti ons van de mys te rie scho len vol trok zich
een an der ri tu eel, min der schil der ach tig en veel ing rij pen der
dan de bui ten we reld kon ver moe den. Nie mand wist wat daar
ge beur de. Op los lip pig heid stond een ake li ge dood straf. Het
lijk van me nig praat gra ge mys te, zo als de in wij de ling en wer -
den ge noemd, werd bui ten de ge slo ten poort van de tem pel ge -
von den. Ook Je zus leg de na zijn won der da den ie der een het
zwij gen op. Alleen al door die toe voe ging ver wij zen de evang -
elis ten naar de mys te ri ën en hun lang be waar de ge hei men.

Heilige rituelen
Inmid dels is be kend dat de ster ven de en her rij zen de ko ning
een voor beeld was voor elke kan di daat die zich on der wierp
aan de gro te mys te ri ën. Ter af slui ting van een ke ten van ri ten
on der ging hij de ri tu e le dood. Ge le gen op een kruis vor mi ge
ta fel of in een gra nie ten sar co faag lag hij bij donk ere maan be -
dwelmd in een schijn do de po si tie. Door al ler lei ri tu e len, in -
flui ste ring en en han de ling en trad hij uit zijn lichaam en er voer 
waar schijn lijk iets soort ge lijks als een bij na-dood er va ring,
waar uit hij na drie da gen en nach ten we der ge bo ren ont waak te. 
Eeu wen lang ble ven deze hei li ge ri tu e len angst val lig be waakt,
want geen enk ele kan di daat mocht voor af enig ver moe den
koes te ren over wat hem te wach ten stond. 

Een paar dui zend jaar ble ven de mys te ri ën in der daad zui -
ver door een zorg vul di ge voors elec tie. Dat ve ran der de toen
Ro mein se kei zers net als de Egyp ti sche farao’s als go den ver -
eerd wen sten te zijn. Roe ke loos eis ten zij de in wij ding en.
Onvol doen de voor be reid on der ging en zij be wust zijns ver rui -
men de ri tu e len, die een ave recht se wer king had den. De kei -
zers bes te gen de troon als ware des po ten, die de ver wor ven
krach ten ter meer de re eer en glo rie van zich zelf gru we lijk mis -
bruik ten. In een mum van tijd bleef er van de eli tai re mys te rie -
dien sten wei nig over. De bas ti ons ver kom mer den en ver krui -
mel den tot de troosteloze ruïnes die er nog van over zijn.

Een goddelijke belofte
In die tijd ver scheen Je zus, de red der van de mys te ri ën. De Ori -
ënt ver keer de in voort du ren de on rust van oor lo gen, re vo lu ties
en volks ver hui zing en. Het jood se ge loof, ge ba seerd op be lof te
aan Abra ham en de Exo dus, zwom in een zee van re li gies. In
deze on rus ti ge smelt kroes ver kon dig de een jood se pro feet de
komst van het ko nink rijk van God op aar de. Onder zijn po si tie -
ve toe komst vi sie recht ten de jo den hun rug gen. Deze jonge pre -
di ker, die hen weer hun zelf be wust zijn te rug gaf, zet te een blink -
en de kroon op hun eer bie dwaar di ge tra di tie, die de komst van
een mes si as be loof de. Deze ge zalf de ko ning van de geest, aang -
ekon digd door zo wel Je sa ja als de Ro mein se dich ter Ver gi li us,
luid de een nieuw tijd perk voor het jo den dom in.

Maar Je zus ging een an de re kant uit. Zijn mis sie was uni -
ver se ler dan de be perk te bin ding aan een enk el volk. De vier
Bij bel se evang elis ten ken den het ge heim van zijn op tre den be -
ter dan hun la te re in ter pre ten. Zij wis ten dat Je zus was ge ko -
men om de mys te ri ën uit hun ge slo ten bas ti ons te ver los sen en 
ze te open ba ren aan de we reld. Het be wijs daar voor is te vin -
den in het dub be le ver slag van de ge ne zing van twee blin den,
over ge le verd in Mat. 9 en 20. Beide verhalen bevatten
essentiële verschillen. 

Twee blinden
In het eer ste ver slag gaat hij met twee blin den “het huis” bin -
nen, maakt hen zien de en ge biedt hen te zwij gen. De twee de

ge ne zing ge beurt aan de open ba re weg. Ie de re voor bij gang er is
er ge tui ge van. Bo ven dien wordt nu geen zwijg plicht meer op -
ge legd. Het “huis” uit Matt. 9 ver wijst naar de mys te rie tem pel,
ge slo ten en ver bo den ter rein voor bui ten staan ders. Daar mee
stemt het spreek ver bod over een. In het twee de ver slag geldt dit
niet meer. Ie der een bab belt over het won der dat zich aan de
open ba re weg heeft vol trok ken en waar bij twee gees te lijk blin -
den de ge hei me nis sen van le ven en dood moch ten schou wen. 

Deze twee ver ha len vin den steun in een an de re vreemd -
soor ti ge ge beur te nis, waar bij Je zus een vij gen boom laat verd -
or ren (Mt. 21:9). De vijg is na me lijk het tra di ti o ne le sym bool
van de mys te ri ën. Met dit beeld ver kon digt Mat teus de op hef -
fing van de ge hei me mys te rie dien sten. Ie de re ster ve ling mag
zich voort aan verd ie pen in de ge hei men van leven en dood
zonder vrees voor vergelding.

De geheime Marcus
Een brief van de hand van Ti tus Fla vi us Cle mens, be ter be -
kend on der de naam Cle mens van Alexan drië, le ver de het be -
wijs dat Je zus was ge ko men om de ge hei men van le ven en
dood te on der wij zen. In deze brief, in 1958 op ge diept uit een
stof fig ar chief, re fe reer de Cle mens aan een Mar cus-evang elie,
dat voor af ging aan de ver sie die in de Bij bel is op ge no men.
Uit dat ma nu script blijkt dat Mar cus een spi ri tu eel evang elie
sa men stel de, spe ci aal voor de ge nen die wa ren ing ewijd. Dit
ge hei me Mar cus-evang elie be vat een ver slag over de op wek -
king van La za rus, waar in wordt ont huld wie de ge heim zin ni ge 
jong eling was die bij de ar res ta tie van Je zus in de hof van
Gethse ma ne weg vlucht te, zijn wit te ge waad in de han den van
de mi li ties ach ter la tend. Nie mand an ders dan La za rus was de
met ge zel van Je zus op het mo ment van zijn ar res ta tie.

Uit het ver slag van de Alexan drijn se Mar cus komt ook
naar vo ren dat de op wek king van deze jong eman een ge o pen -
baar de in wij ding was met Je zus als hi ërofant, de be die nen de
pries ter. De jong en was in het graf ge legd om zijn ul tie me ini -
ti a tie te on der gaan. Nie mand, zelfs zijn zus ters Ma ria en Mar-
tha, wa ren er van op de hoog te. Zij dach ten dat hij wer ke lijk
aan een ziek te was over le den. Na zijn op wek king bleef hij Je -
zus ver ge zel len. “En na zes da gen gaf Je zus hem aan wij zing en 
en in de avond kwam de jong eling tot hem en droeg een lin nen 
doek over zijn naak te lichaam. En hij bleef die nacht bij hem,
want Je zus leerde hem het mysterie van het Koninkrijk Gods.”

Een bi zarre wraak
De stich ters van de kerk als Ro meins re li gieus in sti tuut wa ren
dui de lijk niet ge diend van een Je zus, die was ge ko men om de
mys te ri ën te open ba ren. Hun af keer van de hei den se mys te rie -
cul tus sen ver oor zaak te een breuk in de ge schie de nis van het
zich ont plooi en de be wust zijn. Alsof er he le maal niets aan was
voor af ge gaan pro cla meer den zij een nieuw ge loof, ge dra gen
door een kerk die een oor spronk elij ke gods dienst ver kon dig -
de, ge kop peld aan een an de re Je zus dan de in wij den de mees ter 
van de ge o pen baar de mys te ri ën. Hun Je zus was ge stor ven
voor de zon den van de we reld en het heil van de men sen zou
af hank elijk zijn van god de lij ke ge na de. 

Deze vi sie mag dan enigs zins in de lijn van de oude mys te -
rie dien sten lig gen, zij be vat te es sen tieel an de re ele men ten. In
de mys te ri ën was al tijd de kan di daat het doel wit van de ver -
lich ting, ter wijl in de ker ke lij ke vi sie Je zus als een soort voor -
beeld werd neer ge zet. Deze ker ke lij ke verd oe ze ling van de
oor spronk elij ke leer ver toon de in wer ke lijk heid een bi zar re
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wraa kne ming van het ge de va lu eer de mys te rie we zen op de
man die de zo zorg vul dig be waak te ge hei men op straat had
ge wor pen. Je zus werd niet ge krui sigd om dat hij in de ogen
van de Ro mei nen een re bel was, maar om dat hij het eeu wen -
lang gerespecteerde zwijggebod over het mysteriewezen had
overtreden. 

Ge du ren de eeu wen had men in het diep ste ge heim aan
goed voor be rei de kan di da ten de dood ont mas kerd als de gro te
in wij der van de mens heid. Dat ge heim lag nu aan scher ven. In 
de ogen van de na za ten van de mys te ri ën was Je zus een ver ra -
der en dien de hij zijn wel ver dien de straf te on der gaan. Ge zien
zijn po pu la ri teit bij het jood se be vol kings deel wil den de Ro -
mei nen niet zelf de ve rant woor de lijk heid voor zijn be straf fing
om zich ne men. De ge schied schrij ving liet het voor ko men
alsof de joden zelf om zijn kruisiging riepen.

Een mystificatie
De vraag blijft of dit al les pre cies zo is ge beurd als de evange- 
lis ten be schrij ven. Aang etoond is dat er in de loop van de eer -
ste eeu wen heel wat is ge sleu teld aan de be staan de tek sten.
Het is he le maal niet denk beel dig dat de vier evang elie schrij -
vers in de he den daag se re dac tie hun ei gen tek sten niet eens
zou den her ken nen. Ge tui ge het ge hei me evang elie van Mar cus 
be staan er ver sies die angst val lig ver bor gen wor den ge hou den.

Een ge schrift, be kend als de Han de ling en van Jo han nes,
schuift het in wij dings ka rak ter van de krui si ging wel heel preg -
nant naar de voor grond. “Dat ben ik niet die daar hangt,” zegt
Je zus, die dan send in de kring van zijn dis ci pe len een voor -
stel ling geeft van de zon ne god in de krans van de twaalf ster -
ren beel den. Dit beeld sluit meer aan bij de re li gies van de oud -
heid, die zich, zo als we we ten, veel ster ker met de ster ren he -
mel ver bon den wis ten dan wij in onze hel ver lich te ste den. De 
apo crie fe Han de ling en van Jo han nes to nen een sub tie le pa ral -
lel met de op wek king van La za rus, die zo’n pro mi nen te plaats
in neemt in het even eens aan Jo han nes toe ge schre ven evang e -
lie. Er schijnt een be paald ver band te be staan, al leen be stemd

voor wie oren heeft die hore, een toe voe ging die Je zus graag
ge bruik te als een on mis ken ba re her in ne ring aan het mys te rie -
we zen. Om die zelf de re den ver pak te hij de gro te ge hei men
graag in ge lij ke nis sen. Ie der een moch ten eruit halen wat zij
wilden, alleen zijn getrouwen konden de betekenis ervan
doorgronden en begrijpen.

De levende Zon
Hoe de his to ri sche wer ke lijk heid zich ook mag heb ben voor ge -
daan, feit is dat Jo hann Se bas ti an Bach een klank beeld schiep
dat de dood re la ti veert. We lis waar volg de hij het evan g elie van
Mat teus op de voet, de be rus ten de to nen van het slot koor be lo -
ven de vre de, die Je zus voor zag toen hij een wa ter man liet op -
dra ven voor de aan wij zing van de maal tij druim te.

Een eso te ri sche tra di tie legt een ver band tus sen Je zus en de 
zon ne god. Chris tus, de le ven de Zon, ge krui sigd aan het he mel- 
kruis van de vier ele men ten, sterft ie de re avond en her rijst de
daar op vol gen de och tend in vol le luis ter. 

Zo dringt het alou de mys te rie van le ven en dood ons ma te ri -
a lis ti sche be staan bin nen en be looft ons hoop voor de toe komst.
Er lijkt niets nieuws on der de Zon. Ondanks de ker ken met hun
aan dogma’s ge ke ten de leer, is het mys te rie van alle tij den. Het
laat ons in my thi sche ter men de len in de diep ste raad se len van
God, kos mos en mens, als een on ver bre ke lij ke een heid.

* * *

Ou ro bou ros – de slang die in 
zijn ei gen staart bijt – op een 
oude graf in Noord oost gro -
ning en. Het sym bo li seert de
cy cli sche aard van de na -
tuur, het eeu wig te rug ke ren
en de een heid van al les.

Foto: Ru dolf Smit
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Jo han Pa me ij er (Amster dam, 1930), ge pen si o -
neerd kunst re dac teur en eme ri tus vrij-ka tho liek 
pries ter in de kerk ge meen te Raal te e.o. 

Hij is au teur van een flinke reeks boe ken op
chris te lijk eso te risch, gnos tisch en al ge meen
spi ri tu eel vlak; zie www.vkk.nl 
(bij kerk ge meen te Raal te). 

Hij is nog steeds werk zaam als au teur van zul -
ke boe ken, en met het ge ven van le zing en.



De weg van de (psychische) dood naar
de geestelijke geboorte van de Christus in ons

Divera Maria de Zwart

Na het le zen van het ar ti kel van Pe ter Kamp schuur over de
gees te lij ke ge boor te (Ref lec tie van voor jaar 2012) wil ik re a -
ge ren door een per soon lij ke er va ring met jul lie te de len van uit
mijn open hart.

Psychisch le ren ster ven was voor mij een rij pings pro ces
van ze ven ja ren. Een be wus te weg die ik hel der voor ogen zag 
en waar ik ei gen lijk niet aan wil de be gin nen. Ik wil de na me -
lijk gees te lijk verd er op mijn pad. Ik was ook net toe ge la ten
tot de dienst van het al taar als die naar. Maar ik wist dat ik
eerst nog een an der pad moest op gaan, dat pad werd mij ge we -
zen door Je zus te vol gen.

