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Een woord vooraf

‘Moeder van de wereld,
Gij hebt het mysterie van het levende Woord onder ons geboren doen worden’.

Wanneer ervaren we dat? En hoe ervaren we dat?
Elke zon dag biedt ons een ge le gen heid om tij dens de Mis te
wer ken aan het rei ni gen en ont vank elijk ma ken van onze bin -
nen we reld. Elke zon dag weer ma ken we deel uit van het pro ces
van zui ve ring, ver lich ting en een wor ding. Pre cies deze drie
stap pen zijn de taak van elk in di vi du eel men sen le ven. Daar voor 
biedt elke zon dag ons de mo ge lijk heid van een kracht i ge im puls 
dit pro ces ter ver snel len en te verd ie pen.

In het ker ke lijk jaar zijn meer de re zon da gen die ex tra
krach tig wer ken. Het Licht feest van Kerst is er één van. In de
aan loop daar naar toe rei ken de zon da gen van de Advent ons
voor be rei den de thema’s aan: Zelf ver ge tel heid, Onder schei -
dings ver mo gen, Lief de en Juist han de len.

Na tuur lijk heb ben we bij deze be grip pen onze ei gen beel -
den. Dat is goed, dan komt het bin nen. We kun nen een ver bin -
ding ma ken, het zegt ons iets. Te ge lij ker tijd is het mis schien
min der han dig, want wat zien we dan niet? Dat raakt aan het
fi lo so fisch ada gi um: ‘we kun nen niet we ten, wat we niet
weten’.

Maar daar voor, dat we dat niet kun nen we ten, kun nen we
wel ont vank elijk, nieuws gie rig en on be vang en open staan. Dat
het zo is dat we niet we ten wat we niet we ten zou den we als
een vol le dig vre dig uit gangs punt kun nen ne men. Het is zo, we 
doen er niets aan. Als we daar in in vre de kun nen rus ten, wat
dient zich dan aan? Mis schien zo krijgt het ‘niet weten’ een
plek in onze aan dacht en kun nen we daar mee speu ren en ver -
ken nen wat in dit veld van ‘niet weten’ voor ons ver bor gen
ligt.  Want dat we het niet we ten , wil niet zeg gen dat we het
nooit zul len we ten, niet waar? We kun nen be slui ten ons open
te stel len om te ont vang en wat zich ont vou wen kan.

Onze ei gen beel den bij be grip pen en ter mi no lo gie ën ko -
men ook voort uit onze paradigma’s. Daar bij kan ‘onze’ mis -
schien het best maar tus sen aan ha ling ste kens. Want een deel
van die paradigma’s is on be wust. Ze zijn wel ‘van’ ons, in de
zin van dat we ze bij ons heb ben. Maar zou den ze van ‘ons’
zijn, als ons de keu ze was voor ge legd? Zou den we dan heb ben 
ge zegd: ‘Ja graag, en doe die er dan ook met een maar bij?’

Mis schien niet.
De len van onze paradigma’s zijn ons – let ter lijk – met de

paple pel ing ego ten. Daar mee zijn ze on der onze ra dar door ge -
glipt. Het zijn de paradigma’s van onze ou ders/ver zor gers en
hun cul tuur en hun per soon lij ke ge schie de nis. Net zo als voor
hen paradigma’s on be wust zijn ge ble ven die on der hun ra dar
zijn door ge glipt. Daar mee blij ven de len van paradigma’s on -
be wust en ma ken deel uit van waar we au to ma tisch van uit
gaan of waar mee we onze waar ne ming (in)kleu ren.

Een voor beeld van ver schil len de con tex ten, en gel den de
waar he den. 1 + 1 = 2. Nog al wie des: 1 + 9 = 10, etc. Met deze 
som me tjes ver ga ren we onze bood schap pen, een woon huis en
ons pen si oen. En dit werkt om dat ie der een het zo doet. Daar -
mee is het zo. We denk en zelf nau we lijks over de quid di teit,
de ‘wat-heid’, van dit al les na. Daar mee wordt het feit dat deze 
ma nier van tel len op een af spraak be rust on be wust.

Wat ook waar is, met an de re grond slag: 1 + 1 = 1 (echt!). Dat
wordt voor al len waar als dui de lijk wordt bin nen welk ka der
van af spra ken deze be we ring een gel dig heid ver krijgt. En ook
vol ko men waar: 1 + 1 = 0 (ere woord!).

Bij deze drie voor beel den van ‘tellen’ be pa len de af spra -
ken waar bin nen wordt ‘geteld’ het waar heids ge hal te van de
‘telling’. Het zijn slechts enk ele voor beel den van tal stel sels en 
hun lo gi sche re gels. Als dat zo is, zijn wij dan rijp de be trek -
ke lijk heid van onze uit gangs pun ten en over tui ging en te wil len
on der zoe ken? Op zoek te gaan naar ‘meer’, in de vorm van
‘anders’?

Ken nis is ve ri fieer baar langs twee ver schil len de pa den. 
Die van de em pi rie (de ap pel valt door gaans om laag), de ma -
nier van me ten, tel len, we gen etc. En die van de in ter sub jec ti -
vi teit; dan gaat het om ge meen schap pe lij ke fac to ren in bij -
voor beeld er va ring en. Het gaat dan om ‘dingen’, die door
meer de re men sen wor den ge deeld. Het is niet puur sub jec tief,
de er va ring van één, en ook niet puur ob jec tief, een waar ne -
ming on af hank elijk van de bin nen we reld van men sen.

Men sen kun nen zich door van al ler lei aan be wust zijns ni -
veaus heen ont wik ke len. Di ver se le vens fa sen en/ of om stan -
dig he den le ve ren di ver se in zich ten en ken mer ken be ke ken
van uit een in ter sub jec ti vi teit.

Als het gaat om ‘godsbeelden’ dan is te spre ken over
‘beelden die men sen van (een) god maken’ en, want dit
woord(!) sluit bei de be te ke nis sen in, over ‘geopenbaarde beel -
den door god’.

Zijn we in staat ons voor dat laat ste te ope nen?
Of bij voor beeld Je zus, in het hart van de Ko ran? Voe len

we de pracht hier van? Of be slui ten we tot een ‘westers’ ei gen
ge lijk?

Of, een verd ere greep uit de in houd van deze Ref lec tie: De 
o zo pracht i ge le vens trans for ma tie door een BDE, waar toch,
na ja ren, de weer stand van de ong ewen stheid er van nog wil
wor den ver werkt. Kun nen we, zelf, in deze vorm van donk ere
nacht van de ziel van de an der staan? Wil len we dat? Zijn wij
per soon lijk in staat een ‘zo wil ik dit niet’ te ve ran de ren in een 
‘zo kan ik dit ontvangen’?

Wil len we wer ken aan het ver zach ten van het pant ser dat
ons zo goed heeft ge diend tot nu toe?

Kun nen we on be vang en ra ken de quid di teit van de gron de -
lo ze grond van ons be staan te er va ren?

Wat heb ben we no dig het pad te gaan dat leidt tot niets no -
dig heb ben om dat al les er al is?

Mis schien, bij voor beeld, de steun van tek sten van gro te
mees ters, de tijds bes ten di ge wijs heids li te ra tuur. Omdat in hun
in ter sub jec ti vi teit al les met een la ge re tril ling is te ij ken en te
in te gre ren als men se lijk richt snoer, god de lijk ge ïnspireerd.
Hoe meer we daar in doord ring en, des te rui mer onze
paradigma’s wor den op ge rekt en des te meer waar he den ze
kun nen in slui ten.

Mis schien ook, heel pa ra doxaal, tijd. Ons sys teem – denk -
en, wil len, voe len en lichaam – heeft mo men ten tijd no dig om
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‘loslaten’ te ‘verkraften’ en ge o pen baar de in zich ten te in te gre -
ren. Het is im mers een ‘pad der rechtvaardigen’ en niet één
mo ment. We heb ben het no dig met in- en uit ade men, het ver -
strij ken van tijd, de oer grond van de tijd loos heid, het eeu wi ge, 
in ons sys teem in te we ven. 

Het mys te rie van het le ven de Woord lijkt wel een cryp to -
gram. Woor den en be grip pen no di gen uit, of da gen uit, te vat ten 
wat er ach ter ligt. Vaak ver lang en we het te vat ten, het laat ons
niet los. En dan – op eens – als we het vat ten, ko men ze tot le ven 
in ons. We zijn dan een waar de vol in zicht rij ker, waard oor onze 
paradigma’s voor goed een rui mer stapje ‘hoger’ zijn ge bracht.

Waar toe?
Een heid ver vult ons.
Pro beer het uit.
De keus is aan u.

Voor het te gen wicht bin nen het pa ra doxa le van ‘tijd no dig
hebben’ ‘het eeu wi ge in te weven’, leen ik graag woor den(!)
uit een boek van Hen ri de Vi dal de St. Ger main:

‘Er is geen poort van dood naar le ven
Omdat de tijd ons ner gens raakt.
Want in on ein dig heid ont staat
De lief de als een naad loos stre ven.’

Tot be sluit: De re dac tie wenst u veel lees ple zier en aank no -
pings pun ten op uw in ner lij ke reis. En: een lief de rijk en ge ze -
gend Kerst feest!

Paul van Rooi jen, Ein dre dac teur.

* * *
*
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Kerst- &  Nieuw jaars wens
Na mens het Epis co paat

Als u deze Ref lec tie ont vangt dan is het dicht bij de 21ste de cem ber
2012; de Ger maan se mi dwin ter en Jul waar bij met de zon ne wen de het
Nieu we Licht wordt be groet. Ook het ein de van de Maya-ka len der. 

Een da tum bin nen het oude ge loof, waar bin ding met de na tuur
en met de voor va de renen het be wa ken van de een heid

en so li da ri teit bin nen de ge meen schapeen cen tra le plaats had.  
We kun nen nu zeg gen: het is ‘vijf over twaalf’. 

De nieu we ka len der is be gon nen. 
We kun nen voor uit gaan door die oude ge loofs waar den

een nieu we plek te ge ven, waar in Lief de voor al het le ven zich als 
een le ven ge ven de bron ver vult. 

Het Epis co paat wenst u een ge ze gen de Kerst
en een in spi re rend 2013.

Belangrijke mededelingen

Aan alle abonnees

1. Re gel ma tig krij gen we exem pla ren Ref lec tie te rug -
ge stuurd door Postnl. Opmer king en daar bij zijn o.a.:
“ver huisd”, “brie ven bus vol”, e.d. 
Ver zoek: geef daar om uw adres wij zi ging en tij dig
door aan het se cre ta ri aat: 

Wa te rink weg 9, 8151 AJ Le me ler veld (zie co lo fon). 

Voor na zen ding kan niet ge zorgd wor den.

2. Nieu we kerk le den : even eens graag (óók) aan mel -
ding voor (gra tis) Ref lec tie op bo ven staand  adres.

3. Aan abon nees niet-kerk le den: wilt u, voor zo ver
nog niet ge beurd, uw abon ne ments geld (17,50 euro)
voor 2013 recht streeks over ma ken op re ke ning num -
mer 73.24.53.690 of 302100, t.n.v. pen ning mees ter
VKK / CKB, on der ver mel ding van: 
abon ne ment Ref lec tie 2013.
Wij stu ren geen fac tu ren of ac cept gi ro kaar ten.

Met vrien de lij ke dank. 
Het re dac tie-se cre ta ri aat



Mijmeringen bij een jaarwisseling

De klank van het leven
“Het leven is niet als een trein die over rails loopt, maar als een rivier

die zich door het prachtige landschap slingert naar zee” (Osho)
Col umn door Aat-Lambèrt de Kwant

Ik er vaar het le ven als een lange trein reis. Een reis met vele
ont moe ting en en ge sprek ken, maar vaak zit je ook al leen in de
coupé en je stapt ook weer al leen uit, hoe wel je bij de laat ste
le vens hal te al tijd bij het uit stap pen wordt bij ge staan door on -
zicht ba re hel pers, ste wards die ons op de reis door het le ven
ver ge zel len en ook hulp bie den bij die Gro te Over stap.

Nu dacht ik met die me ta foor van de trein reis van het le ven 
ori gi neel te zijn maar even goog elen hielp me uit de droom:
de trein reis van het le ven is vele ma len be schre ven. Wil je
daar over een mooi stuk je schrij ven, kom je er ach ter dat je
toch niet zo ori gi neel bent; een dreun voor m’n ego! Omdat ik
de laat ste tijd veel over de rei zen in het le ven na denk, bor duur 
ik, ei gen wijs als ik ben, toch voort op die trein reis door het le -
ven, al vind ik het beeld van het le ven als een ri vier ook wel
wat heb ben. Maar ik ben geen ri vier, wel licht wel een drup pel
daar van, maar een rei zi ger door de tijd, door de eeu wig heid
en de vele uni ver sa.
We zijn tij drei zi gers die deze pla neet ‘even aandoen’ om de
reis te ver vol gen. 