Het transformatie-rijpingsproces
Het wa ren ja ren van be wust wor ding en en los la ten,
van verd riet, kwet su ren en be scha di ging en,
van ver lang ens en ge hecht he den,
van moe de ren en zor gen,
van ge span nen heid en per fec tie,
van moe ten en doen,
van oude pa tro nen,
van ne ga ti vi teit,
van ang sten en emo ties,
van knel len de re la ties en vrien den,   
van schuld ge voe lens,
van gren zen en mo ge lijk he den,
en be wust wor den van mijn kwets baar heid
en zacht heid. 
Van le ren om gaan met mijn hoog sen si ti vi teit,
be wust wor den van mijn lijf en ge voel,
be wust wor den van mijn zui ver heid,    
be wust wor den dat ik mag zijn.

Kor tom, het los la ten van mij zelf om tot het ware le ven te ko -
men.  Om van uit een zui ver hart en geest te le ren le ven, waar
ik zo een oprecht ver lang en naar voel.

Op een ge ge ven mo ment voel de ik op eens dat ik vast zat in 
mijn werk en re la ties en dat ik mij erg on rus tig ang stig, moe
en burn-out voel de en ik zat in de me no pau ze.

Er was wei nig ruim te in mijn le ven om in rust te voe len
wat mij in ner lijk echt be roer de. Ik heb toen enk ele maan den
niet ge werkt en ben uren gaan wan de len in de na tuur met mijn 
dier ba re hond Kyra . Wat voel de ik mij daar blij en vrij langs
de zee en kon mijn hart weer ope nen .Er kwam steeds meer
rust in mij doord at er niets van mij ver langd werd en ik het
mij zelf toe stond om niets te moe ten en ik weer con tact kon
ma ken met mij zelf.

La ter ben ik ook be wust gaan ade men en me di te ren.
Er kwam weer be we ging en ruim te in mij vrij. Ook kreeg

ik weer lief de vol le con tac ten om mij heen en kon be ter ont -
span nen door het die pe los la ten. Daard oor ont stond er een
over ga ve en één wor den met al wat leeft.

Een tijd la ter werd ik weer ge roe pen om op nieuw deel te
gaan ne men aan de Hei li ge Mis in de St. Albaan skerk in Den
Haag.

Dit werd mij weer aang ereikt van uit een an de re di men sie .
Het was weer tijd om verd er te gaan op mijn gees te lij ke pad.
Dit al les vond plaats vlak voor Pa sen (de op stan ding van
Chris tus), dit jaar. Toen ik naar de kerk fiet ste werd ik een
paar stra ten voor de kerk ver wel komd door Ellen van Dijk.
Voor mij een nieuw ge zicht, maar wat een in ner lij ke ‘click’.
Wat was het  fijn om al len te zien. En wat was deze ge meen te
ge groeid, wat een lief de. En wat een kracht voel de ik in de
kerk bij de an ti foon.

En mijn hart sprak: ‘nu kan de Cchris tus in mijn ei gen hart
ge bo ren worden’. Weer een stuk je verd er op weg naar be wust
wor den van de drie-een heid in mij zelf. En om in die kracht te
gaan staan en van daar uit te han de len. Door dat  mijn oude zelf 
word los ge la ten. Wat een thuis ge voel.  ||

 
Di ve ra Ma ria de Zwart: van af 2004 lid van de
VKK in Den Haag.Woont in Den Haag en is
werk zaam als be gel ei der voor men sen met
een ver stan de lij ke en licha me lij ke be per king.
Is kunst zin nig Coun se ler en maakt deel uit
van C.A.G  mas sa ge in stel ling in Den Haag
waar zij een on der steu nen de func tie heeft.
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De geboorte van het nieuwe zelf – door Divera de Zwart



Jo en Trinette Stots
 Mianne Bakker

... Jo Stots
Mijn vol gen de ont moe ting zal in Drie ber gen zijn. Sinds kor te
tijd heb ben Jo en Tri net te daar een ap ar te ment be trok ken in
een woon een heid van de Antro po so fen, te mid den van een
prach tig land goed. Mijn weg er naar toe gaat via de Lage
Vuur sche en ik ge niet van de bos sen en de la nen en ik ont wijk 
zo de fi les van de hoofd we gen. Mijn eer ste ge sprek is met Jo
en het wordt een bij zon de re ont moe ting. Het is een stra len de
dag. Al pra ten de er vaar ik het ent hou si as me en de diep gang
waar mee Jo mij een kijk je gunt in zijn leven.

Als kind is hij erg re li gieus. Van uit de her vorm de we reld
van zijn ou ders, wordt hij ang stig op ge voed. Voor hem blijft
God ver weg. Zijn moe der ont popt zich van uit die strenge we -
reld als een vrij denk ster. Deze ba sis van zijn jeugd neemt hij
lange tijd mee, voor al het ang sti ge.

Jo blijft even wel die ei gen re li gieu ze be hoef te hou den en
pro beert te be grij pen wat er ge beurt in de kerk, waar hij op
zon da gen drie keer heen gaat. Hij doet be lij de nis en wil er va -
ren dat er meer moet zijn dan die af stand. Het blij ven woor den 
die hij hoort en deze ko men niet in zijn hart te recht, om dat hij
dit ook niet om zich heen ziet gebeuren.

Als hij Tri net te in 1945 ont moet en zij in 1951 hun eer ste
kind je la ten do pen, ont dekt Jo dat hij het ant woord schul dig blijft
als de vraag wordt ge steld: ‘Wilt U het kind je in deze tra di tie op -
voe den?’ Hij kan geen ‘ja ’zeggen. Jo is op ti cien in Amers foort
en een om me keer in zijn zoek tocht naar de wer ke lij ke be te ke nis
ach ter de woor den ont staat, tij dens een ont moe ting met een buur -
man, die naar The o so fi sche bij eenk om sten gaat.

Jo ver laat de kerk van zijn jeugd en be gint net zo als Tri -
net te het boek ‘De Ge hei me Leer’ van Bla vats ky te le zen.
Inner lij ke deu ren gaan voor hem open. Hij wordt lid van de
The o so fi sche Ve re ni ging en wordt ook lid van de Astro lo gi -
sche Vrij met se laars, de A.C.M. (astro lo gisch ce re mo ni ële
mys tiek). De sfeer spreekt hem aan, vertelt hij mij.

Het niet meer naar de kerk gaan, blijft hij voe len als een
leeg te. Hij ver langt naar een ver bin te nis, een wer ke lijk re li gieus 
ge voel. Ik zie hoe de rode draad in zijn le ven verd er loopt.

In het ge bouw van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk, waar hij erg
ac tief is sa men met Tri net te, komt de The o so fi sche loge als
huur der. Het con tact met pries ter van Vree den daal van de
Vrij-Kat ho lie ke Kerk wordt in tens. Het is dan 1962. Deze
pries ter is voor zit ter van de loge. 

De Astro lo gi sche Vrij met se la rij is heel be lang rijk voor Jo
ge ble ven en de tek sten die hij hier da ge lijks van uit spreekt,
dra gen hem als een man tra door de dag heen. Hij laat ze me
ho ren, ik kan en mag ze niet op schrij ven, maar ik zie dat er
iets heel bij zon ders met hem ge beurt, hij straalt, ei gen lijk zo -
als ik hem al tijd zie stra len. Het is zijn ank er, het is een kracht, 
die uit drukt wat zijn hart voelt. Dit lid maat schap hoort bij Jo
en die ver bin te nis is een ver bin te nis voor het leven geworden.

Dit boei en de ge sprek ein digt met de woor den: “In de werk -
plaats van de loge, zag ik een har mo nieu ze groep, die mij
vorm de en waar ik diep in mij voel de dat de Schep ping, de
ma ni fes ta tie is van het Aller hoog ste, de Lo gos. De Schep ping
ont vouwt zich als een kos mi sche wer ke lijk heid voor mij en
daar krijg ik dat thuis ko men ge voel.”

foto van cover Upanishaden

Als een spe ci aal beeld van hem zelf kiest Jo de ver za mel de
ge schrif ten van Ra ma na Ma hars hi. Dit boek, sa men met het
Ankh-kruis en een lie ve lings em bleem, zijn heel be lang rijk
voor Jo. De ket ting heeft Jo altijd om.

Ik heb een af spie ge ling mo gen neer schrij ven van de lei draad 
van een stuk van het le ven van Jo, die ik Licht zie uit stra len.
Wat een pracht i ge ont moe ting op deze zon over go ten dag.

... Trinette Stots
Na het ge sprek met Jo, laat Tri net te me haar le vens weg ho ren.
Zij is enig kind en haar ou ders la ten haar heel vrij, zo dat ze al
op jonge leef tijd in staat is haar ei gen weg te gaan. Ze ver langt 
naar Licht en Lief de en daar hoort ook de sprook jes we reld bij. 
Haar va der is een zoe ker, die van uit een her vorm de ach ter -
grond zijn vrij heid zoekt. Haar moe der is lu thers, meer be vrijd 
en niet kerk gaan de, zo als men dat vroe ger zei. De zon dag vie -
ring door haar moe der is een be le ving in de na tuur en zo wordt 
Tri net te in die be le vings we reld op ge voed.

Tri net te neemt de ver ha len die ze op de her vorm de school
hoort, in tens in haar op en de ver ha len over Je zus, zijn heel
be lang rijk voor haar. Alleen de ver ha len van het Oude Tes ta -
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ment vindt ze niet klop pen om dat er veel strijd en oor log in
zit ten. Als kind komt ze in een kin der groep van de Ro zenk rui -
sers en als negenja ri ge in een pro tes tan te kin der praat groep in
Hil ver sum. Lang zaam be gint haar re li gieu ze be lang stel ling te
groei en. Stie kem gaat ze naar de Rooms-ka tho lie ke Kerk om
het licht, de kaar sen, de mys te rieu ze sfeer te er va ren.

Na de oor log ont moet ze Jo, die geeft haar vas tig heid, ook
in hun sa meng aan naar de kerk. Tri net te doet even eens haar
be lij de nis in de Her vorm de Kerk. Ze gaat wer ken in de 
ver ple ging.

Haar le ven ziet Tri net te als een heel leer za me tijd, ook met 
verd riet en boos heid, maar waar bij ze steeds weer het licht in
haar zelf blijft op zoe ken. Sa men met Jo wor den ze heel ac tief
in de The o so fi sche Ve re ni ging

Door dat Pries ter van Vree den daal van de Vrij-Kat ho lie ke
Kerk voor zit ter van de loge is, komt de the o so fie en de re li gie
voor haar sa men. De her ken ning ligt in de wijs heid en de lief -
de. Elke woens dag avond hoort Tri net te het zing en in het Lof.
Ze wordt over spoeld door gro te dank baar heid dat zij dit mag
mee ma ken. Haar dank baar heid kan Tri net te ui tein de lijk neer -
leg gen bij de drie tre den van het al taar, naast de bij bel, in de
kerk in Amers foort. Zo vindt zij de plaats die bij haar past en
waar zij zich thuis voelt.

Ze hoort spre ken over be scher men de krach ten, die om haar 
heen zijn, en die gaat ze in tens voe len. Ook wordt zij heel ac -
tief in het Boeddhis me om Ti be taan se vluch te ling en te la ten
in te gre ren in Ne der land. Ze krijgt daar veel le ring en en vele
in wij ding en, waar bij de ma gi sche mys te ri ën en het man tra
zing en haar diep be roe ren.

Tri net te heeft vele kan ten in zich, zij heeft haar se rieu ze
kant en haar vro lij ke kant. Dit uit zich o.a. in be we ging, door
mid del van Yoga, Sa cred Dan ce en zang kunst.

Haar ver beel ding uit zich in het vorm ge ven van haar ge -
voe lens door te schil de ren en prach tig ke ra miek te ma ken en
ook in de klank en van zang, zo als de Taizé lie de ren. Haar le -
ven is een aan een scha ke ling ge weest van diep gang en in ten se
betrokkenheid. 

Haar woor den zijn heel be te ke nis vol voor mij: “De Wijs -
heid, de Lief de en het Licht, die ik in mijn jeugd heb ge zocht,
die mag ik er va ren en die mag ik de len”. 

“Als ik in de ka pel ben van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk, dan
er vaar ik in al les wat er ge beurt een dank baar heid en een die pe 
vreug de, voor al ook als ik de dienst baar heid zie van de gees te -
lijk heid, die al tijd klaar staat om via de ri tu a len de god de lij ke
ener gie door te geven”.

Tri net te sluit ons ge sprek af met de woor den die me sterk
bij blij ven: “De Vrij-Kat ho lie ke Kerk is een van de fa cet ten
van het di a man ten hart, de flonk eren de di a mant die we
allemaal zijn”.

Het Ro zenk ruis sym bool is voor Tri net te, een kruis met
rode ro zen met een wit te roos in het mid den. “Dat beeld zie ik
in ie der een, dat zie ik ook in de kapel”. 

 Ik hoor Tri net te zeg gen: “Ik voel me als een Ro zenk rans
met heel veel kleu ren”. 

De foto rechts bo ven toont de pracht i ge die pe cre a ti vi teit van
Tri net te. In het ke ra miek mo gen we zien dat haar werk ge richt 
is op de Gro te Moe der-Oce aan van Le ven en Lief de, zo als ze
aan mij ver telt.

In deze bij zon de re ont moe ting heb ik slechts een slui er kun nen
oplich ten van de vele fa cet ten van de di a mant, die in Tri net te
zicht baar is. Onze ge boor te da tum blijkt ge lijk te zijn, 2 ok to ber,
een feest dag van eng elen, een dag om nooit te ver ge ten.

Mi an ne Bak ker, lid van de kerk ge meen te Naar den.

* * *
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Land van mijn ziel

O Land van mijn ziel
Jij staat niet op de kaart

Waar kan ik jou zoeken ?

O Land van mijn ziel
Ik weet dat je bestaat

En zeggen mij de boeken.

Maar de weg lijkt zo lang
En soms word ik wat bang, 

Zal ik er ooit komen ?

Even leek je dichtbij,
Voelde jou diep in mij,

Dan weer in mijn dromen.

In stilte en rust
Heb je mij wel gekust, 

Mocht ik bij jou komen.

Gun mij weer een kijk
In jouw koninkrijk,

Ik zou daar zo graag toeven.

O Land van mijn ziel, 
Dat Land waar God woont

Ik zal je blijven zoeken.

Evalidja



Dichter bij de Bron - over de magie van de eucharistie
Ojas Th. de Ronde

Het ar ti kel ‘De Gnos ti sche be le ving van de sacramenten’(1) in de vo ri ge Ref lec tie was voor mij een feest van her ken ning. Frank
Kou we kon in zijn in ter view de heel bij zon de re ma gie van de er va ring van de Eucha ris tie ver woor den en Jo han M. Pa me ij er leg -
de in dat zelf de ar ti kel zijn ving er op de zere plek van de sa cra men ten be le ving in de VKK: het rooms-ka tho lie ke raam werk waar in 
bin nen de VKK over deze be le ving wordt ge spro ken. Dat was ook mijn er va ring op de mo men ten dat ik in de VV kerk van Amster -
dam dien sten mee maak te. Een preek, uit ge spro ken van uit die pe wijs heid van het hart, maar in een li tur gi sche struc tuur die een
ko pie was van de tra di ti o ne le rooms-ka tho liek kerk. Het was in mijn ogen ook dit rooms-ka tho lie ke raam werk dat de eer lij ke en
die pe be schrij ving van de er va ring van Frank Kou we on hel der maak te. Met name zijn ge bruik van de door de rooms-ka tho lie ke
kerk dog ma tisch vast ge leg de term ’transsubstantiatie’ pas te niet in zijn ver haal. Waar om die ong eloof waar di ge term ge brui ken
als je al woor den hebt ge spro ken die de waar heid geen ge weld aan doen en recht uit je hart ko men?

Het ar ti kel deed me denk en aan het mo ment dat ik als klein
jong etje in de rooms-ka tho lie ke kerk mijn ‘eerste communie’
ont ving. In mijn her in ne ring nog steeds een groots mo ment op 
het ein de van de Twee de We rel door log. Niet al leen van we ge
het feit dat er zo veel ooms en tan tes op be zoek kwa men om
me te fe li ci te ren, maar voor al van we ge dat mo ment van de
com mu nie dat daar aan voor af ging: een won der lijk mo ment,
een in ten se er va ring van licht en lief de in en om me heen. God 
in mijn hart en op de ge zich ten van alle men sen. 

Transsubstantiatie
Toen ik daar over op school ver tel de keek de pas toor mij ver -
wij tend aan. Ik had er he le maal niets van be gre pen. Ik had niet 
eens be gre pen dat ik het Lichaam van Je zus had ge ge ten. Dat
was na tuur lijk veel moei lij ker te ge lo ven, zei de pas toor, maar
was wel de waar heid: Brood en Wijn wa ren door de woor den
van de pries ter in het Lichaam en Bloed van Je zus ve ran derd.
Dat was een groot won der. En een won der was het ook dat ik
door het Hei lig Brood te eten van mijn zon den was schoon ge -
was sen. Daar moest ik dank baar voor zijn. En wat ik er verd er 
bij fan ta seer de was mooi, maar deed niet er niet toe. 

Het schok te me dat ik er zo wei nig van had be gre pen en
pro beer de ij ve rig te ge lo ven wat de pas toor mij ver tel de. Maar 
dat viel niet mee. Mijn er va ring klop te niet met de won der lij ke 
woor den die mij er over verteld werden. 

La ter be greep ik dat de pas toor mij de ker ke lij ke leer van de
‘transsubstantiatie’ had pro be ren bij te breng en. Een ge loofs -
dog ma dat vijf hon derd jaar ge le den in de strijd te gen de pro tes -
tan ten door het Con ci lie van Tren te ooit heel scherp ge for mu -
leerd was. En dat mis schien wel te rug te voe ren was op de eer -
ste Oe cu me ni sche Con ci lies in de 4e eeuw, maar dat – zo als bij -
bel we ten schap pers in de laat ste eeu wen heb ben vast ge steld –
ze ker niet te rug te voe ren was op de be doe ling en van Je zus. 

In mijn vo ri ge ar ti kel(2)  heb ik ge pro beerd aan te to nen dat
in het jonge chris ten dom de Eucha ris tie ont staan was in het
ka der van ‘liefdesmaaltijden’ die de eer ste chris te nen op zon -
dag avond, na het werk, met el kaar ge no ten. Daar in vier den ze
het feest dat de wijs heids le raar Je zus hen had ge o pen baard dat 
ze ‘in Chris tus ge wor teld waren’, dat hun we zen lij ke na tuur
de ‘Christusnatuur’ was en dat ze daar om voort aan moch ten
le ven in het mys te rie van de een heid met het god de lij ke. En
dit ook in lief de moch ten uit dra gen. In de ‘liefdesmaaltij den’
deel den ze met el kaar hun have en goed, ook brood en wijn.
En op het ein de van de maal tijd werd dat op een spe ci a le ma -
nier met gro te dank baar heid (‘eucharistia’ in het Grieks) ge -
daan. 

Als men in die tijd aan deze fees ten de chris te nen ver teld had
over Jezus’dood als ver zoe ning voor de zon den en de ‘trans -
substantiatie’ van brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed zou -
den ze je heel ver won derd heb ben aang eke ken. Dat is dan ook
the o lo gie van veel la te re da tum. 

Paulus’ visie
De eer ste aan zet ten voor deze the o lo gie ont ston den in de ge -
loofs ge meen schap rond Pau lus. Een klei ne ge meen schap van
pas be keer de chris te nen die enk ele cen tra had in het hui di ge Tur -
kije en Grie ken land. Pau lus had Je zus nooit per soon lijk mee ge -
maakt, maar had in een vi si oen diens ‘Christusnatuur’ ge zien. In 
dat vi si oen was Pau lus zich ook be wust ge wor den van het feit
dat hij door de vol ge ling en van Je zus te ver vol gen men sen in de 
boei en sloeg die in zich zelf hun Chris tus na tuur had den ont dekt
en dat hij in fei te Chris tus zelf ver volg de. Zijn the o lo gie werd
een Chris tust he o lo gie, ge con cen treerd rond Jezus’ dood en ver -
rij ze nis, ge bruik ma kend van veel Hel leen se be grip pen. 

Van hier uit sprak hij in zijn eer ste brief aan de Hel leen se
Ko rin thi ërs over de lief des maal tij den die zij daar ge no ten. En
met name over de mis brui ken die daar wa ren ont staan om dat
men sen toch te heb be rig ble ken en veel ru zie maak ten. Dat pas -
te niet bij het be sef dat je ‘in Christus’ leeft, stel de hij. En om
dat aan te scher pen gaf hij een nieu we in ter pre ta tie aan dat ge ne
wat er ge beur de op het ein de van de lief des maal tijd, het mo ment 
waar op brood en wijn in dank baar heid wer den ge ze gend en ge -
deeld. Hij zei dat hij hier over een vi si oen had ge had van Chris -
tus de Heer en dat hij daar in zou heb ben ver no men wat Je zus bij 
zijn laat ste maal tijd ge zegd zou heb ben: het brood was zijn
lichaam en de be ker met wijn het nieu we ver bond in zijn bloed.
De chris te nen van Ko rin the moes ten deze in ter pre ta tie in her in -
ne ring hou den tot dat Chris tus zou we der ko men (3). 

Brok stuk ken van deze in ter pre ta tie zijn door ge drong en in
de ca no nie ke evang eli ën die twin tig tot vijf tig jaar la ter ge -
schre ven zijn. Zo spre ken de evang elis ten Mar cus en Mat heus
hier over, maar al leen Lu cas – de ge trou we leer ling van Pau lus
– laat Je zus zeg gen: ‘Doet dit tot ge dach te nis aan mij.’ En het
ca no nie ke evang elie van Jo han nes, dat rond het jaar 100 in Sy -
rië is ont staan, maakt he le maal geen mel ding van deze ‘instel -
lingswoorden’. In dit evang elie spreekt Je zus voor al over de
een heid van zich zelf met de Va der en over de lief des band die
hij heeft met zijn apostelen en met allen die hem liefhebben.   

Brood en wijn, vlees en bloed
Ofschoon de aan zet ten tot de leer van de ‘transsubstantiatie
van brood en wijn door de woor den van de consecratie’ en het
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daar op vol gend ‘eten van het lichaam van Je zus Chris tus en
drink en van zijn bloed’ in het jonge chris ten dom maar heel
vluch tig zijn, heeft deze leer toch in de loop der eeu wen steeds 
meer aan dacht ge kre gen. Waar om? 

In onze tijd zou het on mo ge lijk zijn deze string en te ver bin -
ding te leg gen tus sen brood en het lichaam van Je zus Chris tus, 
en tus sen wijn en zijn bloed. Maar in de tijd dat Pau lus leef de
was dat an ders. Niet al leen om dat men van uit de Jood se tra di -
tie be kend was met bloed dat rei nigt en be schermt, maar ook
om dat men iets der ge lijks ook in de Hel leen se tra di tie ken de.
Met name in de Per zi sche tra di tie van de god Mithras vier de
men dat het vlees en bloed van een ri tu eel ge slach te stier
bijzondere krachten gaf. 

Mithras, een go den zoon – op 25 de cem ber ge bo ren uit een
maagd – was in deze tra di tie de zon ne god die eens in een ver
ver le den een stier ge dood had en daard oor on ster fe lijk heid had 
ver kre gen. In Mithra ïsche ri ten werd daar om een stier ge dood
en kon men door het eten van zijn vlees en drink en van zijn
bloed on ster fe lijk heid ver wer ven. En al wa ren in de tijd van
Pau lus het vlees en bloed van de stier ver vang en door brood
en wijn, de be te ke nis was de zelf de ge ble ven en het Mithra -
ïsme was heel populair. 

Geen won der dan ook dat on der de Hel leen se vol ge ling en
van Je zus snel de ge dach te kon post vat ten dat Je zus op het
kruis als ‘Lam Gods’ ge slacht was en dat zijn vol ge ling en on -
ster fe lijk heid kon den ver krij gen door in een ri tu e le maal tijd
zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. 

Hoe dit in de prak tijk in zijn werk ging, ont dek te ik een
aan tal ja ren ge le den toen ik in Rome op be zoek was en een
van de oud ste kerk jes, de Ba si li ca di San Cle men te, bezocht. 

Mithrastempel in de crypte van de Ba sil ica di San Clemente

Dit kerk je uit de vier de eeuw – de pe ri o de waar in het chris ten -
dom staats gods dienst werd – is ge bouwd op een bij zon de re
plaats. Die kun je ont dek ken door af te da len in de cryp te.
Daar vind je een oude ruim te voor maal tij den van de Mithras
cul tus. Mithras die de stier doodt is er nog te zien en het is niet 
moei lijk je voor te stel len hoe de hei den se Ro mei nen zich hier
te goed de den aan de bij zon de re krach ten van het vlees en
bloed van de ge do de stier. En hoe de chris te nen hier bo ven op
hun kerk bouw den om Jezus’ ver los sings dood te vie ren met
het nut ti gen van zijn lichaam en bloed.

Reformatorisch strijdtoneel 
In de tra di tie van het chris ten dom als staats kerk is deze ge dach -
te gang steeds meer uit ge werkt en kreeg zij een steeds ster ker
dog ma tisch ge hal te. Maar het ver zet hier te gen groei de ook. 

In het Wes ter se chris ten dom kwam de strijd hier over tot
een diep te punt tij dens de Re for ma tie in de 16e eeuw. Toen
ver or di neer de de rooms-ka tho lie ke kerk op het Con ci lie van
Tren te (1551) de leer van de ‘transsubstantiatie’. Het werd een 
ge loofs punt te aan vaar den dat tij dens het uit spre ken van de in -
stel lings woor den door een wet tig ge wij de pries ter, tij dens de
‘consecratie’, brood en wijn re ëel (in de sub stan tie zelf) ve ran -
der den in het lichaam en bloed van Christus. 

Een groot aan tal an de re chris te nen pro tes teer den hier te gen
en kwa men tot een die pe re li gieu ze her ori ëntatie in nau we sa -
men hang met de cul tu re le, staat kun di ge en so ci aal-eco no mi -
sche ve ran de ring en van die tijd. Deze ‘protestanten’ ont ken -
den de fy sie ke ‘transsubstantiatie’ maar aan vaard den wel een
‘bijzondere aan we zig heid van Christus’ in het brood en de
wijn waarover de dankzegging is uitgesproken. 

Dit lijkt meer over een te ko men met de be le ving van de eer -
ste chris te nen, maar is in de hui di ge ‘oecumenische dia loog’
nog steeds een groot dog ma tisch strijd punt. Even is dit an ders
ge weest. In de roe ri ge jaren’60 van de vo ri ge eeuw kwam er
van we ge so ci a le en cul tu re le ont wik ke ling en ruim te om zich te
her be zin nen op de wor tels van het chris ten dom. Het tra di ti o ne le 
zui len stel sel in Ne der land – de zo ver trouw de op de ling in Ne -
der land tus sen pro tes tan ten, ka tho lie ken en so ci a lis ten – stort te
in en men ging el kaar met nieu we ogen be zien. 

Ge ïnspireerd door het oer chris ten dom kwam er een li tur gi -
sche ver nieu wing op gang met nieu we tek sten, nieu we lie de -
ren en een gro te re be trok ken heid van de gelovigen. 

Zelfs in de con ser va tie ve rooms-ka tho lie ke kerk wer den de 
deu ren ge o pend voor an de re chris te nen en ont ston den er op
tal lo ze plaat sen in de we reld ‘oecumenische eucharistievie -
ringen’. Mijn ka tho lie ke the o lo gie pro fes sor Luche si us Smits
meen de hier aan zijn bij dra ge te kun nen le ve ren door ar ti ke len
te schrij ven over ‘transsignificatie’ (ve ran de ring van be te ke -
nis) van brood en wijn door de ‘consecratie’. Maar hij werd in
1965 door de paus te rug ge flo ten. In een en cy cliek ‘Mysterium
Fidei’ werd dit ge zichts punt als ket te rij ver oor deeld. 