In de ‘Bhagavad Gita’ maakt Krish na aan Arju na dui de lijk
dat het Zelf niet werd ge bo ren en nooit ster ven zal. Tij drei zi -
gers dus, maar ik be perk me maar even tot die lange trein reis
door het le ven. Een reis waar in ik vaak al leen zit te mij me ren
maar waar in ik ook me de rei zi gers ont moet. Met de één voer ik 
lange ge sprek ken, met een an der is er slechts spra ke van een
vlucht i ge ont moe ting. Toch heb ben al deze ont moe ting en zin
en ze vul len el kaar ook aan. Alle re la ties heb ben daar om zin,
ook al wil len we som mi ge re la ties zo snel mo ge lijk ver ge ten,
ter wijl juist die moei za me re la tie een be lang rij ke leer mees ter

was. Ik ken ie mand met een part ner die het hem niet be paald
mak ke lijk maakt. Je zou het een vecht re la tie kun nen noe men,
maar toch blijft hij bij haar omdat zij zoals hij dat zegt ‘zijn
grote leermeester’ is.

Tja, in die zin had ik de reis met mijn ex be ter kun nen
voor zet ten, hoe wel er toch echt geen spra ke was van een
vecht re la tie. Maar zo gaat het tij dens die trein rei zen door het
le ven. Pas als je me de pas sa gier naar wie je soms wat ver veeld
luis ter de is uit ge stapt, be sef je vele ki lo me ters la ter, dat die ge -
sprek ken toch heel zin vol wa ren. Bij het ou der wor den be sef
je steeds meer de zin en waar de van een vroe ger hu we lijk of
re la tie en dat je daar toch veel van ge leerd hebt. Wie nog vol
wrok zit zou daar om eens kun nen kij ken naar de goe de mo -
men ten uit een ‘mislukte’ re la tie. Mis lukt tus sen aan ha ling ste -
kens om dat dit een ne ga tie ve kwa li fi ca tie is die enkel is
gebaseerd op pijn en boosheid.

Eckhart Tol le wijst erop dat je je niet kunt be vrij den van
pijn zo lang je er voor je zelf een iden ti teit aan ont leent. “Zo -
lang een deel van je zelf be sef ver bon den is aan je emo ti o ne le
pijn, blijf je bij elke po ging om die pijn te ge ne zen on be wust
ge neigd je daar te gen te ver zet ten en je ei gen po ging en te sa bo -
te ren.” In OHM-Vani van af ge lo pen ja nu a ri schreef Vin cent
Duin dam in dit ver band te recht: “Het zelf de geldt voor pijn die 
jou is aang edaan. Als je ge kwetst bent door je part ner, woe -
dend bent en hem of haar niet kunt ver ge ven, blijf je rond lo -
pen met een grief. Het kan je le ven ver vui len. Omdat je slacht -
of fer bent van wat jou is aang edaan, leef je niet hon derd pro -
cent. Mis schien heb je iets heel ver ve lends mee ge maakt, mis -
schien iets ramp za ligs. Wie ben ik om te zeg gen dat je de da -
der zou moe ten ver ge ven? Dat kun je al leen zelf be slui ten.
Maar het zou wel jam mer zijn van je le ven als je be sluit dat je
voor naam ste iden ti teit die van slacht of fer is. Op die ma nier re -
du ceer je je zelf tot je klei ne re ik, dat deel dat heeft ge le den en
verd er moet lij den” (1).

Het is de klank die blijft
In alle gro te mu zie kwer ken, ko men er de len voor die je min -
der aan spre ken, in som mi ge is zelfs spra ke van dis so nan ten
die je de klank doen ver ge ten. Er is een ver haal over Mo zart:
Op een dag voer de hij een unie ke com po si tie uit. En toen het
stuk uit was en de mu ziek op hield, wa ren alle in stru men ten
dus stil, maar een vriend swing de nog steeds als of de mu ziek
door speel de. Omdat dit een tijd je door ging, stoot te Mo zart
zijn vriend aan en vroeg: “De mu ziek is voor bij, waar om blijf
je nog door swing en?” De vriend zei: “Toen jul lie speel den,
hoor de ik de klank.”

Het is de klank die blijft na tril len. De klank van het le ven die
ons tij dens ie de re trein reis ver ge zelt, ook de mooie en min der
mooie klank en en vaak zijn het die laat ste klank en die tij dens het
ver volg van die reis bo ven ko men. Tij dens mo men ten van re flec -
tie en be zin ning met op de ach ter grond de ca dans van de rij den de
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trein. Dis so nan ten die juist op zul ke mo men ten en tij dens me di ta -
tie bo ven ko men en die de mooie klank en even doen ver ge ten.
Toch is het goed even naar de min der pret ti ge klank en te lui ste -
ren. Ze heb ben je iets te ver tel len, wil len je leer mees ter zijn, maar 
het is vaak moei lijk om ook tij dens me di ta tie in hier en nu te blij -
ven. We er va ren even pijn en wor den ge con fron teerd met la gen
waar van we ons niet be wust wa ren, maar we me di te ren om meer
ge luk en in ner lij ke vre de te er va ren.

Me di ta tie is ove ri gens geen ge luks machi ne. Sal ly Kemp -
ton zegt in haar pas ver sche nen boek ‘Liefde voor meditatie’
dat als je me di ta tie met in te res se be na dert die sim pe le tijd van
zit ten een ge not op zich wordt. “We kun nen met in ner lij ke
rust in het le ven staan. Door eerst naar ons zelf te kij ken, naar
ons verleden, begrijpen we het heden beter en krijgen we meer 
grip op onze huidige levenssituatie.” 

En yoga-le raar Max Strom heeft het ook goed be gre pen.
Zijn boek ‘De adem van het leven’ be vat een fi lo so fie voor het 
le ven, zelf on der zoek, yoga, ade moe fe ning en en voor al me di -
ta tie. “Door onze won den te he len, onze zelf kri tiek die ons
remt aan te pak ken, kun nen we ons zelf ver los sen van de
slacht of fer rol die we ons zelf zo vaak opleg gen. Wan neer ie -
mand de laat ste adem uit blaast, her in nert hij zich niet zo zeer
zijn han de ling en als wel zijn ge brek daar aan – de ge mis te kan -
sen. Ri si co ne men be paalt wie we zijn. Ri si co ademt le ven in,
lou ter zijn. Alle wijs heid be vindt zich in je, je hoeft al leen
maar die per adem te ha len en… te lui ste ren.”   (2)

Het is goed om ook tij dens me di ta tie in het mo ment te blij -
ven, maar ja, in onze cul tuur is dat niet al tijd mak ke lijk. Daar -
om zijn er in de ac tie ve me di ta ties mo men ten dat je even be -
vriest, in wel ke hou ding je ook staat. Als je be weegt, hoest of
even lek ker krabt, vloeit de ener gie weer weg en heb je je
voor niets ing espan nen. Het gaat erom ge tui ge te zijn van al les 
wat er hier en nu met je ge beurt.

De Brit se schrij ver Tim Parks had al tijd een he kel aan al les
wat zwe ve rig is. Maar als de re gu lie re ge nees kun de geen raad
weet met de pijn in zijn on der buik, leert hij me di te ren en be -
schrijft dit in zijn tref fen de boek ‘Leer ons stil te zitten’(3). Wat 
mij voor al treft is dit ci taat: “Taal bouwt koe pels, en bouwt daar 
weer an de re koe pels over heen, wan neer de eer ste verd wij nen.
Omdat woor den nooit stil zijn. Het be gin van een zin richt de
aan dacht voor uit; het ein de ver eist van je dat je het be gin in ge -
dach ten houdt. De ene ali nea leidt naar de an de re en deze pa gi -
na naar de vol gen de. De ogen zijn de lip pen voor uit. Al le zen de 
slaan we de blad zij de om, ter wijl de laat ste re gel van de vo ri ge
blad zij de nog op zijn plek moet val len in ons hoofd. Ter wijl ik
typ lo pen mijn ge dach ten op mijn ving ers voor uit. Voort ge dre -
ven. Nooit in het nu. Nooit be heerst door dit mo ment.” 
Toen hij dat ‘hier en nu’ te pak ken had, kon Tim Parks ge ne zen.

Ongeduldige lezer
Het ‘hier en nu’ pak ken, daar gaat het dus om, dacht ik toen ik 
dit las, want ik re a li seer mij dat ik vaak wel een ong edul di ge
le zer ben. De ving er al haast op de vol gen de blad zij de en dus
niet be heerst door dit mo ment waar op woor den mij iets wil len
zeg gen. Vaak ge beurt het dat ik een boek la ter weer open sla
om nog eens na te le zen wat ik las. En som mi ge pas sa ges lees
ik soms twee of drie keer om het tot me te la ten doord ring en,
maar vaak komt le zen neer op scan nen van een boek. Dat zit
nu een maal in m’n jour na lis tie ke ge nen die voor al speel den in
de tijd toen ik van de ad li ne naar de ad li ne ren de en de re dac tie
mij tij dens een pers con fe ren tie bel de om een lij vig over heids -

rap port even in 40 re gels sa men te vat ten en het liefst bin nen
een kwar tier.

En dat ging ja ren zo door. Steeds maar op zoek naar
nieuws zon der het nieuws even te la ten be zink en. Mis schien
moet ik le ren om me di ta tief te le zen en met mij wel licht ve len
die in dit twit ter tijd perk nau we lijks de tweets tot zich la ten
doordringen.

Meer dan dat. Voor al me di ta tief le ven. Naar de klank lui -
ste ren als klank en weer klink en, re so ne ren. En het is die re so -
nan tie die je doet swing en als de klank en zijn weg ge stor ven.
Niet denk en aan het swing en tij dens de klank en maar die
klank en wórden. Tij dens die trein reis dus niet denk en aan de
vol gen de be stem ming, maar voor al lui ste ren naar wat dat mo -
ment je te zeg gen hebt. In re la ties die even te gen zit ten niet
denk en aan die an der met wie het al le maal veel be ter zou zijn,
want dan ben je als die man die op ou de jaars avond mis troos tig 
kijkt naar de mis luk te olie bol len die z’n jonge vlam heeft ge -
bak ken en die zo on rus tig is. En zijn ge dach ten gaan te rug
naar zijn vroe ge re ge zin, waar het toch goed en gezellig
toeven was op die oudejaarsavonden.

Ref lec te rend le ven be te kent dat we le ren kij ken naar de
waar de van dit mo ment en niet naar dat van het vol gen de mo -
ment. Op het mo ment waar op ik dit stuk je schrijf weet ik nog
niet hoe 2012 gaat af lo pen en wat 2013 ons gaat breng en (zie
ook mijn ar ti kel in deze editie).

Zelf pro beer ik die waar de van dit mo ment te be le ven en te 
er va ren en niet in angst te le ven voor wat ko men gaat, ook niet 
in angst om die be zui ni ging en bij de om roep waar mee ook ik
ge heid te maken krijg.

Ref lec te rend le ven. Een le ven met pijn lij ke les sen: af -
scheid op af scheid, maar te ge lijk wa ren het ook weer leer mo -
men ten. Spijt en wroe ging heb ben wei nig zin. Voort schrij dend 
in zicht leidt tot een an de re hou ding in het le ven, tot inzicht, tot 
zicht-in.

Mijn  trein reis gaat verd er. Ik luis ter naar de ca dans van de
trein en word de klank van mijn le ven. Ik word ook de ri vier
die zich door het pracht i ge land schap sling ert naar zee. Ik luis -
ter naar het ver haal van mijn me de pas sa gier, zon der te denk en
aan het mo ment waar op deze weer uit stapt. Ik lees zon der mijn 
ving er al naar de vol gen de blad zij de te be we gen. Woor den
gaan le ven en met de woor den verd wijnt de pijn. Ik word een
druppel in de zee.

Ik wens alle le zers van Ref lec tie een re flec te rend en leer -
zaam 2013 toe.... In vre de…  £
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Aat de Kwant met een tex tiel col la ge
van de Bha ga vad Gita, die door zijn
goe de vriend en buur man, Rei nier
Pep ping, is ge maakt
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De stilgezette tijd

Johan Pameijer

Het heel al zingt het lied van de lief de. Deze vers re gel van de
abo ri gi nal John Tar rant krijgt een bi zar re in houd als je de
avond he mel be kijkt zo als die zich bo ven onze ver lich te ste den 
uit strekt. Waar zijn de mil jar den ster ren ge ble ven die de Hub -
ble-te le scoop ons voor to vert? Waar is het ein de lo ze le ven in
de bar re duis te re le ven loos heid die zich bo ven ons uit strekt?
De he mel se schat ten waar Je zus van spreekt, gaan ver bor gen
ach ter een muur van verd uis te ring, de kwaal van onze wes ter -
se sa men le ving. Alle fonk elen de di a man ten op het flu weel van 
de nacht, die de sub tro pi sche nach ten be to ve ren, zijn verd we -
nen in een mist van  ver val sing. Wij le ven in een mis lei de we -
reld. Ontdaan van zijn kos mi sche di men sie dreigt die in de ar -
moe de van een ziel loos be staan ten on der te gaan.

‘Verzamel je geen schat ten op aar de, maar ver gaar je
schat ten in de hemel’, luid de de wij ze les van de le raar Je zus,
de grond leg ger van de be scha ving die te gen woor dig zo ho pe -
loos op zoek is naar haar ei gen iden ti teit. De verd wij ning van
de he mel se schoon heid en haar te le sco pi sche te rug keer is de
ma gie van deze tijd. Aan de he mel schit tert een schat ka mer
vol schoon heid, waar van het blo te oog nau we lijks weet heeft.
Dat ont hul de ge heim voedt het be wust zijn met een fris se, hart -
s toch te lij ke vi ta li teit, die de dy na miek van onze geestelijke
weerbaarheid met honderd graden verhoogt.