Magische werkelijkheid 
Deze her in ne ring en ko men op als ik in de laat ste Ref lec tie de
in ter views met Frank Kou we en Jo han Pa me ij er lees. Is er een
al ter na tief dat een uit weg biedt in de heil lo ze strijd tus sen de
or tho doxe in ter pre ta tie van ‘transsubstantiatie’ en ‘symbolisch 
be le ven van brood en wijn’?

De woor den van Frank Kou we raak ten mij, om dat zij iets
aan stip pen wat in de dis cus sie tot nu toe on be spro ken bleef: de 
ma gie van de eucha ris tie. Frank Kou we zegt: ‘Het is en blijft
een groot mys te rie. Het is niet lou ter sym bo lisch, maar een
ma gi sche werkelijkheid’ (1). Zo heb ik het ook er va ren toen ik
als jong etje van ze ven jaar mijn ‘eerste communie’ ont ving. 

In mijn the o lo gie heb ik ge pro beerd er woor den voor te
vin den, maar kwam er – mis schien wel om dat ik in een ka tho -
liek/pro tes tants strijd to neel ver zand was ge raakt – niet meer
uit. Ik zat waar schijn lijk ook, zo als Jo han Pa me ij er het in dat
ar ti kel uit druk te, zo als veel men sen in de VKK, ‘vast in een
rooms-katholiek raamwerk’. 
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We zijn nu bij na vijf tig jaar verd er en ik zit niet meer vast aan
welk raam werk dan ook. Nu kan ik op nieuw vra gen stel len,
zo als die over Je zus. En de ant woor den wor den hel der der. Ik
be gin te be sef fen dat de his to ri sche Je zus met de bood schap
kwam dat in ie der de Chris tus na tuur, Gods Rijk, ont dekt kan
wor den en dat ie der van daar uit in lief de kan le ven. ‘Gods
Rijk is in ie der van jullie’. En dat hij, in de kor te tijd dat hij
leef de, voor zijn vol ge ling en mo ge lijk he den ont wik keld heeft
waard oor deze ook na zijn dood met zijn ‘spirit’ in con tact
kon den blij ven. 

De oorspronkelijke bedoeling van Jezus
Onlangs werd ik hier in be ves tigd door een boek wat ik las van 
Cyn thia Bour ge ault. Deze con tem pla tie ve vrouw en pries ter in 
de Epis co pa le kerk in Ame ri ka schrijft in haar boek ‘The Wis -
dom Jesus’ (4) over de mys tie ke er va ring die zij had toen zij op 
een leef tijd van 21 jaar haar eer ste Com mu nie ont ving. ‘Dit
was hèt! Iets heel echts, iets fas ci ne rends en te ge lijk heel ver -
trouwds, was op dat mo ment mijn le ven bin neng eko men. Het
was een mo ment van di rect her ken nen. Ik stond naakt te gen -
over de on over win ne lij ke ze ker heid van mijn hart.’

Toen zij la ter the o lo gie ging stu de ren kon zij haar er va -
ring en ook niet rij men met de or tho doxe the o lo gie die haar
wor tels zocht in de in ter pre ta tie van Pau lus. Zij vond dat een
in ter pre ta tie over Je zus die wei nig van doen had met de be -
doe ling en van Je zus zelf. Wat wa ren dan de be doe ling en van
Je zus? Zij sluit aan bij de op vat ting en van G.I. Gurd jieff (5) die 
stelt dat Ju das door Je zus in de cri sis tijd vlak voor zijn dood er 
op uit was ge stuurd om tijd te win nen. Je zus had die tijd no dig 
om met de paar leer ling en die hem nog trouw wa ren ge ble ven
spe ci a le eso te ri sche voor be rei ding en te tref fen die es sen tieel
wa ren om zijn werk ook na diens dood door te kun nen zet ten.
In de tijd die hij zo kreeg open de Je zus het klas sie ke ka naal
van zijn sub tie le ener gie lichaam tus sen hem en zijn leer ling en, 
daar bij ge bruik ma kend van brood en wijn als de voer tui gen
van zijn aan we zig heid. ‘De leer ling en kon den voort aan, door
deel te ne men aan deze spi ri tu e le prak tijk, door gaan met het
op ne men van zijn ener ge ti sche aan we zig heid en hij kon door -
gaan zijn leer ling en van bin nen uit, op een sub tiel ener ge tisch
ni veau, te on der wij zen.’(4) 
De Eucha ris tie is voor Cyn thia Bour ge ault dan ook veel meer
dan een ‘herinneringsmaal aan Jezus’ dood tot dat hij komt’
(1Kor 11). Cyn thia: ‘Dat was Paulus’ the o lo gie, niet die van
Je zus. Diens be doe ling was het een le ven de ver bin ding aan te
gaan, een open ka naal waard oor hij, door alle ener ge ti sche la -
gen heen, in com mu nie kon blij ven met de har ten van al zijn
ge lief den… Het brood en de wijn, die voor dat doel be doeld
wa ren, zou den zo een pad zijn van een le ven de her-in ne ring
(anam ne sis) waard oor zijn ge spi ri tu a li seer de per soon lijk heid
voort du rend in hen zou kun nen blij ven stro men als le ven de
aan we zig heid, ze gen en wijs heid.’(4)

Ver wij zing en hier naar vind ik ook in de boe ken van Jo han
Pa me ij er, met name in zijn boek ‘De schat ka mer van het licht’ 
(6), maar het zou te ver voe ren daar nu op in te gaan. 

Lie ver ein dig ik met een kor te tekst van Je zus, die op ge te -
kend is niet lang na zijn de dood en die te vin den is in het
Evang elie van Tho mas als lo gi on 108: 

‘Wie uit mijn mond drinkt, zal wor den als ik en ik als hij;
en wat ver bor gen is zal hem ge o pen baard wor den.’

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

Noten
(1) Aat-Lambèrt de Kwant, De Gnostische beleving van de sacramenten,

Reflectie, voorjaar 2012

(2) Ojas Th. de Ronde, De maaltijd des Heren, Reflectie, voorjaar 2012. 

(3) Paulus, 1 Kor 11:23 – 26.

(4) Cynthia Bourgeault, The Wis dom Je sus, Trans form ing Heart and Mind – a

new Per spec tive on Christ and His Mes sage, Boston & Lon don, Shambala, 

2008 (p. 183 – 187).

(5) G.I. Gurdjieff, Beel ze bub’s Tales to His Grand son, New York, Vi king

Arkana, 1992, (p. 676 – 679). 

(6) Johan M. Pameijer, De schatkamer van het licht, Ankh-Her mes, 2001.
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Wat zeiden de Maya's nu ècht over 21 de cem ber 2012?  (dl 1)
Natascha  Zwaal

Onze hui di ge maat schap pij wordt be heerst door tijd. Bij na ie der een heeft vol le agenda’s en plant zijn le ven voor uit. Intus sen le -
ven we ech ter met een ka len der sys teem dat on re gel ma tig en on lo gisch is en bo ven dien niet erg nauw keu rig. Ten ge vol ge hier van
moest on der an de re in 1582 door kei zer Gre gor gi us een cor rec tie wor den ing evoerd waar bij tien da gen zo maar ge schrapt wer -
den. Daar na wer den schrik kel ja ren ing evoerd. In prin ci pe om de vier jaar maar niet tij dens de eeuw wis se ling, be hal ve als dat
ge tal deel baar is door vier. We le ven bo ven dien in twaalf on re gel ma ti ge maan den die ons jaar op de len. De af stem ming met na -
tuur lij ke rit mes is ver te zoe ken. Fees ten die oor spronk elijk ver bon den wa ren met de jaar lijk se cy clus val len ie der jaar op een an -
de re da tum. Pa sen, bij voor beeld, is ei gen lijk ver bon den met de eer ste vol le maan na de equi nox van 21 maart (als de zon bo ven
de eve naar staat en de len te be gint).

Onze Gre go ri aan se ka len der is ze ker niet de eni ge ka len der die
be staan heeft, in te gen deel. Tal lo ze vol ke ren over de we reld
heb ben ge pro beerd het fe no meen van tijd vast te leg gen en re -
gel maat te ont dek ken in het rit me van de sei zoe nen en de gang
van ster ren en pla ne ten. Een van de meest ge dre ven vol ke ren
hier in wa ren de Maya’s. Zij had den ove ri gens niet alle ken nis
zelf be dacht, maar bor duur den voort op wat door eer de re vol ke -
ren was ont dekt. Niet al leen ken den de Maya’s zeer nauw keu ri -
ge ka len der sys te men die de cy cli van vele ster ren en pla ne ten
weer ga ven, zij ken den ook een unie ke waar de toe aan ie de re
dag van hun ka len der. Ze ging en er van uit dat elke dag on der
in vloed staat van vele fac to ren, zo als de po si tie van de aar de ten 
op zich te van zijn me de rei zi gers in de kos mos: de zon, pla ne ten
en ster ren. Ten slot te had den hun ka len ders pro fe ti sche waar den
en zij voor spel den dat het ein de van een groot tijd perk plaats zal 
vin den op een heel exact mo ment: 21 de cem ber 2012. Nu wij
dit mo ment na de ren, neemt de be lang stel ling voor de Maya tij -
dre ke ning enorm toe. Hoe werk ten hun ka len ders en wat be te -
kent pre cies dat mo ment van 21 de cem ber 2012?

De negen heren van de nacht
De Maya cul tuur van Mid den-Ame ri ka ken de een hoog te punt
van ong eveer 200 tot 1000 na Chr. De Maya’s lie ten vele mys -
te ri ën na zo als de tal lo ze tem pels en pi ra mi den, het mys te rieu -
ze bal spel (waar ik in deel 2 op te rug zal ko men) en na tuur lijk
hun fas ci na tie voor tij dre ke nen. Dit laat ste uit te zich in het ge -
bruik van maar liefst ze ven tien ka len ders die als in een soort
uur werk met ver schil len de ra de ren in el kaar draai den. Vier be -
lang rij ke ka len ders zal ik hier on der be han de len: de Tu nuc of
maank alen der, de Haab jaar ka len der, de hei li ge Tzol kin ka len -
der en de Lange Tel ling. 

Al deze ka len ders wa ren ge ba seerd op een aan tal be lang -
rij ke ge tal len die in de Maya cul tuur hei lig wa ren, met name
de ge tal len 9, 13 en 20.

In de kos mo lo gie van de Maya’s be staan naast de aar de
der tien he me len en ne gen hel len,  die be woond wor den door
de ne gen he ren van de nacht. Ter wijl 9 dus het ge tal van de
duis ter nis en de on der we reld is, is 13 het god de lij ke ge tal.
Deze ge tal len sym bo liek is ove ri gens niet uniek voor de Ma -
ya’s. Wan neer in de bij bel ge spro ken wordt over de 144.000
die ge red zul len wor den is dit kab ba lis tisch het ge tal 9: het ge -
tal van de mens heid. De mens heid ver keert, na wat in de bij bel 
‘de val’ ge noemd wordt, in een ong od de lij ke, duis te re staat,
maar heeft de po ten tie zijn god de lijk heid te rug te vin den. Dit
idee leeft ook bij de Maya’s. Zo als we la ter zul len zien, heeft
het te rug vin den van de god de lijk heid voor de Maya’s di rect
be trek king op de over win ning op de ne gen he ren van de nacht, 

die in het hei li ge Maya ver haal ‘de Po pol Vuh’ de oor spronk -
elij ke go den zo nen ten val brach ten.

Het ge tal 13 als ver te gen woor di ger van het god de lij ke
komt in veel cul tu ren voor. Denk bij voor beeld aan Je zus als
der tien de te mid den van de twaalf dis ci pe len. Te vens is 13 de
ex tra po la tie van het ge tal 7 dat ook vaak als het ge tal van de
god de lijk heid of vol maakt heid ge zien wordt. Wan neer je het
sym bool van de ze ven vou di ge roos (be staan de uit een hart cir -
kel en zes cir kels er om heen) uit breidt door hier cir kels om -
heen te te ke nen wordt de roos der tien vou dig. Oor spronk elijk
ken de de die ren riem, waar de zon jaar lijks door heen gaat, ook
der tien te kens. La ter heeft men hier twaalf van gemaakt (en
tevens dertien als ongeluksgetal benoemd).

Het ge tal 20 vorm de de ba sis van het tel sys teem van de
Maya’s. Zo als wij een de ci maal stel sel heb ben zo re ken den de
Maya’s met een he den van twin tig. Twin tig is dus de bouw -
steen. Ons lichaam is op ge bouwd uit twin tig ver schil len de
ami no zu ren en heeft twin tig te nen en ving ers. De be ken de
‘flower of life’ als ba sis pa troon voor alle le vens vor men
bestaat ook uit twintig cirkels.

De com bi na tie van deze hei li ge ge tal len vorm de ka len ders
die, zo als we zul len zien, ver ba zing wek kend goe de weer ga ven 
zijn van de na tuur lij ke rit mes in de kos mos. Pe ter Toon en
noemt zijn boek over de Maya ka len ders dan ook ‘De na tuur -
lij ke tijd’.

De Tzolkin kalender als horoscoop en als orakelspel
De Tu nuc of maank alen der ba seer de zich op de cy clus van de
maan. Vol gens de Maya’s be streek deze cy clus ong eveer 28
da gen en zo werd de maan in een jaar tijd der tien keer vol. De
Tu nuc be staat dus uit het god de lij ke ge tal 13 keer 28 da gen.
Dit leidt tot 364 da gen en om het zon ne jaar vol te ma ken vier -
de men een dag ‘buiten de tijd’. Het maan jaar be gint elk jaar
op 26 juli en 25 juli is dus de dag ‘buiten de tijd’. Het ge volg
is dat de 28 da gen niet ver schui ven: 26 juli is al tijd de eer ste
dag van de eer ste maan. 

Een an de re me ting van het zon ne jaar ging via de Haab ka -
len der. Dit wordt ook wel de aard se ka len der ge noemd en
deze was ge ba seerd op de com bi na tie van de ge tal len 9 en 20.
Aan g ezien al les in deze we reld zich twee vou dig voord oet, in
te gen stel ling en in plaats van in een heid, ging en de Maya’s uit
van 2 maal 9 grond to nen ver me nig vul digd met 20 zo ge naam -
de zon ne ze gels. Dit zijn 360 da gen en ver vol gens wer den er
vijf da gen ‘buiten de tijd’ ge vierd om het ge heel syn chroon te
doen lo pen met het zon ne jaar. Bij de pi ra mi de van Chichen
Itza kun nen we deze ge tal len mooi te rug zien. Elk van de vier
zij den telt ne gen verd ie ping en en is in twee ën verd eeld door
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een trap (de 2 maal 9 grond to nen). Daar naast heeft elke trap
91 tre den en sa men met het ene topplateau vormt dit het getal
365 (4 maal 91 plus 1). 

Naast de aard se ka len der ken den de Maya’s een hei li ge ka -
len der: de Tzol kin. Omdat deze het god de lijk rit me moest
weer ge ven, komt het ge tal der tien om de hoek kij ken. De ka -
len der be stond uit een com bi na tie van de twin tig zon ne ze gels
met dertien tonen.

Na 260 da gen ston den het rad van der tien en het rad van
twin tig weer in de be gin stand. Het ge tal 260 was voor de Ma -
ya’s heel bij zon der en zij (sa men met vele au teurs zo als Too-
nen en Jenk ins) ge loof den dat dit ge tal een ‘fractaal’ was van
het hei li ge rit me dat in ons hele melk weg stel sel geldt. 
De zwang er schap van een vrouw duurt ge mid deld 260 da gen
(ge re kend van af de eer ste uit blij ven de men stru a tie). De god -
de lij ke zon draait in 26 da gen om haar as. In het heel groot is
26.000 jaar het be ken de pla to ni sche jaar. Deze gro te cy clus
speelt een cru ci a le rol in de Lange ter mijn tel ling van de Ma -
ya’s en de be roem de eind da tum in 2012. Ik kom hier nog uit -
ge breid op te rug.

De com bi na tie van der tien to nen en twin tig ze gels geeft
aan elke dag een ei gen uniek ka rak ter. Je ge boor te dag, maar
ook de dag van van daag, heeft zijn ei gen in vloed en schept
mo ge lijk he den en be per king en voor je le ven. De Tzol kin ka -
len der werd en wordt dan ook ge bruikt als ho ro scoop en als
orakelspel. 

De Maya’s com bi neer den de hei li ge ka len der van 260 da -
gen met de jaar ka len der van 365 da gen. Zo kwa men ze uit op
een klein ste ge me ne veel voud van 52 jaar waar in de Tzol kin
en de Haab weer in hun uit gangs po si tie staan. Het ge tal 52
heeft ook een bij zon de re be te ke nis. Vier wind rich ting en, vier
ele men ten ver me nig vul digd met het god de lij ke ge tal der tien
vor men een vol maak te ron de van 52. De ter zake kun di ge le -
zer zal heb ben ge con sta teerd dat de Maya’s geen re ke ning
hiel den met het feit dat een zon ne jaar niet pre cies 365 da gen
duurt, maar af ge rond 365,25. In de Wes ter se we reld be dach -
ten we hier voor het schrik kel jaar. De Maya’s voer den aan het
ein de van de 52 jaar weer der tien hei li ge da gen in, buiten de
ka len der, voordat men aan een nieuwe cyclus van 52 jaar
begon.

Verschuivende sterren. 
Ofwel ‘precessie van de equi nox’
Tot zo ver de klei ne cy cli die de Maya’s bij hiel den in hun tal -
lo ze ka len ders. Maar de Maya’s de den meer. Ze hiel den zich
ook be zig met veel gro te re tijds pe ri o den en zo ont wik kel den
ze de Lange tel ling. De Lange tel ling was ge ba seerd op het
tel len van de da gen in gro te re een he den. De klein ste een heid
was de dag: Tun. Twin tig da gen vorm de een Ui nal. In een
zon ne jaar pas sen bij be na de ring 18 Ui nals (denk hier bij ook
weer aan de Haab ka len der waar bij 18 maal 20 = 360 da gen
wer den ge teld.) Gaan we nu verd er in de ver me nig vul di ging
met het ba sis ge tal twin tig dan krij gen we 360 maal 20 = 7.200 
da gen. Dit noem den de Maya’s een Ka tun. Twin tig Ka tuns
vorm den ver vol gens een Bak tun van 144.000 da gen. Dit was
voor de Maya’s een be lang rij ke een heid. De Maya’s re ken den
ver vol gens met het god de lij ke rit me van der tien Bak tuns. 
Dit is bij be na de ring 5.200 jaar en werd een zon ne tijd perk ge -
noemd. Inmid dels zijn er nu bij na vijf tijd per ken voor bij,
26.000 jaar. Door uit ge breid on der zoek van uit de ar che o lo gie, 

astro no mie en ico no gra fie zijn we ten schap pers het er over
eens dat het laat ste tijd perk is be gon nen op 11 au gus tus 3114
v. Chr. Wan neer we hier bij der tien Bak tuns op tel len ko men
we uit op 21 de cem ber 2012.

Deze tijds re ke ning lijkt in eer ste in stan tie ar bi trair. De be -
gin da tum kan ook on mo ge lijk iets bij zon ders zijn ge weest
voor de Maya’s, sim pel weg om dat de Maya’s toen nog niet
leef den. Jenk ins be schrijft in zijn boek ‘Het ein de van de Ma -
ya ka len der 2012’ dat deze ka len der waar schijn lijk zo rond de
eer ste eeuw voor Chr. is ont staan in Iza pa, in het zui den van
Mexi co vlakbij de grens van Guatemala. 

Jen skins zegt dan ook dat niet het be gin, maar het ein de
van de tel ling de re fe ren tie da tum was van waar uit de ka len der
is ont wik keld. Maar wat is er dan zo bij zon der aan de dag 21
de cem ber 2012? Het ant woord hier op zit in een heel bij zon der 
fe no meen waar de Maya’s zich ken ne lijk van be wust wa ren
wan neer ze de nach te lij ke he mel be stu deer den: het fe no meen
dat de ster ren lang zaam ver schui ven. Het fe no meen dat wij
‘precessie van de equinox’ noemen.

De Maya’s (of oude be wo ners van Iza pa) zoch ten naar een
be gin, een oor sprong waar ze uit voort kwa men en ze ont dek -
ten dat er een punt in de kos mos was waar al les om heen
draait. Wan neer je op het noor de lijk half rond ‘s nachts naar de 
ster ren kijkt, dan zie je dat de ster ren om een noor de lijk punt
heen draai en: de pool ster. Deze ster ligt na me lijk vrij wel pre -
cies in het ver leng de van de aard as. De aard as ligt ech ter niet
vast maar wie belt heen en weer en maakt zo een cy cli sche be -
we ging die ong eveer 26.000 jaar duurt. Dit noe men we de
‘precessie van de equinox’. Als ge volg hier van ver schui ven,
van af de aar de ge zien, de ster ren lang zaam ten op zicht van de
zon. Als we uit gaan van onze twaalf die ren riem te kens dan
schuift de zon ong eveer elke 2150 jaar een die ren riem te ken
op. Dit is ook de ba sis voor onze wel be ken de over gang van
het vis sen naar het wa ter man (of aqua ri us) tijd perk. Dit gaat
na me lijk uit van de po si tie van de zon op 21 maart, tij dens de
len te-equi nox. Toen de ho ros co pen ont ston den was dit het mo -
ment in het jaar waar op de zon in het te ken ram schoof. In de
hui di ge ho ro scoop be gint het ster ren beeld ram nog steeds rond 
21 maart. Door de pre ces sie zijn ech ter de sterrenbeelden
verschoven en is de len te-equi nox zon via vissen naar wa ter -
man gegaan. 

Zo als ge zegd staat de aard as nu in lijn met de pool ster,
maar over 13.000 jaar zal ze ong eveer op de ster Vega ge richt
zijn. De pool ster bleek dus niet het ab so lu te punt te zijn waar -
om heen alle ster ren draai en. Na lange tijd ob ser ve ren, ont dek -
ten de Maya’s dat wij (en alle ster ren) draai en om een ga lac -
tisch mid del punt, het mid den van het melk weg stel sel dat de
Maya’s ook wel Hunab K’u noemden.

De Maya’s er ken den het hart van de melk weg als een
zwart gat dat als een baar moe der van de oor spronk elij ke god -
de lij ke moe der fung eer de. Het punt dus waar uit wij al le maal
ge bo ren zijn. Voor de Maya’s was de melk weg te vens de toe -
gang tot de on der we reld. ’s Nachts als de zon was on der ge -
gaan, was de on der we reld naar bo ven ge draaid en aan de he -
mel te zien. Alleen door dóór de on der we reld heen te gaan,
kon je wer ke lijk ge bo ren wor den. Op deze be lang rij ke ge -
dach te kom ik in deel 2 nog te rug.

Het hart van de melk weg is van uit de aar de ge zien zicht -
baar. Wan neer je het ge luk hebt op een plaats op de aar de te
zijn waar wei nig lucht- en licht ver vui ling is, dan kun je ‘s

22

Ref lec tie 9(2) zomer 2012



nachts de melk weg waar ne men als een wit te baan langs de he -
mel. Wat je in fei te ziet is een dwars door sne de van de enor me
ster ren wolk die de melk weg is. De melk weg heeft de vorm van
een plat te pan nenk oek die in het mid den verd ikt is. Omdat de
zon met onze aar de zich aan de bui ten ste rand be vindt, kun nen
we van uit de aar de rich ting het hart kij ken. We zien dan de
groot ste verd ich ting van ster ren, een gro te wit te vlek met daar in
een donk er hart. Dat wij een donk er hart zien, komt waar schijn -
lijk door stof wol ken, maar het toe val wil dat hui di ge we ten -
schap pers er van uit gaan dat het hart van de melk weg ook daa -
dwer ke lijk een zwart gat is. Wat de Maya’s met het blo te oog
za gen, was dus een goe de weer ga ve van wat het fei te lijk is.

Het hart van de melk weg ligt voor ons ge zien ong eveer ter
hoog te van het ster ren beeld boog schut ter (ei gen lijk op de
grens van boog schut ter en schor pi oen). Zo als eer der ge zegd
ver schuift de po si tie van de zon ge du ren de het jaar langs de
ster ren beel den. Daar naast ver schui ven de ster ren beel den door
de pre ces sie om zo na 26.000 jaar, vijf zon ne tijd per ken, weer
in hun be gin po si tie te staan. De Maya’s wis ten dit door goed
de nach te lij ke he mel te be stu de ren. Hun be lang rijk ste meet -
mo ment in het jaar was 21 de cem ber, het mo ment van het win -
ter punt wan neer de zon het verst weg staat van hun woon -
plaats op het noor de lijk half rond. Op dit mo ment vond vol -
gens de Maya’s een soort ge boor te plaats. De oude zon stierf
en de nieu we zon be gon weer aan kracht te win nen. Dit idee
was niet uniek voor de Maya’s. Ook in de Griek se en Chris te -
lij ke tra di ties was dit een bij zon der mo ment. Ons kerst feest,
als licht ge boor te, valt ook zo rond die da tum.

Wat ge beurt er nu in 2012? Dit is het mo ment waar op de zon
tij dens zijn win ter punt pre cies op de plek tus sen boog schut ter
en schor pi oen staat, met an de re woor den: er vindt dan een
con junc tie, een sa men stand, plaats tus sen de aar de, de 21 de -
cem ber zon en het hart van de melk weg. 

(Je zou kun nen op mer ken dat dit niet op een jaar nauw keu rig
komt en dit mo ment ver wijst dan ook eer der naar een pe ri o de
die aan breekt waar in vol gens de oude Maya’s ener ge ti sche
pro ces sen op gang ko men.)

Het mo ment van deze con junc tie zou je kun nen zien als
een kos misch kerst feest. De jonge nieuw ge bo ren va der zon,
ont vangt di rect de ener gie van de moe der, het hart van de
melk weg, en stuurt dit recht streeks door naar de aar de. Dit ge -
beurt eens in de 26.000 jaar en in die zin is het een kos mi sche
va ri ant van de 260 da gen zwang er schap van de mens. Je zou
dus kun nen zeg gen dat de kos mos zwang er is en op 21 de cem -
ber 2012 nieuw le ven schenkt: een nieu we zon, een nieuw
tijd perk, een nieuw bewustzijn. 

Zo bo ven, zo be ne den zegt de uni ver se le wet. 
Wat in het klein plaats vindt, is een weer spie ge ling van wat 

in het groot plaats vindt.
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In Harmonie met het Licht
Hoofdstuk 1 uit dit boek van Christophor Coppes: Vergroot onze spirituele welvaart

Positieve golven 
Wat heb ben een go ril la en bij na-dood er -
vaar ders (BDE-ers) met el kaar ge meen?
Niet veel zou ik denk en, maar ik heb ze
alle twee no dig om te la ten zien hoe be -
lang rijk het is om in har mo nie met Het
Licht te zijn en om zo veel mo ge lijk po si -
tie ve gol ven te cre ëren als we kun nen. 

‘De gorilla’ was zijn bij naam om dat hij 
de mee do gen lo ze ar che ty pi sche bank ier
was. Hij was de laat ste baas van Leh man
Brot hers. Vlak voord at zijn fir ma fail liet
ging, kre gen twee top ma na gers nog bo nus -
sen van enk ele mil joe nen en la ter tij dens
een rechts zit ting zou hij ver kla ren dat de
350 mil joen dol lar die hij in de tien jaar ver  
dien de waar in hij lei ding aan zijn be drijf
gaf, pas send was. Ja ren lang was hij er trots 
op ge weest dat hij in de ink omens-top 10
van Wall Street stond. Die ene keer dat zijn 
naam niet op de lijst stond heeft hem ver -
schrik ke lijk ge stoord.

Het fail lis se ment van zijn be drijf was het start sein tot de
re cen te fi nan cieel-eco no mi sche cri sis, die te gen woor dig de
Gro te Re ces sie wordt ge noemd, maar die meer weg had van
een ‘Grote Im plosie’ van het fi nan ci ële sys teem.1 Een vol le di -
ge on der gang kon al leen wor den ver me den met de haas ti ge
maar om vang rij ke fi nan ci ële red dings ope ra tie van over he den
en cen tra le bank en over de hele we reld. Zij pomp ten vele hon -
der den mil jar den dol lars in het sys teem. Maar vlak na hun red -
ding met be las ting geld heb ben de bank iers uit Wall Street en
Lon den zich zelf al weer tien tal len mil jar den dol lars aan bo nus -
sen toe be deeld.