Het zo juist ge ci teer de Je zus-woord klinkt als een oproep
tot in tro spec tie van de in ner lij ke ruim te van onze kos mi sche
ziel. Want de he mel be vindt zich in ons. Wie de stil le woes tij -
nen van het zui den heeft be zocht heeft veel ster ren ge zien en
in het bes te ge val veel schat ten ver gaard. Het ant woord van de 
he mel is een al om vat ten de be lof te aan de klei ne mens die
adem loos opziet naar het universum. 

Kij ken naar de he mel is de hunk ering van de geest naar
zelf her ken ning in de ein de lo ze uit ge strekt heid. Geen spoor
van de dui ze ling wek ken de snel he den en de on voor stel ba re af -
stan den ver stoort de il lu sie van tijd loos heid in de ster ren he -
mel. In de ban van on ein di ge on ster fe lijk heid lij ken he mel en
aar de sa meng esmol ten in de omar ming van god de lij ke uit ge -
strekt heid. De geest om spant ons in heel zijn ein de lo ze groots -
heid en be looft ons de zwij gen de schat ten op te wekken in de
stille beslotenheid van ons hart. 

Alle ant woor den op de gro te vra gen flonk eren ons toe in
het licht van ver re melk we gen. De geest van de kos mos door d -
ringt ons met zijn gro te kracht, zo als, vol gens de lief lij ke le -
gen de, eens Jo zef ge tui ge was van de stil ge zet te tijd. De to ta le
le ven de have in de vel den hing toen be stor ven in een ta bleau
van on be weeg lijk heid. In een ogen blik van tijd loos heid over -
stroom de de geest de aar de waar op wel dra het eeu wi ge Chris -
tus kind ge bo ren zou wor den. Dit, in de kerst ver ha len he laas
ver waar loos de, beeld doord ringt ons met de gro te kracht en de 
on weer staan ba re macht van de kos mi sche geest. Wij zijn één
met dat macht i ge zicht ba re en te ge lijk on zicht ba re uni ver sum,
dat paleis van de schatten die wij in ons hart mogen
verzilveren.

Een roep om hulp
Met ge dach ten als deze pro beer de ik te ont snap pen aan de be -
nau we nis van het zie ken zaal tje. Van het ene mo ment op het
an de re lag ik daar als het slacht of fer van een mys te rieu ze le gi -
o nel la-be smet ting. Een fik se long ont ste king, luid de de di ag no -
se. Klap per tan dend pro beer de ik in het beeld van de kos mos,
de gro te geest in mij, te ont ko men aan de al te licha me lij ke be -
per king. Mijn voor stel ling was een roep om de hulp van God,
de le vens dy na miek ach ter alle ver schijn se len. Ter wijl de an ti -
bi o ti ca via het in fuus mijn lichaam bin nen lek te, be dacht ik mij 
dat mijn le ven in han den lag van het macht i ge le ven dat het
uni ver sum door ademt.

In het diep ste dal van mijn ziek te be sef te ik dat mijn hele
bi bli o theek, mijn mu ziek ver za me ling en mijn ei gen boe ken en 
ar ti ke len waar de loos zijn in het licht van wat zij mij in ner lijk
heb ben ge bracht. Ik was een denk er, een zoe ker en een diep -
gra ver. Onbe vang en en niet ge hin derd door enig voor oor deel
of dog ma zocht ik naar de groot ste ge me ne de ler ach ter de
over le ve ring en van oost en west en ik ver beeld de mij de ach -
ter lig gen de waar heid op het spoor te zijn. Daar in dat som be re
zie ken huis kwam ik tot het in zicht dat mijn ware schat ten mijn 
ziel on vat baar maak ten voor een even tu e le dood. Ik zou voort
le ven in de wijsheid van mijn ziel.

De materie ontmaskeren
‘We zijn onze band met de he mel kwijt, om dat we ons de ma -
te rie in lie ten drijven’, zegt John Tar rant. Daar om moe ten we
de ma te rie ont mas ke ren als de gro te be drieg ster, de gro te ver -
leid ster met haar ero ti sche kunst jes. Het le ven de be wust zijn
dat eeu wig is, wil ons le ren, ach ter de il lu sie van de ma te rie,
die on ver gank elij ke waar heid te ont dek ken, door Je zus als de
‘hemelse schat’ aang eduid. Ons lij den is niet an ders dan het
lij den aan ons ge loof in de il lu sie, het mis leid zijn door de leu -
gen en het be scha digd wor den door de schijn.

Lij den dat groots is en langs die pe af gron den snijdt, laat al -
tijd ruim te voor licht pun ten. In de donk er ste kel ders van verd -
riet ver jaagt soms een dun straal tje licht als een vuur vlieg je de
duis ter nis. Laat ik een voor beeld ge ven uit mijn ei gen re cen te
geschiedenis.

30 april en 2 mei
Het ge beur de op 30 april, Ko ning in ne dag. De vrij markt in
mijn woon plaats trok dui zen den slen te raars op zoek naar dat
uit zon der lij ke heb be ding etje. Enigs zins ver veeld keer de ik mij 
af van deze kleu ri ge schijn we reld, dit feest van op ge schroef de
vreug de. Ik trok me te rug in de rust van de Gra ven al lee rond -
om het land goed dat het cen trum van Alme lo zijn unie ke ka -
rak ter geeft. 

In de tijd lo ze stil te zo dicht bij de bin nen stad en on der
zwaar ge boom te ont dek te ik dat mijn pols hor lo ge stil stond op 
drie mi nu ten over drie. In onze dol ge draai de maat schap pij was 
de tijd even stil ge zet. Maar het ver stoor de mijn ge lijk moe di ge
stem ming. Het pols hor lo ge was im mers een dier ba re her in ne -

5

Ref lec tie 9(4), winter 2012



ring aan mijn over le den vrouw Riet. Ze schonk het mij toen ik 
65 werd. Een in scrip tie ach ter op het klok je ge tuigt voor altijd
van onze grote liefde voor elkaar.

Eni ge tijd na haar dood liet het klok je mij al eens in de
steek. Geen enk ele klok ken ma ker zag kans het weer aan het lo -
pen te krij gen. Zelfs de fa briek stuur de het als niet meer te re pa -
re ren te rug. Pas twee jaar la ter vond ik een klei ne Turk se hor lo -
ge ma ker in mijn woon plaats, die het klok je weer in orde bracht. 
Sinds dien tikt het weer zon der mank eren op mijn pols de tijd
weg. Tot de der tig ste april 2012 om drie mi nu ten over drie!

Ver drie tig wan del de ik naar huis, leg de het klok je weg en
deed een an der hor lo ge om. Tot mijn ver ras sing merk te ik een
paar uur la ter dat het ka pot te klok je weer liep. Snel ver wis sel de
ik de klok jes en con sta teer de ver heugd dat de wij zer tjes weer
feil loos hun rond jes draai den. Tot twee da gen la ter. Tij dens een
wan de ling met mijn zoon gaf het klok je er op nieuw de brui aan. 
Rond vier uur in de mid dag ver toon de de wij zer plaat op mijn
pols een af wij ken de tijd. De rond gang van de bei de wij zers
stag neer de op … drie mi nu ten over drie, op de se con de af de -
zelf de tijd als twee da gen eer der. Wat kon dit be te ke nen?

Het duur de even voord at ik mij re a li seer de dat het van daag 
2 mei was, de dag waar op ik pre cies der tig jaar ge le den de
wij ding tot pries ter ont ving uit han den van de toen ma li ge Re -
gi o na ris Adri aan van Bra kel. Kon de stil ge zet te tijd daar iets
mee te ma ken heb ben? Er begon mij iets te dagen. 

De ‘toevallige’ ge tal len reeks 30 april, 2 mei en het tijd stip
van de dub be le stil stand drie mi nu ten over drie ont hul de een
code. Het be gon erop te lij ken dat een schat in de he mel mij at -
ten deer de op een ge wicht i ge da tum in mijn le vens ge schie de nis.
Ui ter aard ver wees de 30 van de 30ste april naar het aan tal ja ren
van mijn ju bi leum, de twee de mei was een exac te weer ga ve van 
de wij dings dag zelf en de drie mi nu ten over drie kon al leen
maar wij zen op de Drie vul dig heid van Va der, Zoon en Hei li ge
Geest, die in het pries ter le ven zo’n ge wicht i ge rol speelt.

Zou mijn vrouw mij van uit de he mel heb ben wil len fe li ci -
te ren? Het be gon erop te lij ken. Zo waar kreeg ik een be ves ti -
ging toen ik een vrien din van dit klei ne won der op de hoog te
bracht. Ter wijl ik via de te le foon de mo ge lijk heid op per de van 
een bood schap van Riet, viel een voor werp spon taan van een
richel te gen de ra di a tor van de ver war ming aan. Die ont dek -
king gaf mij een euforisch ge voel.

Geen faillissement
Een paar maan den la ter her haal de het voor val zich in een ge -
heel an de re con text. Daags na een slecht be richt over mijn ge -
zond heids toe stand ge noot ik op een zon nig ter ras in Oot mar -
sum van een aang ena me zo mer mid dag. Na het le gen van het
glas werd het tijd om op te stap pen, hoe wel mijn feil loos ge -
lijk lo pen de hor lo ge 14:02 aan wees. Mijn zoon be gon te
lachen. Het loopt al te gen vie ren, pa, maak te hij mij dui de lijk.
Het be gon erop te lij ken dat mijn dier ba re uur werk je een grap
met mij uit haal de. Ondanks ver woe de po ging en wil de het niet
meer lo pen, maar een paar uur la ter her vat ten de wij zers hun
gang door de uren met vrien de lij ke re gel maat.

Inmid dels had ik een bij zon de re ont dek king ge daan.
Thuis ge ko men wees de dis play van mijn te le foon erop dat ie -
mand mij op 14:02 met zijn mo biel had ge pro beerd te be rei -
ken. Het bleek mijn doch ter te zijn, die mij nor ma li ter nooit
mo biel belt, ze ker niet op het we ke lijk se wan del mid dag je met
mijn zoon. De thuis zor gor ga ni sa tie waar zij werkt stond op
het punt om fail liet te gaan. Deze och tend zou den er be lang rij -

ke be slis sing en ge no men wor den. De kans was le vens groot dat 
mijn doch ter werk loos zou wor den, een schrik beeld met grote
gevolgen. Maar het liep anders. 

De ur gen tie van haar be richt luid de: Het fail lis se ment is af -
ge wend! Het duur de even eer de dub bel zin nig heid van haar
bood schap tot mij doord rong. Zou het kun nen zijn dat het
klok je dat om 14:02 was blij ven stil staan, mij wil de ver tel len
dat ook mijn fail lis se ment voor lo pig was af ge wend? Zo ik al
re ke ning hield met een mo ge lij ke af ron ding van mijn in car na -
tie, be hels de deze bood schap het be richt: nu nog niet. Inder -
daad over leef de ik in het be gin nen de na jaar een ver vaar lij ke
long ont ste king, ten min ste als de voorspelling van 14:02 daar
betrekking op heeft.

Woordloze communicatie
Na dien, in het zie ken huis is mijn pols hor lo ge een per fect me -
di um voor woord lo ze com mu ni ca tie ge ble ken. Tot vier keer
toe stond het stil, om na enk ele uren weer on ver stoor baar ver -
d er te lo pen. Een keer staak te het op vijf voor een zijn gang.
De wij zers vorm den het te ken V van vre de, vrij heid en vriend -
schap. Een an de re keer stag neer den de wij zers hun rond gang
om tien voor vier, als of ze wil den zeg gen: hou je rug recht.

Be moe di gen de be rich ten via mijn pols hor lo ge brach ten de
ver bor gen schat ten uit de he mel tast baar dicht bij mij. Ze ver -
leen den diep gang aan mijn ziek te en open den mijn ziel voor de
spi ri tu e le rol die mijn ziek te blijk baar wil de spe len. Mijn kwaal
wordt deel van mijn ver haal, de my the van mijn in car na tie. Nu
de he mel haar schat ka mer ge o pend heeft, krijgt het le ven op
aar de een on ster fe lijk per spec tief. De dood strijd van het ein de
wordt ge dra gen door het vi si oen van een nieuw be gin.

Mijn stil staan de klok je wordt on derd eel van het gro te idee
dat de kos mos schraagt en draagt. Nu ik erop te rug zie, lijkt het
op een voet stap van God. Mis schien lag er in der daad een bood -
schap van mijn ge lief de vrouw aan ten grond slag. In die pe re zin 
gaat er de con cre ti se ring van een idee ach ter schuil, de af druk in 
de der de di men sie van een meer di men si o na le waar heid.

De universele gedachte
De Griek se fi lo soof Pla to open de ons be grip voor de gro te
Idee ën die voor af gaan aan hun stol ling in de stof. Elk bouw -
werk, elk le ven we zen en elke ge beur te nis, ja zelfs de hele na -
tuur en het to ta le uni ver sum vin den hun oor sprong in de gro te
schep pen de Idee ën, de Eer ste Ge dach te van de gnos ti ci. 

De lo gi ca van dit in zicht is voor ons al len her ken baar in de
cul tu re le de co ra tie op onze pla neet. Elk bouw werk ont stond
eerst in de ge dach te van de ar chi tect. In de vorm van een bouw -
te ke ning gaat zijn ont werp naar de uit voer ders, die op hun beurt
de ar bei ders in stru e ren. Zo ont stond ie der pa leis, ie de re ka the -
draal, zelfs ie der ge bruiks voor werp in onze ate liers en op onze
eet ta fels. Elke vorm weer spie gelt ui tein de lijk de he mel se schat.
Opge weld uit de diep te baart de ge dach te de vorm. 

Op dit be grip be rust het my tho lo gi sche the ma van de af da -
ling naar de on der we reld. Tal loos zijn de go din nen die af da len 
in het do den rijk om daar hun we der helft te zoe ken. Jezus’ le -
gen da ri sche ‘neerdaling ter helle’ her in nert daar even eens aan. 
Voor de ge wo ne mens heeft dit oe rou de the ma gro te con se -
quen ties. Als je niet eerst in de diep te af daalt, kun je niet in de
hoogte opstijgen.

Het best krijgt dit the ma ge stal te in het le ven van Juan de
la Cruz. Opge slo ten in een donk er cachot on der zijn ei gen
kloos ter ge noot hij de ge na de van een eng el die hem voor ging
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naar de be vrij ding. Zijn ont snap ping re sul teer de in de donk ere 
nach ten van de ziel, een be grip dat door he den daag se au teurs
als Tho mas Moore en John Tar rant diepgaand is geanalyseerd.

Ons be wust zijn be reist alle eta ges van het Zijn zon der ver -
schil te ma ken tus sen wat wij in onze be perkt heid als goed en
kwaad aan mer ken. Je zus moest de diep ste een zaam heid door -
ma ken om tot ver vul ling van eeu wig le ven op te kun nen stij -
gen. De Boeddha stierf bij na de hong er dood voord at hij de
ver lich ting be reik te. Zelfs Osi ris werd in veer tien stuk ken ge -
hakt om ge heeld de god de lij ke troon te kun nen be stij gen. Het
“Sterf om te Leven” is een oer oud, uni ver seel axi o ma, een
leef re gel voor het be wust be le ven van de eeu wig heid. We
staan nu een maal voor de op dracht ons los te ma ken van de
zuigkracht die alle materie op ons uitoefent.

Tal loos zijn de ge tui ge nis sen van men sen die tij dens het
ster vens pro ces de schoon heid van he mel se schat ten heb ben
aan schouwd. Dui zen den bij na-dood er vaar ders le ve ren boek -
de len vol van deze on ver ge te lij ke door bra ken van on ver gan -
ke lijk heid.

Het heel al toont onze har dwer ken de astro no men en kos -
mo lo gen slechts zijn ge weld da di ge kant, ter wijl de stil le
schoon heid van kos mi sche trans for ma ties voor hun ogen ver -
bor gen blij ven. Toch ko men vol gens Je zus juist daar de schat -
ten van daan die ons be wust zijn ver ruk ken en ver rij ken. Alles
staat in ver band met de ziel die alle te gen stel ling en wil over -
brug gen om de weg naar de geest van God open te bre ken tot
daar waar de grote ideeën hun oorsprong vinden.

Een bijzondere droom    
Een paar da gen na de di ag no se le gi o nel la-be smet ting of wel de 
ve te ra nen ziek te zond de geest mij een bij zon de re droom. In
het hele zie ken huis, in alle ka mers en op alle bu reaus, in de
hal en in de tuin, op de da ken en in de kel ders, over al ston den
hou ten bord jes, schil den en krui sen met spi ri tu e le tek sten in de 
mo der ne ta len erop ge schre ven in dik ke zwar te let ters. Al die
hon der den tek sten ken de ik uit mijn hoofd. Dui zen den bord jes 
in en rond het hele zie ken huis be loof den vre de, lief de en be -
wust wor ding. De me di ci be tra den ’s mor gens her bo ren hun
spreek ka mers en troon den als pries ters van een ge heel de di -
men sie ach ter hun bu reaus. 

Ik ont waak te met een in tens ge luks ge voel uit dit kos te lij ke
nacht ge zicht, hoe wel ik in een oog wenk al die schit te ren de tek -
sten ver ge ten was. Kor te tijd zag ik het zie ken huis in een  gloed
die hoort bij een huis van trans cen den tie en trans for ma tie. In
mijn koorts droom be trad ik het hei li ge be wust zijn van de god -
de lij ke schat ka mer. Alle schat ten ston den af ge schil derd op bor -
den, krui sen en schil den en die vul den alle ver plee gaf de ling en

van de we reld. Achter de be vro ren be drij vig heid van een to taal
an de re di men sie kwam een apo crie fe sce ne uit het ge boort ever -
haal van Je zus naar bo ven. Des tijds maak te het die pe in druk op
mij. Ik be treur nog steeds dat de be vreem den de ong erijmd heid
uit de se rie kerst le gen des is ge schrapt.

Op zoek naar een vroed vrouw liep Jo zef door de om ge ving
van Bethle hem. “En ik keek naar de lucht en zag dat hij ver stard 
was. En ik keek om hoog naar het fir ma ment en ik zag dat het
stil stond en dat de vo gels des he mels niet be wo gen. En ik keek
naar de aar de en ik zag een scho tel staan en ar bei ders er om heen 
lig gen met hun han den in de scho tel. En zij die be zig wa ren te
kau wen, kauw den niet en zij die voed sel op pak ten, pak ten niets
op en zij die iets naar hun mond brach ten, brach ten niets naar
hun mond. Maar al len had den hun blik naar om hoog ge richt. En 
zie, er wer den scha pen voort ge dre ven en zij kwa men niet voor -
uit, maar ble ven stil staan, en de her der hief zijn hand op om hen 
te slaan met zijn staf, maar zijn hand bleef op ge he ven. En ik
keek naar de loop van de ri vier en ik zag de gei ten bok jes met
hun bek bo ven het wa ter zon der dat zij dronk en. Toen raak te al -
les op slag weer in be we ging.”

Ge voels ma tig be speur de ik een ana lo gie tus sen bei de
beeld ver ha len. Ze le ken de ver stil de eeu wig heid ach ter de
brui sen de dy na miek van het aard se le ven on der onze aan dacht
te wil len breng en. Sim pel ge zegd brach ten zij ons, Jo zef en
mij, op an de re ge dach ten. Waar meer de re di men sies elkaar
raken, gebeurt altijd wat.

Lij den als de fy sie ke ex pres sie van ons heim wee naar God,
maakt ons ge voe lig voor ho ge re di men sies. Mis schien schuilt
daar in wel de aan trek kings kracht van het kerst feest. De ge boor -
te van een bo ven men se lijk god de lijk we zen voedt onze ver beel -
ding. In de meest mys tie ke zin van de ge boor te er va ren wij het
kind van Bethle hem als de Gods vonk, die alle le ven voedt en de 
po ten tie in ons legt van meer di men si o naal be wust zijn.

Zelfs nuch te re za ken men sen blij ken zo te gen het ein de van 
het jaar steeds ge voe li ger te wor den voor de ge boor te le gen de.
Als rond het mid der nach te lijk uur van de win ter zon ne wen de
de tijd voor een ogen blik wordt stil ge zet, is de mens heid in het 
diep ste van de ziel ver enigd met de god de lij ke bron. Uit vol le
borst wordt ‘Vrede op aarde’ ge zong en en de stil te van de hei -
li ge nacht ge vierd. Om de woor den van John Tar rant nog maar 
eens te her ha len: Het heel al zingt het lied van de lief de. £

Jo han Pa me ij er (Amster dam, 1930), ge pen si o neerd kunst re dac teur,  is
eme ri tus pries ter (kerk ge meen te Raal te)  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.
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Een stuk je ster ren he mel. In het mid den het Ze veng estern te



Mianne Bakker

Se la mat Pagi, zijn donk ere ogen kij ken mij lachend aan. Rei -
nout is ge bo ren in 1937 in Ban doeng en draagt dit stuk je van
zijn iden ti teit graag met zich mee. Ook Bart, mijn echt ge noot,
is daar ge bo ren. Ik heb ja ren lang zo veel over Ban doeng ge -
hoord en over het le ven en de om stan dig he den tij dens de Ja -
pan se be zet ting, dat ik voel dat ons ge sprek heel na bij wordt.
Ik zie als het ware de om stan dig he den in het Indië van wel eer, 
om dat ik ook vele ke ren daar heb rond ge lo pen, lui ste rend naar 
alle ver ha len. Dat is het boei en de van deze ge sprek ken die ik
mag hou den. Ook nu weer mag ik een kijk je ne men in het le -
ven van Rei nout.

Rei nouts moe der is ad vo caat in Indië, ge spe ci a li seerd in
echt schei ding en. Zo ont moet zij de va der van Rei nout. Het zal 
een roe rig hu we lijk wor den. Het oud ste broer tje (10 maan den
oud) sterft aan de ge vol gen van een pok ken vac ci na tie. Als
Rei nout 4 jaar is, krijgt hij dif te rie en is op ster ven na dood.
Als de oor log in Indo ne sië en de Ja pan se be zet ting be gint, lukt 
het zijn moe der om Rei nout en zijn zus je uit het jap penk amp
te hou den. Zijn va der verd wijnt ech ter van au gus tus 1942 tot
en met 1945 in het jap penk amp en moet aan de Pa kan Baru-
lijn wer ken op Su ma tra. Zijn ge wicht van 90 kilo wordt 37
kilo en er ko men hef ti ge kamptrauma’s, die la ter al tijd weer
zul len op ko men en die wor den af ge re a geerd op de ge nen die
dicht bij staan. Na de oor log ko men er nog vijf kin de ren, deels
in Indië en deels in Ne der land. Het ge zin wordt ge re pa trieerd
en ze gaan wo nen in Bussum. Reinout gaat na de lagere
school naar het gymnasium op het Baarns Lyceum.

Een tan te woont in Bra zi lië en om zijn dienst plicht te ont lo -
pen ver trekt hij per boot als 19-ja ri ge jong en in 1956 naar zijn
tan te. La ter ko men ook zijn va der en moe der met de an de re kin -
de ren. Werk vin den blijkt moei lijk te zijn voor zijn va der.

Het ge volg is dat Rei nout het hele ge zin met zeven kin de -
ren blijft on der hou den. In de avond uren werkt hij als do cent
Engels, Duits en Ne der lands op een ta len in sti tuut en la ter ook
als tolk ver ta ler Por tu gees, Engels, Ne der lands, Duits en Frans
bij een Bra zi li aan se mul ti na ti o nal. Hij gaat dan van af 1965 ge -
og ra fie aan de uni ver si teit stu de ren en daar ont moet hij Da ni -
èle, die met een op hem valt. Ze is dan 22 jaar. Ze trou wen in
1968 en blij ven in Bra zi lië tot 1970. Zijn va der is in mid dels in 
1962 overleden en zijn moeder in 1967.

De po li tie ke si tu a tie in Bra zi lië wordt van af 1964 heel
drei gend. Als do cent, nu ge og ra fie, ge schie de nis en al ge me ne
be scha ving, wordt het heel ge vaar lijk om te blij ven, om dat
veel le ra ren en stu den ten op ge pakt en soms ge mar teld wor den
door het re gi me. Ze ver la ten daar om Bra zi lië in 1970 en gaan
naar Ne der land, waar Rei nout geografie gaat geven op het
Baarns Lyceum.

Te vens is hij le raar Por tu gees en co ördinator cur sus be ge -
lei der op het tro pen in sti tuut voor de Stich ting Ne der land se
Vrij wil li gers. Hun oud ste doch ter wordt in Ne der land ge bo -
ren. Van uit deze stich ting wordt hij uit ge zon den in 1974 naar
Tan za nia als di rec teur van de oplei dings school voor Eu ro pe se
en Ca na de se vrij wil li gers. In Tan za nia wordt dan hun jong ste

doch ter ge bo ren. Na een jaar word hij door de Stich ting over -
ge plaatst naar Zam bia, deels als team lei der, deels als cur sus be -
gel ei der, tot september 1976.

Dan plot se ling uit het niets, van uit een le ven van spre ken en
com mu ni ca tie, het door ge ven er van in vele ta len, op plek ken
we reld wijd ver spreid, wordt Rei nout, als 39-ja ri ge, ge trof fen
door een her sen in farct. Hij wordt naar het hos pi taal in Lu sa ka
ge bracht. Een een zij di ge ver lam ming heeft ook zijn spraak ver -
mo gen aang etast, het gaat heel slecht met hem en hij zweeft op
het rand je van de dood. Hij kan niet meer pra ten en niet meer
lo pen. Ze moe ten in sep tem ber 1976 naar Ne der land te rug gaan.
Hij wordt eerst in de Va le ri us kli niek en daar na in Zon ne straal
op ge no men. Er volgt een lang du rig en pijn lijk re va li da tie tra ject.