Er is niets ver keerd met bank iers (ik zit zelf in het bank we -
zen), en er is ook niets mis met geld of met het verd ie nen van
geld, zelfs als het veel is. Geld is een prach tig goed; het is een
soort van ener gie die cre a tief kan wor den ge bruikt, waar mee
iets pro duc tiefs kan wor den ge daan en dus iets po si tiefs aan
onze we reld kan wor den toe ge voegd. Maar de voor af gaan de
voor beel den la ten zien dat voor som mi ge men sen geld het
eind doel is ge wor den en dat al les on der ge schikt is ge maakt
aan het ver wer ven er van. Waar om an ders zou ie mand die op
een berg miljoenen zit zo boos zijn?

Deze hou ding ten aan zien van geld zie je niet enk el bij
som mi ge ban k iers want veel men sen heb ben hem aang eno -
men. Neem bij voor beeld de Brit se par le ments le den die zo
‘res pectabel’ zijn. Ze ble ken ge wo ne on be schaam de pro fi teurs 
te zijn. Denk aan de de cla ra ties van de vele ding en die niet
echt werk ge re la teerd wa ren, ter wijl de be las ting be ta lers uit-
ein de lijk de re ke ning kre gen. Za ken zo als hon den voed sel, lui -
ers, toi let zit ting en, por no films, de re pa ra tie van het drai na ge -
sys teem van een privé-ten nis veld en zelfs de aan schaf van een
drij vend een den ver blijf ston den op de lijst. Dach ten ze dat
deze ding en essentieel zijn voor het uitvoeren van hun par le -
men tai re taken?

Dit is een voor beeld van deze ver wrong en
hou ding te gen over geld uit de ju ri di sche
hoek. Ge du ren de vele ja ren be taal de het
ge pri va ti seer de jeugd de ten tie cen trum in
Pitt son twee rech ters in Wil kes-Bar re, Pen -
syl va nia voor de le ve ring van ge de ti neer -
den. Eén van de mede-ei ge na ren van de
ge vang enis be ken de te gen over de FBI dat
hij de rech ters be taal de voor zwa re straf -
fen. Ge schat wordt dat op deze ma nier
ong eveer 5000 jonge men sen on te recht in
de ge van g enis wer den ge gooid of te hoge
straf fen had den ge kre gen voor on be dui -
den de over tre ding en. De to ta le op brengst
van dit soort kin der han del: ong eveer 2,6
mil joen dol lar. To ta le scha de aan de le vens 
van deze pu bers: on meet baar.

Toe ge ge ven, het zijn ex tre me voor beel -
den, maar ze to nen de ego cen tri sche in ten -
ties. Als we eer lijk zijn, kun nen we mis -
schien zien dat wij ons ook wel eens zo –
maar dan min der ex treem – ge dra gen, zo -

dat we vraag te kens kun nen zet ten bij onze ei gen in ten ties. Ik
heb ver ha len van BDE-ers no dig om vol doen de dui de lijk te
ma ken waar om in ten ties een im pact op de we reld heb ben, en
waar om het ge brek aan goe de in ten ties geleid heeft tot deze
Grote Recessie.

Dit boek gaat over het be lang van in ten ties, over de gol ven 
die daar d oor wor den ge cre ëerd en hoe ze door de hele we reld
vi bre ren. Bes pro ken wordt hoe po si tie ve in ten ties po si tie ve
gol ven cre ëren, en ne ga tie ve in ten ties ne ga tie ve. Het be ar gu -
men teert dat het doel van het le ven, on danks alle pro ble men en 
te gen sla gen, be doeld is om ons ver mo gen om lief te heb ben te
ver gro ten. Be na drukt zal wor den dat we ons te lang heb ben
ge richt op onze ei gen fi nan ci ële wel vaart, en te wei nig op
onze ei gen spi ri tu e le wel vaart. Het boek zal een niet-eco no mi -
sche ver kla ring geven van de Grote Recessie en ons aansporen 
er snel van te leren.

De con clu sie is dat we op een dood lo pen de weg zit ten. We 
moe ten om ke ren. We heb ben ons te lang ge richt op ons ei gen
kor te ter mijn-ei gen be lang en daard oor heb ben we de ‘ieder-
voor-zich’-sa men le ving ge cre ëerd. We lis waar heeft ego ïsme
ons ge hol pen een wel va ren de sa men le ving op te bou wen,
maar we moe ten echt de vol gen de stap zet ten naar een lange
ter mijn-‘ons belang’. Als we dat niet doen, dan zal onze zelf -
zucht i ge hou ding onze on der gang zijn en ons te rug wer pen.
We zul len oog sten wat we heb ben ge zaaid: de gol ven die we
met ons ego ïsme heb ben ge cre ëerd. En als we vol doen de ne -
ga tie ve gol ven heb ben ge cre ëerd, zul len ze om slaan in on ver -
mij de lij ke tsunami’s, niet al leen fi nan ci ële, maar ook mi lieu -
tech ni sche. Door som mi ge BDE-ers werd be na drukt dat de
Gro te Re ces sie in het niet valt bij de mi lieu cri sis waar we
lang zaam in ver zeild ra ken. We zul len om ko men in een kli -
maat dat als ge volg van onze ei gen ver sto ring en is ont spoord
en vij an dig is ge wor den. We krij gen te ma ken met te kor ten
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aan voed sel en wa ter; we zul len nieu we fi nan ci ële en eco no -
mi sche schokken ervaren. Het staat vast dat dit gaat gebeuren
als we niet snel onze houding veranderen.

Het goe de nieuws is dat we zul len ve ran de ren. We zijn
voor be stemd dat te doen, maar dat be te kent niet dat we pas sief
kun nen gaan zit ten af wach ten. Als we dat doen, zul len we ze ker 
meer van dit soort schok ken er va ren. Daar om moe ten we hard
wer ken om ze te ver mij den, en hoe wel het een pijn lijk pro ces
zal zijn, zul len we het ont staan van een min der zelf zucht i ge we -
reld mee ma ken, en dat is na tuur lijk een enor me be lo ning.

Bijna-doodervaringen leiden naar de waarheid
De bui teng ewo ne er va ring en van ge wo ne men sen lei den ons
naar de waar heid. Dit zijn de men sen die een bij na-dood er va -
ring (BDE) heb ben ge had. Ze ko men uit alle la gen van de be -
vol king; man nen en vrou wen, van alle leef tij den; art sen, ban -
kiers, ar ties ten, en zo voorts. Ze zijn enorm be lang rijk om dat ze 
er ab so luut van over tuigd zijn dat ze tij dens hun er va ring een
kor te glimp van de he mel heb ben op ge vang en. Voor mij vor -
men ze een in di rect kijk gat waard oor we in zicht kun nen krij -
gen in de be te ke nis van de schep ping en het doel van ons le -
ven. Daar om heb ik veel tijd be steed aan het be stu de ren van
deze er va ring en en heb ik veel BDE-ers ge ïnterviewd. Ik ben
er van over tuigd dat wat ze zeg gen waar is en in hoofd stuk 2
zal ik uit leg gen waar om.

Ik wil de al leen naar hen lui ste ren en al leen hun bood schap
ho ren. Ik wil de niet lui ste ren naar re li gieu ze men sen of men -
sen met pa ra nor ma le ga ven. Het is niet dat ik daar niet in zou
ge lo ven, maar ik wil de naar de zui ver ste bron gaan, de vele
ver schil len de ge wo ne men sen die een BDE heb ben ge had en
daard oor voor even in de he mel zijn ge weest, of op zijn minst
op de drem pel daar van heb ben ge staan. Zij blij ven bij hun ver -
haal, zelfs al is het de cen nia na hun er va ring. Hun bood schap
is oor spronk elijk. Ze ver meng en die niet met nieu we idee ën en 
ve ran de ren die niet ge du ren de hun le ven. Ze blij ven er bij dat
we hier op aar de in een sur ro gaat-wer ke lijk heid le ven, ter wijl
wat zij daar ginds heb ben er va ren de echte werkelijk heid is.
Deze is echter dan het dagelijkse leven.

Mis schien zegt u wel dat BDE-en on zin zijn. Ze wor den
ver oor zaakt door een ge brek aan zuur stof of door an de re che mi -
sche re ac ties of neu ro lo gi sche pro ces sen in de her se nen van
ster ven de pa ti ënten. Ik zou kun nen wij zen op voor tref fe lijk on -
der zoek, er kend door de re gu lie re we ten schap, waar uit blijkt dat 
dit al les niet de oor zaak van BDE-en is (zie hoofd stuk 2). Je zou 
me mis schien ver tel len dat men nog steeds niet weet wat dan
wel de oor zaak is van het op tre den van BDE-en, en ik zou dat
moe ten toe ge ven. Maar dan zou ik de ver ha len ver tel len van
men sen die in staat wa ren om rond te dwa len door hun zie ken -
huis ka mer of die, toen ze kli nisch dood wa ren, pre cies kon den
zien wat er tij dens hun ei gen ope ra tie ge beur de. Ze wa ren bui -
ten hun lichaam en ont dek ten dat ze nog steeds een hel der be -
wust zijn had den. Er zijn di ver se dui de lij ke en goed ge do cu men -
teer de ge val len be kend waar in men sen in staat wa ren om los te
ko men van het fy sie ke lichaam, rond te dwa len en spe ci fie ke
ob ser va ties te doen die la ter kon den wor den ge ve ri fieerd (de zo -
ge naam de ve ri fieer ba re ob ser va ties).

Bo ven dien zijn er veel men sen die tij dens hun BDE zin vol
com mu ni ceer den over wat ze la ter in hun le ven zou den mee -
ma ken. Wat ze za gen zou den ze la ter heel goed kun nen be grij -
pen. Zo heeft één van die men sen de Gro te Re ces sie zich zien
ont wik ke len na het bank roet van Lehman, iets wat de hele fi -

nan ci ële we reld flink op zijn grond ves ten heeft doen schud -
den. Maan den voord at het wer ke lijk ge beur de, had ze me
hiervan al verteld (zie hoofdstuk 8).

Ve ri fieer ba re ob ser va ties ter wijl men bui ten het lichaam is,
plus de zin vol le com mu ni ca tie lij ken te be wij zen wat men door
de ge schie de nis heen heeft ge loofd: Het le ven stopt niet met de
dood. BDE-en lij ken aan te to nen dat ons be wust zijn eeu wig is.

Mis schien zegt u nu dat al die ver ha len ri di cuul zijn en
ong eloof lijk. Het feit dat ver ha len ong eloof lijk lij ken in de
we reld zo als we die ken nen, be te kent niet dat ze on waar zijn.
Be denk wat er met Mar co Polo is ge beurd, die als ne gen tien ja -
ri ge in 1271 naar Chi na trok. Hij was één van de eer ste ver te -
gen woor di gers van een Eu ro pe se be scha ving die in aan ra king
kwam met de veel ou de re (en toen nog steeds mys te rieu ze)
Chi ne se be scha ving. Het zou een cul tuur schok zijn. Op dat
mo ment was veel van wat hij daar zag onbekend in zijn woon -
plaats Venetië.

In Chi na werd hij met veel egards door kei zer Ku blai Khan 
ont van g en. Hij be schreef hoe mach tig en rijk de kei zer was.
Zo gaf hij geld uit dat van pa pier was ge maakt, ge stem peld
met het kei zer lij ke ze gel. Tot Marco’s ver ba zing werd het ge -
ac cep teerd in ruil voor waar de vol le ding en, zo als pa rels, ju we -
len, goud, zil ver of welk an der pro duct ook. Ver val sing was
een dood straf. De eer ste Eu ro pe se bank bil jet ten wa ren er pas
in 1661 in Zweden en 1691 in Engeland!

In Chi na bleek glas door men sen te wor den ge bruikt om be -
ter door te zien. Eet ge woon ten wa ren vol le dig an ders. Ze aten
bij voor beeld ijs, dat in Eu ro pa op dat mo ment on be kend was.
Wijn werd van rijst ge maakt, wat voor Eu ro pe a nen, die al leen
wijn van drui ven ken den, wel erg vreemd zal zijn ge weest.

Hij was ver baasd over de enorm gro te be vol king. Het bij -
zon de re van deze men sen was dat ze als het maar even kon
drie keer per week een bad na men, en in de win ter zelfs elke
dag. Een man op een hoge po si tie of met geld had in zijn huis
zijn ei gen bad. Het was on mo ge lijk om alle kachels en ba den
met hout te sto ken, maar ge luk kig was er een pro vin cie waar
zwar te ste nen uit de ber gen wer den ge dol ven. Als ze wer den
aang esto ken, brand den ze als houts kool, en hiel den het vuur
be ter vast dan hout. In Eu ro pa wa ren ko len op dat mo ment on -
be kend en het idee dat stenen konden branden was ongehoord.

In die tijd wa ren Eu ro pe a nen ab so luut ge fas ci neerd door
Marco’s ong ewo ne ver ha len, maar ve len ge loof den ook dat hij
een leu ge naar was. Ze kon den niet ge lo ven dat wat hij ver tel de
waar kon zijn. Het ong eloof was zo groot, dat de pries ter die hem
op zijn sterf bed de biecht af nam (rond het jaar 1324) aan Mar co
vroeg of hij be reid was zijn leu gens te be ken nen. Mar co’s ant -
woord was: ‘Ik heb niet de helft ver teld van wat ik echt heb mee -
ge maakt, om dat ik wist dat men het toch niet zou ge lo ven.’

Iets soort ge lijks ge beurt er met men sen met een BDE. Ze
zijn over tuigd dat wat ze op hun rei zen heb ben ge zien heel erg 
echt is. On danks dat het niet van deze we reld leek te zijn, we -
ten ze dat het ech ter is dan het da ge lijk se le ven. En net als
Mar co Polo we ten ze dat veel men sen hun ver ha len niet
kunnen geloven.

Dit boek zou er niet zijn zon der de bood schap pen van de
BDE-ers. Hun ver he ven ken nis komt niet zon der of fer. Na hun 
er va ring vin den ze het ex treem moei lijk om weer om te gaan
met onze vier di men si o na le we reld. Ge mid deld kost het hun
ong eveer ze ven jaar om weer een soort van even wicht te vin -
den tus sen hun aard se le ven en hun lich te aan ra king met de
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he mel. Bo ven dien vin den niet al leen de BDE-ers het moei lijk,
ook hun ge lief den vin den dat. Daar om ik heb ge vraagd welk
ad vies ze heb ben voor men sen die nog steeds wor ste len met
hun BDE, of die nog op het punt staan hun er va ring te heb ben
(zie hoofd stuk 10). Mis schien bent u wel een van hen!

* * *
Chris top hor (Bob) Cop pes is doc tor in
de eco no mie en heeft ge du ren de vele
ja ren op de Uni ver si teit Gro ning en en
in het bank we zen ge werkt. Hij heeft
zo wel een com mer ci ële func tie in een
Fran se bank ge had als een rol als toe -
zicht hou der bij De Ne der land se Bank.
Op dit mo ment werkt hij nog steeds
voor deze in stel ling, waar hij de ont -
wik ke ling en op de fi nan ci ële mar ken
volgt. Hij woont in Amster dam. 

Tij dens zijn car rière in de fi nan ci ële sec tor ver loor hij nooit
zijn be lang stel ling voor de so ci a le aang ele gen he den. Dat re -
sul teer de in het schrij ven van zijn eer ste boek, dat was ge ba -
seerd op het wer ke lijk ge beur de ver haal van hoe vrien den en

fa mi lie lief de vol de zorg op zich na men van een ter mi na le
Aid spa ti ënt en hem door de laat ste fa sen van zijn le ven hiel -
pen. In 1995 zorg de zijn wal ging voor de groot ste enk el vou di -
ge slach ting in Eu ro pa na de twee de we reld oor log in Sre bre ni -
ca er voor, dat hij een boek schreef over de wer ke lij ke er va -
ring en van één van de slacht of fers, een mos lim meis je dat ver -
taal ster werd bij de Ne der land se VN-sol da ten.

Zijn over tui ging dat Bij na-Dood Erva ring en wer ke lij ke
spi ri tu e le er va ring en zijn, gaat te rug tot 1979 toen hij het boek 
Life af ter Life van Ray mond Moody las. Enke le ja ren ge le den
schreef hij een boek waar in hij de es sen ties van de BDE-en
ver ge leek met de es sen ties van vijf gro te we reld re li gies. Zijn
con clu sie was dat dat de wer ke lij ke es sen ties van de vijf re li -
gies te rug kun nen wor den ge von den in BDE-en, maar niet dat
alle es sen ties van de BDE-en te rug kun nen wor den ge von den
in ie der van de in di vi du e le re li gies. In 2008 werd hij voor zit ter 
van Mer ka wah, de Ne der land se af de ling van de Inter na ti o nal
Asso ci a ti on for Near-De ath Stu dies (IANDS).

Noot van de re dac tie: Dit  hoofd stuk uit het boek ‘In har mo -
nie met het Licht’ mocht  met toe stem ming van de uit ge ver ge -
pu bli ceerd wor den in Ref lec tie.
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Boekeninfo - Deel 2

Aat – Lambèrt de Kwant

Alfred Schmits: De Mees ters der 
ver won de ring – Avad hu ta Gita
Elik ser 2012
De Avad hu ta Gita is ver voor het be gin van onze
jaar tel ling in India ge schre ven en voert de le zer
op pracht i ge wij ze naar een ge bied bui ten tijd en
ruim te. Het boek be hoort tot de Veda’s, die de
grond slag van het hin doe ïsme vor men. 

De au teur er van is Dat treya en in zijn vi sie op 
hoe het uni ver sum in el kaar zit maak te hij geen
on der scheid tus sen het uni ver sum en zich zelf.
Alfred Schmits neemt je mee door Dattreya’s in -

spi re ren de tek sten en laat je door ge rich te oe fe ning en zien hoe je je
be wus te zijn kunt ont wik ke len. Het in tel li gen te lichaam werkt hier bij als 
rust punt. Van uit de stil te, die ach ter de rust ver scho len ligt, is onze
een heid met het uni ver sum ge mak ke lijk te er va ren. In zijn voor woord
schrijft hij: “Soms schie ten woor den te kort om iets dui de lijk te ma ken
en moe ten er voor de overd racht van er va ring en an de re mid de len wor -
den ge bruikt. Er is ech ter een boek dat me ge ïnspireerd heeft om weer 
een po ging te wa gen en dat is een oud boek uit India: de Avad hu ta
Gita. De Avad hu ta Gita van dit boek toe ge voegd. Als mijn schrij ven u
als le zer niet kan boei en, hoop ik dat de Avad hu ta Gita dat wel kan.”

Jo han M. Pa me ij er
De ver wor pen waar heid
Her uit ge ge ven: Buro voor ta rot & ta rot ma ga zi ne. 2011
In zijn in 2006 bij Sym bo lon ver sche nen boek “De ver ge ten waar heid”
wijst Jo han Pa me ij er erop dat, hoe wel de ker ken leeg ge lo pen zijn en
hun greep op de mas sa ver lo ren heb ben, re li gie zelf nog spring le vend
is. Bij veel men sen vindt er juist een verd ie ping plaats van hun re li gieu ze 
ge voe lens, waar bij de na druk voor al is ko men te lig gen op het op doen
van in ner lij ke er va ring en in be zin ning en me di ta tie. In het ver leng de
daar van sig na leert Pa me ij er een ver lang en naar een een vou di ge, hel de -
re en door zicht i ge maat schap pij vorm. Men sen zoe ken weer een heid en
de har mo nie van de heel heid en zul len steeds meer gaan open staan
voor een gro te re aan dacht voor de ziel. De schrij ver laat zien dat de
nieu we in zich ten die we uit de gnos ti sche Nag Ham ma di-vond sten heb -
ben ge kre gen van groot be lang zijn om de kerk weer in staat te stel len
een ge ne zen de rol te spe len. In dit boek geeft de au teur een gnos ti sche
vi sie op de ver ha len en my then uit de chris te lij ke tra di tie. 

Het al in 2010 ver sche nen boek “De ver wor pen waar heid, door -
braak naar een eeu wig le ven” is een ver volg op “De ver ge ten waar -
heid.” In zijn pro loog wijst Pa me ij er erop, dat de gnos ti sche bi bli o theek
van Nag Ham ma di ons heeft ge leerd hoe veel scha de wij toe brach ten
door de ware chris te lij ke leer te be per ken tot enk el ge schie de nis. Met
gro te over macht en machts ver toon ver wierp de vroe ge kerk de mys te -
rie re li gies die tot doel had den het be wust zijn over haar grens te le ren
spring en. Steeds meer mo der ne on der zoe kers on der steu nen de ge -
dach te dat God, de Al-Ene, puur be wust zijn is, het uni ver sum een on -
be grensd be wust zijns veld. Deze op vat ting biedt, zo zegt Pa me ij er, on -
be grens de mo ge lijk he den voor het men se lijk be wust zijn. De her se nen
pro du ce ren niet, maar re pro du ce ren slechts en dit is een leit mo tiv in dit 
boei en de en toe gank elijk ge schre ven boek. Hij wil hier mee het brein
niet te kort doen. Inte gen deel, dit schit te ren de or gaan is in staat alle
ken nis die de mens heid in de loop van haar be staan heeft ver wor ven,
op te slaan, te ver wer ken en er de con se quen ties uit te trek ken. Met
recht kan dan ook ge spro ken wor den van een “We reld brein”, de ti tel
van een op mer ke lijk boek van Pe ter Rus sel. Het is boei end te le zen
hoe Jo han Pa me ij er dit ge ge ven verd er uit werkt. Met zijn boek pro -
beert hij aan te to nen en dui de lijk te ma ken dat ie der een de god in zijn
ge dach ten al leen maar hoeft op te wekken.

Omraam Mik ha ël Aïvan hov
Artis tie ke en spi ri tu e le schep ping
Pros ve ta 2011
De van oor sprong Bul gaar se fi lo soof en pe da goog Omraam Mik ha ël
Aïvan hov (1900-1986) ves tig de zich in 1937 in Frank rijk. Daar leef de
hij bij na vijf tig jaar tot aan zijn dood. Opmer ke lijk in zijn on der richt zijn
de vele in vals hoe ken van waar uit hij steeds één cen traal the ma be -
licht: de mens in zijn groei naar vol maakt heid. Aïvan hov is een wes -

terse goe roe in de tra di tie van de wes ter se the o so fi sche eso te rie; zo als
die zich ma ni fes teert in de Uni ver se le Wit te Broe der schap, in 1900 op -
ge richt door Deu nov (1864-1944), leer mees ter van Aïvan hov. In zijn leer 
is Aïvan hov te vens sterk be ïnvloed door het hin doe ïsme en de klas sie ke 
gnos tiek. Het gaat om licht (vuur/zon) dat we zen lijk is, ook in de mens.
Deze ho ge re kant moet men zich be wust wor den en in zich la ten door -
wer ken. Hier toe geeft Aïvan hov de tech niek en de we gen (de Su -
rya-yoga). In de Izvor-reeks, die wordt uit ge ven door uit ge ve rij Pros ve ta,
is dit ju weel tje “Artis tie ke en spi ri tu e le schep ping” ver sche nen.

“Alleen de kunst kan men sen echt ra ken en hem doen ont wa ken
voor het ech te le ven,” zegt Aïvan hov in de in lei ding “Kunst, we ten -
schap en re li gie.” Over klank zegt hij: “Zeer wei nig mu si ci heb ben de
ech te psycho lo gie be stu deerd om te we ten hoe de klank en, de woor -
den, al de tril ling en op het men se lij ke we zen in wer ken.” En over mu -
ziek: “Mu ziek is een heel kracht i ge hulp bij re a li sa ties. Stort je daar om
– in plaats van je ge dach ten je her en der te la ten dwa len elke keer als 
je naar mu ziek luis tert – op dat wat je het meest ver langt voor jouw
evo lu tie.” En: “Doe het werk voor elk do mein waar je een leem te voelt
en op een dag zul je voe len dat je dank zij de mu ziek gro te ve ran de -
ring en in je zelf hebt te weeg ge bracht.”

Zo maar wat ci ta ten uit dit mooie en in dring en de boek je.
Wie meer wil we ten van Omraam Mik hael Ai van hov zelf, raad ik

het boei en de boek aan: “Het mys te rie van het licht. le ven en on der richt 
van Omraam Mik haél Ai van hov.”

De au teur, Ge org Feu er stein, een au to ri teit op het ge bied van spi ri -
tu a li teit en yoga, schetst het le ven van Aïvan hov. Ver vol gens geeft hij
een breed over zicht van diens denk en en prak tijk, dit al les in ver band
breng end met ge dach ten van fi lo so fen, mys ti ci en we ten schap pers. De 
uit ge ve rij pu bli ceert ook ie der jaar dag tek sten, waar mee je de dag kan
be gin nen of eind i gen 

Jo han Braeck man & Maar ten Bou dry 
De ong elo vi ge tho mas heeft een punt
Hand lei ding voor een kri tisch denk en
Hou te kiet 2011-2012
De we reld zit ing ewik keld in el kaar, on der zoek is
moei lijk en veel is nog niet eens on der zocht. We
heb ben dus ba kens no dig die ons kun nen hel pen
om tus sen de bo men van in for ma tie onze weg te
vin den in het bos van de ken nis. Jo han Braeck -
man do ceert daar over al ja ren aan de uni ver si teit
van Gent en heeft nu sa men met de post doc to -
raal on der zoe ker Maar ten Bou dry in “De ong elo -

vi ge Tho mas heeft een punt” zijn tips en trucs voor kri tisch denk en op
een hel de re ma nier aan het pa pier toe ver trouwd.

Het be gint vol gens de au teurs bij meer in zicht in ons zelf, want hoe
wij waar ne men, denk en en her in ne ren, is hoe wij we ten. Men sen wor -
den ge mak ke lijk mis leid en ver leid. De neu ro lo gie, de psycho lo gie en
de so ci o lo gie van waar ne ming en ge heu gen la ten zien hoe ge mak ke -
lijk wij zien, ho ren of voe len wat er niet is en om ge keerd, hoe wij ver -
keerd in ter pre te ren en her in ne ren en on lo gisch re de ne ren. Ook de
slim ste men sen zijn niet im muun voor deze dwa ling en. Inte gen deel, zij
trap pen nog snel ler in de val van de zelf mis lei ding.

Bei de au teurs zit ten dui de lijk in de re duc ti o nis ti sche hoek, zo als
blijkt hun vi sie op de bij na-dood er va ring (blz. 222). Van het boek “Ein -
de loos be wust zijn, bij na-dood er va ring en” van Pim van Lom mel wordt
zo ong eveer ge hakt ge maakt. 

“De ong elo vi ge Tho mas heeft een punt” be vat niet te min veel in for -
ma tie en is te recht kri tisch over bij voor beeld klop gees ten, maar de au -
teurs moe ten niets heb ben van pa ra psycho lo gie, ho me o pa thie en
psycho a na ly se.

J.M. Schwartz en R. Glad ding 
Je bent niet je brein - In vier stap pen con tro le
over je le ven, je slech te ge woon ten en je ong -
ezon de ge dach ten. Kos mos 2012
“Wij zijn ons brein”, zegt Dick Swaab. De neu ro we -
ten schap pers Jef frey Schwartz & Re bec ca Glad -
ding be we ren het te gen deel.

In hun boek “Je bent niet je brein,” leg gen zij
uit hoe ons brein werkt en waar om we soms het
ge voel heb ben dat we de con tro le kwijt zijn over
onze ge dach ten en ge voe lens. 

Je brein doet soms rare ding en met je. Je raakt in pa niek, denkt
dat je ding en niet kunt of móet toe ge ven aan ong ezon de ver lang ens.

27

Ref lec tie 9(2) zomer 2012



Maar je bent niet je brein, stel len bei de neu ron we ten schap pers. Je
kunt vol gens hen je brein zélf an ders pro gram me ren. In vier stap pen
ban je ong ezon de ge dach ten en ge drag uit en ve ran der je slech te ge -
woon tes blij vend. Dat de vier stap pen met ho de van Schwartz en Glad -
ding werkt, zou den de ver ha len en ca ses in het boek aan to nen.