Da nièle is aan vank elijk met de meis jes bij zijn broer in de
Bijl mer ing etrok ken. In de cem ber 1976 krij gen zij hun ei gen
wo ning. Een paar jaar la ter gaat Da nièle wer ken als do cen te
Frans, Por tu gees en Swahili.

Na dit in tens in dru kwek ken de le ven, vraag ik hoe Rei nout
de spi ri tu a li teit heeft be leefd. Zijn va der en moe der zijn bei de
Vrij-Kat ho liek en the o soof, in Ban doeng en la ter in Ne der -
land. Zo komt er diep gang in zijn op voe ding, die voor al bij
Rei nout aan slaat. In Bra zi lië is hij be zig met spi ri tu e le yoga en 
hij me di teert. La ter als hij van uit São Pau lo in de bin nen lan -
den gaat wer ken, 320 ki lo me ter verd er op, wordt het moei lijk
die dis ci pli ne vast te hou den. De spi ri tu a li teit blijft slui me rend 
aan we zig. Het her sen in farct brengt hem heel dicht bij die
kracht, die hij kent.

Bijna-doodervaring
Hij heeft een bij na-dood er va ring, die ik met zijn woor den zal
be schrij ven: 

“Ik ging door een tun nel naar een pas tel acht i ge om ge ving, 
waar een drom van men sen wa ren, aan het ein de was er een
Boeddha of Chris tus. Het kon me niets sche len. In die drom
men sen wa ren ook mijn moe der en mijn schoon va der en deze
zei den:’Jouw le ven is niet voor bij. Ga te rug.’ Ik ging moei -
zaam te rug, denk end aan mijn drie mei den, die heb ben mij no -
dig. Ik ging te rug door wa ter met vele ver snel ling en, om hoog,
moei zaam.”

“Toen twee we ken la ter de neu ro loog aan mijn bed zat,
hoor de ik hem zeg gen: ‘Het wordt niets met hem.’

Ik wist toen: ’Nee, an ders was ik niet te rug ge gaan van we -
ge mijn mei den.’ Dit geeft mij kracht. Het is mijn kar ma, het
die pe re lot, zo wel het goe de als het slech te. Wij moe ten te rug -
gaan naar het oor spronk elij ke, om be ter te wor den. Als men -
sen van het pa ra dijs, heb ben we geen idee in deze leer school
ge wor pen te wor den en ge lou terd te wor den. We moe ten ons
be wust wor den wat het ver schil is tus sen goed en kwaad.

Ik voel dat ik pries ter had wil len wor den, maar ik loop nu
een an de re weg naar het ho ge re. In de ka pel, de kerk, daar
voel ik me thuis. Ik voel me een ge luk kig mens, ik kijk voor uit,
ik ben ver-ziend. Soms is een pas op de plaats no dig. Ik wil de
emi gre ren naar Nieuw Zee land, maar eerst moest ik mijn Mas -
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ter en Doc to raat ha len in Enge land. Maar dat werd het al le -
maal niet… Ik be schouw po si tief en ne ga tief als het zelf de, bei -
de kan ten die er al tijd zijn. Als ie mand kwaad doet, dan is het
niet kwaad, dan is het on be wust.

Ik ben door dit wat me over ko men is, re la ti ve ren der ge -
wor den. Ik heb be ter le ren lui ste ren en ik ben men sen die ik

ont moet, dui de lij ker gaan zien. We le ren door scha de en
schan de. Wie niet ho ren wil, moet voe len. 

Onze doch ter heeft haar spreek beurt ge hou den over lo go -
pe die met de ti tel: com mu ni ca tie half weg. (afa sie)

Alle drie, Daniële en mijn doch ters zijn heel trots op mij.”

Ik heb het een voor recht ge von den om zo veel kracht te ont -
dek ken en zo veel schoon heid in dit men sen le ven.  Als we dan
een foto ne men on der een Indisch schil de rij, dan zie ik weer -
kaatst een le vens weg, die ui tein de lijk een kost ba re of fer gang
is ge wor den aan het ho ge re, het die pe re, het in ten se re le ven.
Zo veel woor den wa ren no dig om jou, Rei nout, te la ten groei en 
voor mij in een her ken baar heid en pracht. Wat heb je me veel
ge ge ven. Te ri ma kas si en sam pai ber te mu lagi.

Be dankt en tot ziens, woor den die jij ie de re keer weer uit -
spreekt als ik jou ont moet.

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

* * *
*
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BOEKENINFO
Aat-Lambèrt de Kwant

Jaas van der Meer
De kos mi sche aard van onze wer ke -
lijk heid - Inzich ten in we reld fei ten
en het strijd to neel van ons be wust -
zijn. Aspekt 2012 
Dit boek moest ik even op me la ten in -
wer ken want Van der Meer zet je wel
aan het denk en. Hij wil in dit in tri ge ren -
de boek de hoofd lij nen dui den van
waar uit die hoofd lij nen, hun oor za ken
en symp to men van onze we reld een -
vou di ger on der schei den kun nen wor -
den. De au teur gaat uit voe rig in op de
snel le ve ran de ring en en on ze ker he -
den in de we reld. 
Twaalf jaar ge le den start te hij met zijn
on der zoek, tij dens zijn stu die aan de
Tech ni sche Uni ver si teit te Delft. De

ant woor den uit de gang ba re we ten schap al leen wa ren voor hem niet
be vre di gend. Voor al de in zich ten uit de kos mo lo gie en de kwan tum fy -
si ca brach ten een to taal nieuw we reld beeld naar vo ren. Hij ont dek te
dat er een pa troon zit in de ver slui e ring van de waar heid, de re den
waar om vol gens hem het men se lij ke be wust zijn op zet te lijk on derd rukt
wordt. De re ac ties van men sen op deze the o rie heb ben hem aang ezet
tot het schrij ven van dit boek. Als dys lec ti cus was het schrij ven ove ri -
gens een enor me uit da ging want door het as so ci a tie ve ver mo gen dat
heel vaak ge paard gaat met dys lexie, was dit de kracht om ho lis tisch
en ver bin dend te wer ken, zo zegt van der Meer. 

In zijn boek zet van der Meer een aan tal be lang rij ke fei ten en ont -
wik ke ling en in de we reld op een rij waar van het goed is er ken nis van
te ne men. In een voor woord zegt Mar cel Mes sing dat “we hierd oor niet 
al leen le ren een be ter in zicht te ont wik ke len over wat de machts eli te
lie ver ver bor gen houdt om de mens heid blij vend te kun nen ma ni pu le -
ren, maar ver krij gen we ook in zicht in be paal de tech no lo gie ën en ver -
bor gen ken nis die het heil van de mens heid en alle le ven de we zens
zou den kun nen be vor de ren als we er een be wus te keu ze voor zou den
ma ken. De men son waar di ge toe stan den in vele lan den wor den voor al
ver oor zaakt door on we tend heid over be paal de fei ten, waard oor er
geen ve ran de ring en tot stand ge bracht (kun nen) wor den.”

Jaas van der Meer ana ly seert wat er in de we reld van van daag aan de
gang is, maar gaat ook in op be paal de ont dek king en in de na tuur we -
ten schap, zo als kwan tum fy si ca, ruim te vaart, na no tech no lo gie en wa -
pen tech no lo gie. Hij be schrijft ook de ont wik ke ling en in de so ci a le we -
ten schap pen, (fi lo so fie, psycho lo gie), eco no mie, bi o lo gie (evo lu tie leer),
heel kun de en eso te rie en wijst daar bij op de spi ri tu e le di men sie in de
mens. Hij ver bindt nieu we we ten schap pe lij ke in zich ten en oude wijs -
heid met el kaar. Van der Meer biedt ook een kri ti sche ana ly se over de
hui di ge maat schap pij, zo als de fi nan ci ële sec tor, me dia & com mu ni ca -
tie en voe ding. Hij wil aan to nen dat de mo cra tie ei gen lijk een was sen
neus is en dat we fei te lijk als proef ko nij nen bin nen de com mer ci ële
eco no mie en po ten ti ële be drei ging voor de ‘big brother’ maat schap pij
wor den be han deld. Hij stelt ook vast dat we op het ge bied van be wust -
zijn ge ma ni pu leerd wor den en hoe ge tracht wordt dit be wust zijn te ma -
ni pu le ren via de maat schap pe lijk ont wik kel de en heer sen de in sti tu ten.
We la ten ons vol gens hem ook te mak ke lijk ma ni pu le ren,

Het is op mer ke lijk dat steeds meer men sen de sa men hang en ver -
ban den gaan zien zo als ook Van der Meer die van uit een ho lis ti sche
vi sie be schrijft. Een he lik op ter view ei gen lijk.

Voor de eer ste helft van het boek moet je echt even gaan zit ten.
Niet on toe gank elijk maar het is wel pit ti ge kost. Je kunt het over slaan
en bij het twee de deel be gin nen maar voor wie de moei te neemt deel
een in alle rust tot zich te la ten doord ring en, gaat een we reld open en
gaat het twee de deel toch weer wat an ders le zen.

Som mi ge con clu sies gaan wel heel erg ver. Zo stelt hij aan de
hand van enk ele foto’s van we reld lei ders vast dat het hand ge baar ei -
gen lijk een sym bool van sa tan. Zo zijn er meer con clu sies waar bij ik
vraag te kens plaats. De mak ke van dit ove ri gens boei en de en ont hul -
len de boek is, dat Van der Meer te veel ter rei nen wil be strij ken en daar
ook een oor deel over heeft, maar ik heb be won de ring voor de enor me
hoe veel heid re search die hij voor dit boek ver richt heeft. Hij zet alle
ont wik ke ling en op een rij, waard oor je een com pleet beeld krijgt van
wat er in onze sa men le ving speelt en wel ke krach ten er werk zaam zijn 
ach ter het we reld to neel.

Voor meer boek be spre king en, zie el ders in dit blad.

* * *



Tekenen van het Woord
Anoniem

“De Geest in ons is het Woord, lang verloren, in smart door de
wereld van de Ziel gezocht, in een wereld van lege ijdele
woorden. Ach, zolang als schaduw en licht zijn gemengd,
zal nimmer het zoeken van de wereld naar ’t Woord, noch
haar smart tot een einde komen, zal nimmer de wereld van
haar wonden genezen, tenzij het Vlees-geworden Woord
tot Ziel-geworden Woord is gemaakt.” 

— Ar thur Ed ward Waite      

Wat moet nu het resultaat zijn van al onze pogingen?
Persoonlijke bevrediging of een vreugdevolle hemel van
eindeloze rust en zaligheid?

God verhoede het! Het zoeken in de wereld gaat voort, de
kreet van de mensheid rijst op uit de diepten en stijgt op tot
voor de troon van God Zelf. Uit het binnenste van de Tem -
pel Gods, tot waar wij worstelend onze weg gevonden heb -
ben, keren wij terug om op aarde te werken. Wij rusten niet
in ons streven totdat de laatste zoeker in de wereld zijn weg 
naar huis heeft gevonden.

Wat zal de wereld red den uit haar huidige smart, economische
moeilijkheden en chaos? Wat zal het Nieuwe Tijdperk van
broederschap en groepsleven inluiden? Wie of wat zal de
wereld red den? Zou dit niet kunnen geschieden door het
tevoorschijn treden van een groep praktische mystici, die
samen verbonden in het besef van goddelijke eenheid, op
praktische wijze op aarde werken? Zij zullen zich niet in
kloosters of op stille plaatsen van de wereld terugtrekken,
hoe aanlokkelijk dit ook mag lijken, maar zullen deelnemen
aan het normale leven op deze aarde. Het zullen de leiders
in het zakenleven zijn in onze grote steden, zij zullen onze
politieke programma’s ten uitvoer brengen, zij zullen de
jeugd leiding geven door de juiste opvoeding, zij zullen
onze economische, maatschappelijke en nationale toe -
komst beheersen. Dit alles zullen zij vanuit het centrum van 
hun wezen doen en vanuit het standpunt van de ziel. Zij
zullen het geheim van verlichting kennen, zij zullen weten
hoe alle problemen zijn voor te leggen aan de alwetendheid 
der ziel, zij zullen het geheim kennen van het leven dat alle
mensen tot broeders maakt.

Zij zullen allen die zij ontmoeten, erkennen als kinderen Gods,
maar zij zullen ook de tekenen van de verlichte mens ken -
nen en zullen trachten met hen ten bate van het geheel te
werken. Zij zullen elkaar telepathisch vinden en daarom ten 
nauwste samenwerken.

Deze groep bestaat reeds, en de leden ervan zijn met elkaar in 
het nauwste con tact. Zij worden in ieder land aangetroffen,
maar ontmoeten elkaar dagelijks in het rijk van de Ziel. Zij
spreken dezelfde taal, hebben dezelfde idealen, kennen
geen scheidsmuren of verdeeldheid, geen haat of klasse-
onderscheid; zij richten geen barrières op tussen de ras -
sen, zij zien de dingen zoals ze zijn. Het zijn geen wilde
idealisten, maar zij concentreren zich op de eerstvolgende
schrede die de mensheid moet doen en niet op de slot -
fasen van hun eigen ontwikkeling. Zij werken met wereldse
wijsheid zowel als met geestelijk inzicht. Bovenal werken zij 
samen en komen met elkaar in aanraking door de macht
van een vereend besef.

Deze integrerende groep van mystici en kenners is de hoop
van de wereld en vormt de Wereld-Verlosser.  Zij staan
boven en buiten alle geloofsovertuigingen en theologieën;
zij werken op alle gebieden van menselijke werkzaamheid
 – wetenschappelijk, politiek, religieus, opvoedkundig en

wijsgerig.  Zij stellen geen belang in terminologieën en
verspillen geen tijd met het trachten elkaar hun lievelings
 theorieën op te dringen, hun speciale termen of hun be -
paalde benadering van de waarheid. Zij herkennen de
waar heid die ten grondslag ligt aan alle voorspellingen en
stellen slechts belang in de beginselen van broederschap,
in het nadruk leggen op de essentiële factoren en in het
leven naar de geest van de wereld van alledag. 

Zij kennen de betekenis van meditatie en zijn thans bij ons. Het 
is ons voorrecht tot hun gelederen te mogen toetreden door 
ons te onderwerpen aan de techniek van meditatie, aan de
dis ci pline van juist dagelijks leven en aan de invloed van
het zuivere motief van dienst.

 
Reactie van de redactie
De redactie ontving dit stuk kopij met verzoek tot plaatsing. Dat 

is op zich niet uitzonderlijk. Het volgende was het wel. Het
stuk kwam vergezeld van het verzoek, indien de redactie
besloot tot plaatsing, dat anoniem te doen. Aan de redactie
is de bron bekend. Graag hebben wij gehoor gegeven aan
het anoniem plaatsen.  Eén van de redenen dat wij zijn over 
gegaan tot plaatsing betrof de argumentatie bij het verzoek.

In gesprek met de, anonieme, auteur werd het idee geboren een 
kleine tekst toe te voegen. Namelijk om eens stil te staan bij
wat precies hier wordt verwoord. Niet zozeer per se en
precies wat hier is weergegeven, als wel ook om eens stil te
staan bij de snelheid waarmee we informatie tot ons nemen.
Stel nou eens dat deze tekst de enige tekst is die te lezen
valt de komende 365 dagen? Hoe rijk is deze tekst dan? En,
met die 365 dagen en geen ander leesvoer in het vooruit -
zicht, waar zou dan eerder in de tijd op de automatische
piloot over zijn heen gelezen?  Of ook: wat is ‘nu’ nodig dat
tekst volledig boeit en blijft boeien? Ligt het niet geboeid
raken aan een tekst? Of is het onze aandacht? Onze ver -
wachting? Onze nieuwsgierigheid?

Eén van de redactieleden viel op, toevallig lezend in een ander
werkje dat inzoomde op dat tijdsgewricht, dat het niet an -
ders kon, bijna, als zou bovenstaande tekst be gin 19e eeuw 
geschreven zijn. Dat bleek ook zo te zijn.

Hint: de gedachte als zou de taak van ‘leider’ samenvallen met de
meest goede intentie voor de mensheid. Dat sta dium zijn we
gepasseerd, desalniettemin vraagt ook deze gedachte ons uit
naar onze verantwoordelijkheid. Als het zo is dat het Woord
wedergeboren wordt in een groep welke ultieme bij drage leve -
ren we ieder dan wel of niet? Als wij niet rusten totdat de
laatste zoeker in de wereld zijn weg naar huis ge vonden heeft
zijn we dan snel moe of krijgen we een ‘sec ond wind’?

En als ‘verlichten’ de ‘tekenen van de verlichte mens kennen
en trachten met hen (…) te werken’ welke weerstand tot
vrijwillige medewerking bindt ons dan? En als het Woord in
een gemeenschap of groep geboren kan worden wat
betekent dat dan voor de Vrij-Katholieke Kerk? 

Als verlichten, gelijk bo dhi satt va’s, werken ten bate van allen
waarmee wil de Vrij-Katholieke Kerk dan haar jaren vullen
tot het tweede jubileum van honderd jaar in 2116?

Wat is ons zuivere motief van dienst?
Is het in dienst van de maakbaarheid? In dienst van de eindig -

heid? In dienst van de eeuwigheid? Kunnen we ertoe
komen alles los te laten en te vallen om dan te ontdekken
dat ‘vallen’ niet bestaat?

En als we dat weten, wat doen we dan? £
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De Overwinning op het Ego
Over de be te ke nis van Je zus en Ma ria in de Ko ran

Ojas Th. de Ronde

We le ven in een we reld waar in zeer uit een lo pen de tra di ties,die lange tijd af zon der lijk naast el kaar be ston den of el kaar be stre den, 
op een nieu we ma nier met el kaar in con tact ko men. We le ven in een ‘global village’. Dat le vert, naast veel ver war ring en span -
nin g en, ook au then tie ke we der zijd se in spi ra tie op. Zo ben ik door mijn ken nis ma king met de soe fis (1) ook ge fas ci neerd ge raakt
door de Ko ran en de be te ke nis die daar in ge ge ven wordt aan Je zus en Ma ria. Een be te ke nis die nog heel dicht ligt bij die van de
oor spronk elij ke gnos ti sche chris te nen en die het be grip ‘jihad’ weer de oor spronk elij ke, in spi re ren de  be te ke nis geeft van ‘over -
win ning van het ego’. Als we in deze Kerst tijd per soon lijk, via kaar ten, Fa ce book, Twit ter of e-mail aan ie der tot over de hele we -
reld vre de wen sen uit spre ken, dan kun nen we ons hierd oor la ten in spi re ren.

Het boek waar op we ons hier bij ba se ren is de Ko ran (2), het
hei li ge boek van de Mos lims dat vol gens de tra di tie door God
via de eng el Ga bri ël aan Mo ham med was ‘neergezonden’.
Over de his to ri sche om stan dig he den is veel te ver tel len. Voor
ons Wes ter ling en van de 21e eeuw zijn die vaak moei lijk in te
le ven. Maar het is wel be lang rijk dit te doen om dat we ons an -
ders niet kun nen la ten in spi re ren door wat de Ko ran zegt. We
gaan er daar om kort op in en ver vol gen dan onze zoek tocht
naar Je zus en Ma ria in dit hei li ge boek.

Mo ham med, een barmhartige veldheer 
Zo als over Mo zes, Boeddha en Je zus is er ook over het le ven
van Mo ham med veel  his to risch-kri tisch on der zoek ge daan.
Een be lang rijk on der zoek is ge daan door Da niel Brown (2) dat
wij hier kort zul len weer ge ven. 

De au teur geeft een goed his to risch beeld van de si tu a tie
waar in Mo ham med was ge bo ren, van zijn le ven en van de Is -
la mi ti sche tra di tie waar van hij de in spi ra tor was. Het re la ti -
veert het beeld dat wij in het Wes ten van Mo ham med heb ben,
als zou zijn le ven voor al uit oor log voe ren be staan heb ben. 
Na tuur lijk heeft hij enk ele ma len moe ten vech ten, maar dat
was voornamelijk uit lijfsbehoud. 

Toen Mo ham med in het jaar 610 van onze chris te lij ke jaar -
tel ling voor het eerst de open ba ring en ont ving die la ter in de
Ko ran zou den wor den op ge no men, was hij een nog on be ken de 
in wo ner van het Ara bi sche stad je Mek ka. Maar dat duur de
niet lang, want Mo ham med be gon al spoe dig be kend te wor -
den als gevierd spreker. 

Een aan tal ja ren kon hij vrij uit spre ken, maar toen er een
klei ne suc ces vol le ge meen schap (‘oemma’) rond om hem ont -
stond en hij de heer sen de klas se op hun ma te ri a lis ti sche in stel -
ling be gon te wij zen, ver slech ter de de si tu a tie in kor te tijd. 

Hij kreeg van de Ara bie ren in Jathrib (het la te re Me di na)
het ver zoek bij hen te ko men wo nen, een emi gra tie (‘hidjra’)
die plaats vond in 622 en die door de  Mos lims als het be gin
van het Isla mi ti sche tijd perk wordt be schouwd.

Het heer send be stel in Mek ka be schouw de dit als ver raad
en zwoer wraak. Daar kwa men een aan tal oor lo gen tus sen Mek -
ka en Me di na uit voort, waar in Mo ham med steeds mach t i ger
werd. Ui tein de lijk won nen Mo ham med en zijn tri ba le bond ge -
no ten de strijd in 630 en opent Mek ka de poor ten voor hen. De
stad wordt zon der bloed ver gie ten ing eno men en nie mand werd
ge dwong en de is lam aan te ne men. Op dat mo ment schaar den
alle stam men van het Ara bi sche schie rei land zich ach ter Mo -
ham med. Hij had tus sen de al tijd vecht lus ti ge en oor log voe ren -
de stam men vre de ge bracht. Als hij twee jaar la ter sterft wordt
Aboe Bakr tot zijn op vol ger (‘chalifa’) ge ko zen.

Mystieke ervaringen 
Een van de eer ste bi og ra fen, Mo ham med ibn Ishak (3), ver telt
hoe er in de tijd van Mo ham med een groot ver lang en was God
te le ren ken nen zo als Hij was. Chris te nen en Jo den leef den in
Mek ka en be paal den het gods dienst i ge le ven, maar – af ge zien
van enk ele groepjes gnos ti sche chris te nen – leek hun gods dienst 
ver wa terd en gaf niet meer de in spi ra tie die ech te au then tie ke
zoe kers van een le ven de God ver wacht ten. Mo ham med ibn
Ishak ver telt hoe vier be wo ners van Mek ka be slo ten op zoek te
gaan in het ver re Sy rië en Irak om de ware gods dienst te vin den, 
zo als die ooit door Abra ham, de oer va der van Jo den en Chris te -
nen, was be leefd. Het ver haal gaat dat een van hen, Zaïd, voor
zijn ver trek bij de mys te rieu ze Ka’ab stond, waar de Ara bie ren
sinds on heug lij ke tij den hun ri tu e le om gang de den. En hij bad:
‘O God, wist ik maar hoe u aan be den wenst te wor den, dan zou
ik u al dus aan bid den. Maar ik weet het niet.’

Ka’ab in Mekka

Zijn ver lang en werd ver vuld toen de in die da gen nog on be -
ken de Mo ham med in 610 een god de lij ke open ba ring kreeg.
Mo ham med was aan het vas ten op de berg Hira toen hij uit
zijn slaap wak ker schrok en merk te dat een ver plet te ren de
god de lij ke aan we zig heid hem om klem de. Hij hoor de een 
eng el zeg gen: ‘Draag voor! Ikra!’ Net als de He breeuw se pro -
fe ten, die er vaak te gen op za gen Gods Woord te spre ken, wei -
ger de Mo ham med en zei ‘Ik ben geen voord ra ger.’ Maar, zo
ver tel de  hij la ter, de eng el om klem de hem in zo’n wurg greep
dat hij het ge voel had dat zijn adem hem werd be no men. Juist
toen hij dacht dat hij het niet meer vol hield liet de eng el hem
los en be val hem:’Draag voor! Ikra!’ Opnieuw wei ger de Mo -
ham med en op nieuw klem de de eng el hem vast tot dat hij bij na 
dacht te be zwij ken. Ten slot te, na voor de der de keer in een af -
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schu we lij ke wurg greep te zijn om klemd, merk te Mo ham med
dat de eer ste woor den van een nieu we, hei li ge Schrift hem uit
de mond stroom den: ‘Lees op in de naam van uw Heer die ge -
scha pen heeft, ge scha pen heeft de mens van een bloed klomp.
Lees op! En uw Heer is de eer waar dig ste die on der we zen
heeft door het schrijf riet, de mens heeft on der we zen wat hij
niet wist.’ (Ko ran 96:2-5) 

De geboorte van de Ko ran
Voor het eerst was het Woord van God in het Ara bisch ge -
spro ken en de neer slag hier van in het ge schre ven woord zou
ten slot te ‘al-qoer’an’ he ten, de voord racht, de ‘Koran’. 

Maar voor Mo ham med was deze er va ring aan vank elijk
ver schrik ke lijk. Hij gruw de vol angst van zich zelf en meen de
door een de mon, een ‘djin nie’, be ze ten te zijn. Hij ren de daar -
om vol angst de grot uit en wil de zich van de berg wer pen.
Maar daar hield de eng el hem te gen en riep: ‘Mohammed! Gij
zijt de ge zant van God en ik ben Ga bri ël.’ Mo ham med pro -
beer de hem te ont wij ken, maar het luk te hem niet. Zo als hij la -
ter zou ver tel len: ‘Toen wil de ik mijn ge zicht van hem af wen -
den, maar waar ik ook keek aan de ho ri zon, over al zag ik hem 
weer.’ (Ko ran 19:61- 64)  

Mo ham med had op dat mo ment de ver plet te ren de er va ring
van de nu mi neu ze wer ke lijk heid, die de He breeuw se pro fe ten
‘kadosj’ of hei lig heid noem den, de over wel di gen de an ders -
heid van het god de lij ke. Het zou hem zijn le ven lang over ko -
men en de tek sten die op zul ke mo men ten uit zijn mond
stroom den zou den wor den ge hoord en ont hou den in een vro -
me  mon de linge tra di tie, die ui tein de lijk zijn neer slag zou krij -
gen in de ge schre ven tekst van de Ko ran. 