Opmer ke lijk bij de met ho de van Schwartz en Glad ding is het cru ci a -
le on der scheid tus sen ons en ons brein. Waar an de re met ho den je
hoog uit le ren hoe je de be te ke nis van je ge dach ten kunt ve ran de ren, le -
ren Schwarz en Glad ding je bo ven al dat die ge dach ten he le maal niets
over jou zeg gen. Bij hen iden ti fi ceer je eerst mis lei den de ge dach ten –
van je brein, níet van jou –, ver vol gens ve ran der je de ma nier waar op je
te gen die ge dach ten aank ijkt, om je daar na te rich ten op ac ti vi tei ten en
men ta le pro ces sen die wél heil zaam zijn. Ui tein de lijk leer je om (op -
nieuw) in je ei gen kracht te staan. Zo zou je je weer zeg gen schap over
je ei gen le ven, over je ge woon ten en ge dach ten kun nen krij gen.

Alber to Vil lol do & Da vid Perlmun ter
Het ver lich te brein - Sja ma nis me en de 
neu ro we ten schap, Ankh-Her mes 2012
Ver lich ting roept al gauw beel den op van me di te -
ren de mon ni ken, sja ma nis ti sche ri tu e len en bid -
den de non nen. Niet iets wat is weg ge legd voor
ons ge wo ne ster ve ling en. Onzin, be we ren de au -
teurs. Ver lich ting be hoort voor ie der een tot de
mo ge lijk he den. Door hun ken nis en krach ten te
bun de len, heb ben zij een pro gram ma ont wor pen
waar mee zij ie der een klaar kun nen sto men voor
ver lich ting. Het ver lich te brein is de mis sen de link 

tus sen we ten schap en geest.
In hun boek wij zen Vil lol do en Pert mut ter erop dat ver lich ting be -

reik baar is voor ie der een die be reid is tijd vrij te ma ken en zich in te
span nen om deze zijns toe stand te be rei ken. Dit vraagt geen le vens wij -
ze die on ver enig baar is met over le ven in de mo der ne wes ter se we reld. 
De au teurs ge lo ven dat de zoek tocht naar ver lich ting be kort kan wor -
den door de ho ge re her sen func ties tot le ven te wek ken. Wan neer die
ac tief zijn, zou den we de mo ge lijk heid heb ben om ons le ven gees te lijk
en licha me lijk te ver nieu wen. Om deze zo ge wen ste staat van be wust -
zijn te be rei ken, moe ten we ons, zo zeg gen ze, niet al leen de oude
ver lich tings tech nie ken ei gen ma ken, maar ook onze her se nen tot op
cel ni veau ge zond ma ken. Deze twee as pec ten zijn on los ma ke lijk met
el kaar ver bon den. Het is fas ci ne rend te le zen hoe ver lich ting ge blok -
keerd wordt door on af ge werk te za ken uit het ver le den. Het boek laat
on der meer zien hoe we de scha de lij ke emo ties van het oude brein
door een con di ti o ne ring die ge ba seerd is op ne ga tie ve er va ring en uit
het ver le den, te bo ven kun nen ko men.

In de taal van de we ten schap is ver lich ting de toe stand waar in de
mi tochon dri ën en de her se nen op ti maal func ti o ne ren. In die toe stand
er va ren wij vol gens de au teurs wel zijn en in ner lij ke rust, en ken nen wij
de drang tot cre a ti vi teit en ver nieu wing. Mi tochon dri ën zijn de on derd -
elen van onze cel len die ener gie pro du ce ren. Ze heb ben niet al leen in -
vloed op onze stem ming en en onze vi ta li teit, maar ook op de ma nier
waar op wij ou der wor den en zelfs op de ma nier waar op wij over lij den.
Wan neer onze mi tochon dri ën zich heb ben her steld, kun nen de ei gen -
schap pen van de ge nen die een ge zon de her sen func tie en een lang
en ge zond le ven be vor de ren tot hun recht ko men en hoe ven de ziek -
ten en ge bre ken van onze voor ou ders niet te wor den her haald. In het
Cen ter for Ener gy Me di ci ne in Los Lo bos, Chi li, en in het Perlmut ter
He alt Cen ter in Naples, Flo ri da, kun nen de cli ënten wer ken aan het
her stel van hun mi tochon dri ën, zo dat hun brein weer ge zond kan func -
ti o ne ren. Voor een op ti ma le wer king van de mi tochon dri ën pas sen de
au teurs in tra ve neus toe ge dien de glu tat hi on en hy per ba re- zuur stof the -
ra pie toe. En om de scha de aan de her se nen als ge volg van ja ren lang
op ge bouw de stress te her stel len, schrij ven zij dieet voe ding en voe -
dings sup ple men ten voor. “Wij mer ken dat de mi tochon dri ën, het denk -
en en het brein bui teng ewoon snel op deze be han de ling en re a ge ren.
Ver vol gens wor den met be hulp van sja ma nis ti sche me di ta tie tech nie -
ken de scha de lij ke emo ties ge heeld en ont staat er in ner lij ke rust.”

Toch is het niet nood za ke lijk om het in ten sie ve, ze ven daag se pro -
gram ma te vol gen. In hun boek wordt een pro gram ma ge pre sen teerd
dat ons kan hel pen het zelf de te doen: onze mi tochon dri ën en ons
brein pro gram me ren voor vreug de en ge luk in plaats van lij den.

Als in deze tijd ge spro ken wordt van nieuw, ont wa kend be wust zijn, 
zou dat kun nen be te ke nen dat we, zo als ook Vil lol do en Perlmut ter, tot 
het in zicht ko men dat ver lich ting heel nuch ter be zien ook te ma ken
heeft met hoe we met ons lichaam om gaan. Een in zicht dat ge na de,
sa mad hi en ver lich ting in fei te ge ba seerd zijn op bi o we ten schap pe lijk

ken nis. En dat het gaat om toe stan den van ho ge re orde en com plexi -
teit die voort ko men uit pro gram meer ba re her seng ebie den. Een in zicht
dat her pro gram me ring van deze her seng ebie den het ons mo ge lijk
maakt le vens vreug de, ge zond heid en wel zijn, te be rei ken, hier en nu,
in deze we reld, in plaats van in een ver re toe komst of in een le ven na
de dood.

Mét het in deze ru briek be spro ken boek “Je bent niet je brein”van
Jef frey M. Schwarz en Re bec ca Glad ding, wil ik van bei de boe ken het
be lang on der stre pen.

Ju dith Blus to ne Po lich
Te rug keer Van De Kin de ren Van Licht - Voor spel ling en Van De
Inca’s En Maya’s Voor Een Nieu we We reld
He ja fa 2012
De Inca en Maya cul tu ren za gen zich zelf als ‘kinderen van het licht’ -
af stam me ling en van he mel se rij ken - en hun pro fe tie ën voor spel len
een tijd van gro te spi ri tu e le ont wa king. Ze voor spel den een tijd waar in
de toe gangs poor ten tot het ho ger be wust zijn weer open zou den gaan.
Die tijd is nu aang ebro ken.

De be kroon de schrijf ster Ju dith Blu es to ne Po lich ba seert zich op
haar uit ge brei de on der zoek in de kwan tum fy si ca, ar cheo-astro no my,
ho log ra fie, kos mo lo gie, en baan bre kend on der zoek van het men se lijk
be wust zijn en laat ons zien hoe de we ten schap en het he den daag se
denk en in over een stem ming zijn met deze eeu we nou de ken nis. Zo als
de Ou den al voor spel den, be gint het men se lij ke god-zaad te ont wa ken, 
en de hui di ge be scha ving be gint ten slot te het men se lijk po ten tieel
waar te ne men op ma nie ren die voor de oude cul tu ren waar heid wa -
ren. Po lich in tro du ceert tech nie ken om ons ei gen men se lijk po ten tieel
te ont wa ken door mid del van dro men, me di ta ties en de kracht van hei -
li ge plaat sen. Dit boek biedt een diep gaand in zicht in het doel van de
men se lij ke schep ping en ont hult de gi gan ti sche puz zel die de we reld
om spant met be trek king tot tijd en ruim te. 

Po lich be stu deert haar hele le ven al het ‘Grote Mysterie’; daar -
naast is ze ad vo caat, on der ne mer en dich ter. Ze heeft works hops en
le zing en door het hele land ge ge ven en woont mo men teel in New
Mexi co.

Syl via Lu cia: Ray mond Lod ge - Sol daat van
het licht, Elik ser 2012
"Het meest uit zon der lij ke van mijn zoek tocht naar
Ray mond, naar zijn ge schie de nis en zijn graf, was 
dat Syl via al les had ge zien in de uit tre ding en en
dit zon der één maal ter plaat se de om ge ving te
heb ben aan schouwd. Alle ele men ten kwa men vol -
le dig over een met de mi li tai re toe stand, voor mij
zeer uit zon der lijk." Frans Des camps, vice-voor zit -
ter van The Wes tern Front Asso ci a ti on uit Bel gië.
In dit au to bi og ra fi sche boek, dat een se rie van
drie boe ken over de sfe ren af sluit, ver telt Syl via

Lu cia op nieuw over de as tra le ge daan te die ze al sinds haar ge boor te
naast haar bed zag zit ten. ‘Een beet je leu nend met zijn el le boog op de
arm leu ning van de stoel, zijn lange be nen over el kaar ge sla gen en met 
zijn wijs ving er stre lend over zijn sik je, ver tel de hij haar dat hij in Enge -
land had ge leefd en we ten schap per was ge weest.”

Syl via Lu cia be schrijft in de ik-vorm de ont lui king van haar ‘para -
nor male’ ge voe lig heid. Zij be gint met de er va ring en die zij al op deed
tij dens haar jeugd en de moei te om daar met an de ren over de pra ten.
Toch staat zij scep tisch te gen over wat zich bij haar zelf als pa ra nor -
maal aan dient en is er ei gen lijk wat bang voor. Zij vindt zich zelf niet
pa ra nor maal maar wel ge voe lig. Toch be sluit ze la ter om haar er va -
ring en se rieus te ne men.

In een al vroeg sta di um heeft zij con tact met haar gid sen die haar
re gel ma tig mee ne men op spi ri tu e le rei zen naar de an de re sfe ren. Haar 
boek doet denk en aan de boe ken van Jaap Hid dinga die tij dens zijn
uit tre ding en op mer ke lij ke bood schap pen krijgt, over an der an de re de
eind tijd.

Syl via Lu cia be schrijft re gres sie-er va ring en uit vo ri ge le vens en uit -
tre ding en naar an de re sfe ren. Zij komt ook in een la ge re sfeer waar zij
pro beert een verd waal de ziel naar het licht te be gel ei den. Zij ziet
aura’s en com mu ni ceert met haar gid sen door mid del van ge dach ten.

Sol daat van het licht is een toe gank elijk ge schre ven boek en leest
meer als een ro man die mij wel van mijn nacht rust be roof de, maar ik
droom de er niet over. Nog niet.

* * *
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

• is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de
wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

• verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit
theosofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in
het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling 
van de mens;

• beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, 
evenmin stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde
tot lidmaatschap;

• bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;
• richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige
Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht
lidmaatschap of geloof;

• laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en
geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de
overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei
van de mens niet mogelijk is;

• is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het
be gin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,
waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk
aller eeuwen.

De gees te lijk heid van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk wordt geen 
ce li baat voor ge schre ven en ver richt haar dien sten zon der 
per soon lij ke, gel de lij ke ver goe ding; zij moet dus zelf in haar
le vens on der houd voor zien.

Zij maakt geen aan spraak op ge zag over het per soon lij ke
ge we ten van men sen. De na druk ligt op haar func tie als be die -
naar van de Sa cra men ten en het voor gaan in de ere dien sten,
als ook  op het ver le nen van hulp aan hen die dat no dig heb ben 
of daarom vragen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aang eslo ten lan den) staan
alle wij ding en en ambten open voor zo wel man nen als vrou -
wen. Onder de gees te lij ken van deze Kerk in Ne der land 
be vin den zich mo men teel vier vrou we lij ke pries ters en twee
vrou we lij ke diakens.

Adressen

Epis co paat Vrij-Kat ho lie ke Kerk in Ne der land
Re gi o na ris: Mgr. P.O. Baaij. Ka juit 11, 1319  AL  Alme re.
Mgr. GJ van der Steen. Wink el steeg  5, 7975  PV  Uffel te
Cen traal Kerk be stuur
Secr.: Gijs sel ter weg  17.a, 7963  PG  Rui nen
Pen ningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v.
pen ningm. VKK-CKB, Amers foort
Cle ri ca le Sy no de
Secr. : Brink laan  39 –A, 1404  JS  Bus sum.
Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amster dam
St. Ga bri ëlkerk, Deur loost raat 17.
Secr.: Ka juit  11, 1319  AL  Alme re.
Arnhem
Kerk van Onze Lie ve Vrou we en al Haar Enge len,
Cat te poel se weg/Wag ner laan.
Secr.: Hans Tie mei er hof  13, 6836  MK  Arnhem.
Den Haag
St. Albaank erk, Riet zang er laan 2a.
Secr.: Cor ne lie van Zan ten straat 178, 2551  PP  Den Haag.
Haar lem
St. Rap ha ëlkerk, Po pel laan 1, Bloe men daal.
Secr.: Rol land straat  3, 2013  SL  Haar lem.
Naar den
Kerk van de H.Micha ël en alle Enge len, Meent weg 9.
Secr.: Bad huis laan  18,  1402  ST  Bus sum
Raal te
Chris tus Pan to cra tor kerk, Sta ti ons straat 21.
Secr.: Wie le waal straat 11, 7471  HC Goor.
Rot ter dam
St. Fran cis cus kerk, Ger rit van der Lin de straat 65.
Secr.: Jan Steen straat 25, 3117  TB  Schie dam.
Utrecht
St. Maar tenk apel, He ren straat 27.
Secr.: Ambt. Dor kno per laan 41, 1336 GA Alme re.
Zwol le
St. Micha ëlkerk, Enkstraat 44.
Secr.:  Akkerd oorn weg  9,  8042  HC  Zwol le.
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