Maria, de uitverkorene
Nu we in de chris te lij ke we reld de ge boor te van Je zus vie ren,
is het boei end hier over ook in de Ko ran te le zen. Dat werkt in -
spi re rend. Wie een beet je thuis is in de Ko ran (4) weet dat Je -
zus (ara bisch: Isa) en zijn Moe der Ma ria (ara bisch: Ma ry am)
er een bij zon de re plaats in in ne men en vele ma len eer vol ver -
meld wor den. Een hoofd stuk van de Ko ran draagt zelfs als ti -
tel de naam Ma ry am. Som mi ge mos lims zien Ma ria ook als
een pro fe tes. En net zo als de Chris te nen ge lo ven de Mos lims
ook in de maag de lij ke ver wek king van Je zus. Een boei en de
tekst daar over vin den we in Ko ran 3:42 – 48.: 

‘En toen de eng elen zei den: ‘O Ma ria, God heeft jou uit -
ver ko ren en jou rein ge maakt en hij heeft jou uit ver ko ren bo -
ven de vrou wen van de we reld be wo ners. O Ma ria, wees jouw
Heer on derd anig en buig je eer bie dig voor hem (in ge bed) en
buig met de buigenden’….

Toen de eng elen zei den: ‘O Ma ria, God kon digt jou een
woord van Hem aan, wiens naam zal zijn de Mes si as, Je zus
zoon van Ma ria. Hij zal in het te gen woor di ge le ven en in het
hier na maals in hoog aan zien staan en be ho ren tot hen die in de
na bij heid (van God) zijn. Als kind en als vol was se ne zal hij tot
de men sen spre ken en hij zal een van de recht scha pe nen zijn.

Zij zei: ‘Mijn Heer hoe zou ik een kind kun nen krij gen, ter -
wijl geen mens mij heeft aang eraakt?’ Hij zei: ‘Zo is het. God
schept wat Hij wil. Wan neer Hij iets be slist, dan zegt Hij er
slechts te gen: ‘Wees! En het is.’ En God zal hem de Boe ken
van de Wijs heid, de Tho ra en het Evang elie, on der wij zen.’ 

Wat op valt in deze tekst is dat Mo ham med met de chris te -
nen over eenk omt in het ge loof in de maag de lij ke ge boor te van 
Je zus. Maar dat be te kent niet – en daar in ver schilt de Ko ran

van de or tho doxe chris te nen – dat Mo ham med hier mee Je zus
tot enig ge bo ren Zoon van God ver klaart. Je zus is, zo als Mo -
ham med ook in een an de re soe ra be schrijft, door God ge scha -
pen zo als ook de eer ste mens Adam ge scha pen is: door een
wils be sluit van God.  God zegt: Wees! En het is. Zo is het
altijd geweest en zal het altijd blijven. 

Jezus, de machtige profeet
Wie is Je zus dan wel? Vol gens de Islam is Je zus een Macht i ge 
Pro feet van God. De Islam leert dat er dui zen den Pro fe ten ge -
weest zijn die al len het zelf de ge loof brach ten, voor de no den
van hun spe ci fie ke ge meen schap. Zo wa ren er bij voor beeld de 
pro fe ten Abra ham, Mo zes, Da vid en Je zus. Daar na kwam er
vol gens de Islam nog één en met een de laat ste pro feet, met
name de pro feet Mo ham med. Met hem wer den de open ba ring -
en van God aan de hele mens heid vol tooid. 

Een tekst in de Ko ran die dit dui de lijk maakt is de vol gen -
de: ‘Zeg: ‘Wij ge lo ven in God, in wat naar ons is neer ge zon -
den en in wat naar Abra ham, Isma ël, Isaac, Ja cob en de stam -
men is neer ge zon den en in wat aan Mo zes en Je zus is ge ge ven 
en in wat aan de pro fe ten door hun Heer is ge ge ven. Wij ma -
ken geen ver schil tus sen één van hen, en wij heb ben ons aan
Hem over ge ge ven.’ (Ko ran 2:136) 

Hier mee is een van de ge loofs ar ti ke len van de Islam dui de -
lijk: het ge loof in alle pro fe ten van God zon der on der scheid,
en in de aan hen ge o pen baar de Hei li ge Boe ken. Dit be te kent
dat ie mand die niet in het pro feet schap van Je zus ge looft, dus
ook geen Moslim kan zijn. 

En heeft Mo ham med een an de re bood schap dan Je zus? 
Ook hier in is de Ko ran dui de lijk. Mo ham med, die vol gens de
tra di tie de tek sten van de Ko ran ont ving van de Aart seng el
Ga bri ël, hoort deze eng el op een ge ge ven mo ment zeg gen:
‘Aan jou (Mo ham med) wordt slechts ge zegd wat aan al de ge -
zan ten voor jouw tijd ge zegd werd.’ (Ko ran 41:43). Hier mee
wordt Mo ham med ge plaatst in de lange tra di tie van toen be -
ken de  pro fe ten.

Gnostische traditie
Maar op een punt lijkt Mo ham med dui de lijk in te gaan te gen wat
Je zus over zich zelf ge zegd heeft: dat hij de enig ge bo ren Zoon van 
God zou zijn. Wat zegt his to risch on der zoek hier over? 

Als Mo ham med de open ba ring en krijgt die in de Ko ran
zijn op ge schre ven, le ven we in de zevende eeuw van de chris -
te lij ke jaar tel ling. Dat is al weer enk ele eeu wen na dat in het
Con ci lie van Ni cea  de or tho doxe ge loofs be lij de nis is op ge -
steld. Daar in wordt Je zus tot ‘eniggeboren Zoon van God’ ver -
klaard. Maar was dit ook de opvatting van Jezus zelf? 

His to risch on der zoek van de laat ste eeu wen laat zien dat
dit niet meer is dan een or tho doxe in ter pre ta tie van de vier ca -
no nie ke evang eli ën en de brie ven van Pau lus. Maar we we ten
nu, ze ker na de ont dek king van de bi bli o theek van Nag Ham -
ma di. dat er in het oor spronk elij ke chris ten dom ook heel an der 
op vat ting en over Je zus leef den en dat Je zus zich zelf nooit tot
‘eniggeboren Zoon van God’ heeft ver klaard.  Zijn bood schap
was eer der dat wij allen ‘zonen van God’ zijn. 

Deze ‘blijde boodschap’ werd door de gnos ti sche chris te -
nen le vend ge hou den. En zij ble ven hier aan vast hou den, ook
toen zij op het Con ci lie van Ni cea in 325 A.D. door de or tho -
doxe bis schop pen als ket ters wer den ver oor deeld en zich over -
al schuil moes ten hou den. Maar Mo ham med moet deze chris -
te nen nog ge kend heb ben en er in Mek ka en Me di na mee heb -

12

Ref lec tie 9(4), winter 2012



ben sa meng eleefd. Hij deel de ook hun over tui ging dat de or -
tho doxe chris te lij ke ge loofs be lij de nis op dit punt een ver val -
sing van het oor spronk elij ke Evang elie van Je zus in hield.
Over hen spreekt hij dan ook als hij in soe ra 5 zegt: ‘En je zult 
mer ken dat zij die zeg gen ‘Wij zijn christenen’ in ge ne gen heid
het dichtst staan bij (de Mos lims).‘ (Ko ran 5:82).

De ac tu a li teit hier van werd een aan tal ja ren ge le den nog
eens be ves tigd door een on der zoek on der de Angli caan se bis -
schop pen. De vraag was of chris te nen in onze tijd nog ver plicht
zijn  te ge lo ven dat Je zus de Enig ge bo ren Zoon van God is. Van 
de 30 bis schop pen zei den er 11 dat dit een nood za ke lij ke ge -
loofs ar ti kel was, maar 19 bis schop pen zei den dat het juis ter was 
om Je zus te be schou wen als ‘Gods su pre me agent’ (5). 

Geen god dan God
Dit sluit ook aan bij de kern van de Islam: een ab so luut mo no -
the ïsme. ‘Zeg: Hij is God als eni ge. God de eeu wi ge. Hij heeft
niet ver wekt en is niet ver wekt en niet één is aan Hem gelijk -
waardig’ (Ko ran 112:1-4)

‘Allah’ is het Ara bisch woord voor God. Het is het eni ge
Ara bi sche woord dat noch man ne lijk noch vrou we lijk is – het
heeft ook geen meer vouds vorm. Deze ling u ïstische ken mer ken 
on der stre pen de unie ke waar de van God. Mede daar om, en
om dat de Ko ran in het Ara bisch ge o pen baard is, ver kie zen de
mees te Mos lims het woord Allah bo ven God, maar de be te ke -
nis van beide termen in hetzelfde. 

He laas me nen veel chris te lij ke Islam des kun di gen dat het
woord Allah naar een an de re God ver wijst dan de chris te lij ke
God. Daar over is al veel get he o re ti seerd en get he o lo gi seerd en 
ook al veel no de loos bloed ge vloeid. Maar dat gaat in te gen de 
bedoelingen van de Koran.

Uit al les in de Ko ran blijkt dat Mo ham med be doel de dat
het hier ging om de zelf de Ene God die zich open baar de in de
Hei li ge Boe ken van Jo den en Chris te nen. Het is, vol gens de
Ko ran, deze Ene God die over ons al len waakt en waar in wij
al len vre de vin den: ‘Waarlijk, in het ge denk en van de Ene
God vin den de har ten vre de.’ (Ko ran 13:27) 

Hij diept dit uit als hij in de Ko ran laat op te ke nen: ’Weet
dat er geen god is dan God’ (Ko ran 47:19) . Een soe ra  die 
ken ne lijk ge ïnspireerd is door een be roemd vers in de Tho ra;
‘Gij zult geen an de re go den heb ben dan Mij’ (Deu te ro no mi um 
5:6). 

Maar ook een soe ra die ver won de ring wekt. Want wie zijn
dan die an de re go den die het con tact met de Ene God be lem -
me ren of zelfs zijn plaats wil len in ne men? Daar over be staat in 
ver schil len de eso te ri sche tra di ties een inspirerende uitleg. 

In eso te ri sche tra di ties, waar toe ook de gnos ti sche tra di tie
be hoort, in ter pre te ren de spi ri tu e le zoe kers de hei li ge tek sten
van uit de ‘kennis van het hart’. Zij zoe ken naar de be te ke nis
van een tekst voor de ei gen spi ri tu e le groei. Zo krij gen tek sten 
steeds actuele betekenis.

Deze in ter pre ta tie geeft aan de woor den ‘geen an de re god
dan God’ een in spi re ren de be te ke nis. Want wie is die an de re
god? Vol gens de eso te ri sche tra di ties is dit het ego. Het is het
be perk te ik-be wust zijn dat voort du rend be zig is het wer ke lij ke
con tact met God  te blok ke ren. Het is dit on ei gen lij ke ik met
zijn ang sten en be geer ten dat ook ge mak ke lijk tot  af god wordt
ver he ven en zo de groot se hin der paal is op de weg naar God. 

Mo ham med, en ook de Tho ra, roe pen de mens met ge -
noem de tek sten dus op om niet het ei gen ego tot af god ver hef -
fen, maar ruim te te ma ken voor de Ene.  

Een gezamenlijke ji had
De Ko ran heeft voor de strijd te gen dit ego een prach tig
woord: ji had, let ter lijk: het stre ven om het ego te over win nen.
He laas is de die pe be te ke nis daar van in het Wes ten ver lo ren
ge gaan. Niet he le maal ten on rech te, want het woord wordt in
de laat ste eeu wen ook ge bruikt door Mos lims die een cul tuur -
po li tie ke strijd te gen Wes ter se over heer sing een spi ri tu eel tint -
je wil den ge ven en dit ook ‘jihad’ noem den. Dan ver wijst dit
woord al leen nog maar naar een ui ter lijk oor logs ge beu ren en
ver liest het de oer be te ke nis van de in ner lij ke strijd die ie der
moet voe ren om het ego te over win nen en zo  in zich zelf  de
weg naar God vrij te ma ken. 

Maar, zo als de Wes ter se Islam ha ten de groe pen niet re pre -
sen ta tief zijn voor het Wes ten, zijn de an ti wes ter se groe pen
van de Isla mi ti sche we reld ook niet re pre sen ta tief voor de
wereld van de Moslims. 

Bo ven dien, door deze in ter pre ta tie wordt de wer ke lij ke be -
te ke nis van de ji had ont kracht. Wie de Ko ran wer ke lijk tot
zich laat doord ring en hoort dat dit een oproep is om vre de te
vin den in de Ene en van daar uit een we reld op te bou wen
waar in vre de en wel vaart heerst voor ie der een. Het groot ste
strui kel blok hier bij, en dat is het be sef van ie der die hier naar
op zoek is, is de blok ka de van het ego. Zo lang je hier aan vast -
houdt, is er geen wer ke lij ke vre de mo ge lijk. Niet van bin nen,
ook niet van bui ten. In de Isla mi ti sche we reld noemt men deze 
overwinning van het ego de waarachtige jihad. 

Als wij die le ven in de tra di tie van de gnos ti sche chris te -
nen ons hier in her ken nen, kun nen we met onze broe ders en
zus ters in de Isla mi ti sche we reld sa men op trek ken. Voor een
betere wereld.

(1) Ojas Th. de Ron de, Zien wat ver bor gen is, Ref lec tie, Herfst 2012
(2) Da niel Brown, A New Intro duc ti on to the Islam, 

Black well Pu blis hing, 2004
(3) Mo ham med ibn Ishak, Het le ven van Mo ham med, 

Meu len hoff Amster dam, 1980
(4) De Ko ran, ver ta ling Dr. J.H.Kra mers e.a., Arbei ders pers 1992
(5) The Dai ly News, 25/9/84. 
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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

* * *
*
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Evolutie van de Ziel van Maria
Tom Fokker

Tij dens een ge a ni meer de the ma mid dag in de Kerk ge meen te
Naar den af ge lo pen zo mer is be spro ken wat wij zou den kun nen
ver staan on der de “Evo lu tie van de Ziel van Ma ria”. In een
aan tal tek sten die wij goed ken nen kan een aan wij zing ge von -
den wor den wat wij on der de ziel en Ma ria kun nen ver staan.
Te vens werd de re la tie tus sen ziel en per soon lijk heid be spro ken.

Een zeer dui de lij ke aan wij zing wat wij on der ziel kun nen ver -
staan is te le zen in het eer ste cou plet van ge zang nr. 98 van het 
ge zang en boek van de VKK:

“Luis ter mijn Ziel, hoe thans de eng’len zing en, 
over de aar de, over land en over Zee. 
Zij lo ven ’t pad dat eens de hei li gen ging en, 
pad dat ons al len voert tot rust en vree. 
Eng’len des He ren, stra lend in kracht, 
zing end een wel kom tot de pel grims in de nacht.”

Het ge zang nr. 2 dat wij al tijd zing en in de Advents tijd spreekt 
over een roep van de wa te ren:

“De  Oce a nen roe pen U, O heil’ge Heer.
Het wis se lend tij, de snel le stroom, het blau we meer, 
O Heer van Lief de, Kom!”

Een vol gen de tekst is ge no men uit een vele dui zen den ja ren
oude tekst in het Oude Tes ta ment en die nu deel uit maakt van
onze Be zin ning op de Wijs heid waar in we o.a. zeg gen:

“Toen Hij een kring trok over het Vlak van de af grond; 
Toen Hij daar bo ven de Wol ken be ves tig de; 
toen Hij de Zee haar gren zen stel de, 
dat de Wa te ren haar oe vers ziet meer zou den 
    over schrij den. 
Was Ik elke dag voor Zijn Aang ezicht.”

Deze tek sten pas sen won der wel bij het on der werp en aan de
hand van de vol gen de woor den wil ik pro be ren mijn ge dach -
ten met u te de len. De tref woor den zijn:  

• Ziel.
• De relatie tussen ziel en persoonlijkheid.
• Wa ter als zee, oceanen, tij, snelle stroom, 

het blauwe meer (zie foto rechts) en de wolken.
• Het pad evolutie of transformatie.
• Hij en Ik.
• Evolutie.

Elk woord kan als  sym bool wor den ge bruikt om een gro te re
be te ke nis er aan te ge ven dan al leen de zui ve re waar neem ba re
vorm. Als wij ge bruik kun nen ma ken van alle 5 zint ui gen op
een ui ter lij ke en in ner lij ke wij ze dan zul len we een nieu we
we reld van beel den kun nen be tre den.

Hoe zien en ervaren wij de ziel
Als wij de ziel zien als een mo ge lijk heid om de evo lu tie van
de mens te be grij pen dan kun nen wij pro be ren of die ziel een
plaats ge ge ven kan wor den in het stof fe lijk lichaam van de
mens, dit als een klei ne vorm van het uni ver sum. Dit wordt
ook de ma cro kos mos en de mi cro kos mos ge noemd. Wij spre -
ken meest al over de drie-een heid van lichaam, ziel en Geest,
die ook in het uni ver sum te zien is.

Deze drie-een heid kun nen we zien als het cor pus (lichaam) 
van de mens, met de hals die de ver bin ding vormt tus sen het
cor pus en het hoofd.

Op een zelf de wij ze kun nen we spre ken van de we reld
waar in wij le ven en alle stof fe lij ke er va ring en die wij kun nen
op doen in het cor pus en over breng en naar de gees te lij ke we -
reld waar in alle denk beel den ont staan. Hier tus sen kun nen wij
een ver bin ding, een brug of een buis, denk en om deze twee
we rel den met el kaar in ver bin ding te breng en. Deze ver bin -
ding zou ik de ziel willen noemen. 

Voor mij past de ziel in de reeks van de stof fe lij ke we reld
naar de gees te lij ke we reld in drie stap pen van lichaam – ziel –
Geest. Het is een weg van grof stof fe lijk naar fijn stof fe lijk.
Ook kan ge zegd wor den dat het de weg is van de stof fe lij ke
ma ni fes ta tie naar de gees te lij ke manifestatie.

De ziel wordt op deze wij ze het mid del om van de gees te -
lij ke we reld de stof fe lij ke we reld te be rei ken en an ders om. 
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De er va ring en van de we reld wor den ver taald naar een an de re
vorm van ener gie die wel de be stu ring van de we reld van emo -
ties ge noemd kan wor den. Wij spre ken over we reld van de
ziel als een ge bied dat be schermd of be perkt is door onze
ervaringen van oudere datum.

In de Egyp ti sche my tho lo gie wordt de ziel de ‘Ba’ ge -
noemd, die het stof fe lijk lichaam ver laat als de mens over le -
den is. Het zou dan een zelf stand i ge vorm zijn van er va ring en.

Een voor beeld over de weg van de ziel komt uit de Egyp ti -
sche my tho lo gie als men denkt aan het be ken de beeld waar bij
het hart van de niet meer stof fe lijk le ven de ko ning ge wo gen
moet wor den. Wan neer zijn le vens bron, of zijn hart, lich ter is
dan een veer dan ver laat de ziel het lichaam en gaat deze naar
de he mel.  Zo niet dan gaat hij weer te rug naar Anu bis, de god 
van le ven en dood, die deze stof fe lij ke vorm tot zich neemt en
daard oor zwang er wordt van nieuw le ven. Zo wordt de eeu -
wig du ren de cir kel van le ven en dood op een begrijpelijke
wijze uitgebeeld.  

Mag de ziel, of de ‘Ba’, het lichaam ver la ten dan wordt de
zgn. ‘mondopener’ ge bruikt om de mond te ope nen. De Ba
wordt dan zicht baar als een klein fi guur tje met de Ankh, het
le ven ste ken, in zijn rech ter hand. Het hi ëroglief voor mond -
ope ner heeft een vorm die lijkt op het dij been van een stier.
De stier is ook weer een ster ren beeld aan de he mel. Het werk -
tuig, de dij been vorm, wordt nu nog ge bruikt als onze koevoet.

De relatie tussen persoonlijkheid en ziel
Voor dat wij op deze vraag stel ling in kun nen gaan moe ten wij
ons af vra gen wat de per soon lijk heid van de mens is. Als wij
weer de beeld spraak ge brui ken van lichaam, hals en hoofd dan 
kun nen wij ons rich ten op wat de per soon lijk heid en de ziel
zou kun nen zijn.

Een veel ge hoor de uit leg is dat de per soon lijk heid dat ge ne is 
wat een an der er vaart bij het zien van ons ui ter lijk. Het wordt
dan een soort jas die je aan trekt in de hoop dat een an der het -
zelf de be grijpt als wat jij met die jas be doeld hebt. Het ge drag
dat je laat zien kan ook ge zien wor den als een jas. Dit is in ze -
ke re zin te ver ge lij ken met de Griek se to neel spe ler die een mas -
ker op zet te om be ter ver staan en be gre pen te wor den. Het mas -
ker was ten eer ste een uit beel ding wat de spe ler moest voor stel -
len maar ten twee de een mid del om be ter ver staan te wor den. 

Het woord ‘persoonlijkheid’ is ont staan uit het Griek se
woord ‘persona’, het geen een sa men voe ging is van twee
woor den nl. ‘per’ en ‘sona’. De be te ke nis van deze woor den
sa men  is ‘door mid del van het geluid’.

Het mas ker werd de ‘persona’ ge noemd of an ders ge zegd
de mo ge lijk heid om door ge luids tril ling dui de lij ker het pu -
bliek te be na de ren. Dit is te ver ge lij ken met de tril ling of be -
we ging die de schep ping tot stand brengt.

Het is een ui ter lijk mid del om de bood schap van de to neel -
spe ler over te breng en; een vorm die ge du ren de het spel niet
ve ran der de. Het is het mas ker dat je ge bruikt om iets uit te
druk ken. De Griek se to neel spe lers droe gen een mas ker dat uit -
beeld de wel ke func tie zij in het to neel spel ver vul den, maar het 
was te vens een in stru ment om het ge luid te ver ster ken waard -
oor het verd er kon dra gen. Het mas ker had nl. een
trechtervormig mondstuk. 

In de ver ge lij king in deze tekst is het per so na ge dat door
de to neel spe ler wordt uit ge beeld de on zicht ba re ziel; het
lichaam wordt dan voor ge steld door de kle dij. Het is be kend
dat als een to neel spe ler ver kleed is hij of zij een an de re, bij -

zon de re uit stra ling heeft. Dit er vaar ik zelf elke keer weer als
ik mij kleed om een rituaal uit te gaan voeren.

Als ik de ‘persoonlijkheid’ zou moe ten om schrij ven dan
zou ik het beeld wil len ge brui ken van de kle ding die de mens
aan trekt om een be paald be grip of ei gen schap van een func ti o -
na ris uit te beelden. 

De ziel is niet een stof fe lijk waar neem ba re vorm van ener -
gie, maar een mo ge lijk heid om er va ring en naar een gees te lij ke 
we reld te breng en. Het zou als hals be schouwd kun nen wor -
den. Als een buis die de aard se (het cor pus) en de gees te lij ke
we reld (het hoofd) met el kaar ver bindt. Via de hals wordt alle
in for ma tie tus sen het lichaam en het hoofd uit ge wis seld.

In de Griek se my tho lo gie werd dui zen den ja ren ge le den
het cen trum van de we reld uit ge beeld door de z.g. “Ompha -
lous”, die om huld werd door een net werk be staan de uit ster -
ren licht. Dit was een ei vor mi ge steen met een ge knoopt net -
werk waar bij op elke knoop een edel steen was be ves tigd. Dit
sym bool stond dan ook voor de ‘wereld’. Naar ma te het
lichaam groeit door zijn er va ring en zal het net werk van waar -
neem baar Licht of de ziel zich ook uitbreiden of evolueren.

Zo kan de Ziel ge zien wor den als Instru ment tot Evo lu tie.

Wa ter als zee, oceanen, tij, snelle stroom, 
het blauwe meer en de wolken
Dit as pect be treft een zeer be lang rij ke voor waar de om de schep -
ping te la ten ont staan. Een al ge me ne ge dach te ach ter dit sym -
bool is dat de ver schil len de vor men van wa ter ons het prin ci pe
van be we ging of tril ling in ver schil len de vor men laat zien. 

Spoelvlakte

Wa ter be weegt of staat stil. Het stil staan de wa ter kun nen we
zien in een meer. Het lijkt stil te staan maar door de hit te van
de zon verd ampt het. De wa ter damp stijgt op naar de he mel en 
kan daar wol ken vor men. Deze ko men als re gen weer te rug
naar de aar de.  Dit is een sym bool voor de be we ging tus sen
he mel en aar de.

Het wa ter op aar de kun nen wij zien als de le ven de kracht
van de aar de, de wol ken kun nen wij zien als de gees te lij ke
kracht in de he mel. De wol ken ma ken ons sym bo lisch dui de -
lijk dat wij nog niet in staat zijn om de le vens bron van de
schep ping, ver zin ne beeld door de zon in het zon ne stel sel, te
zien. Wij ken nen al len het beeld dat God zijn rech ter hand door 
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de wol ken steekt om ons zijn spe ci fie ke kracht te ge ven. Het
wa ter in het meer verd ampt waard oor de mi ne ra len, de bouw -
ste nen van de aarde, als zout achterblijven.

Wij kun nen zeg gen dat de wol ken het wa ter als een mil de
re gen weer op de aar de doen neer da len als een sym bool van
de le vens kracht van de Schepper.

Op deze wij ze ont staat er een eeu wig du ren de cir kel van
ener gie waard oor het le ven op aar de kan ont staan en in stand
ge hou den wordt. Het is een voort du ren de weg van de ma te rie
of ener gie die door trans for ma tie het leven in stand houdt.

In de ri vie ren, zee ën of oce a nen zijn zo wel de aard se ele -
men ten, de mi ne ra len, aan we zig als de con ti nue be we ging van 
de levensenergie. 

Een vou dig ge zegd: het wa ter is de be we ging en de mi ne ra -
len zijn de ma te rie. 

Het is niet toe val lig dat deze twee voor waar den,
‘beweging’ en ‘materie, om een le ven de vorm te la ten ont -
staan, ge von den kun nen wor den in het woord ‘Maria’. Dit is
een La tijns woord en is de meer vouds vorm is van ‘mare’ dat
‘zee’ be te kent. ‘Maria’ is dan een sym bool voor al de zee ën.
Omdat we over he mel en aar de spre ken is het vorm ge ven de
prin ci pe van ‘Maria, de wateren’ zo wel in de he mel (de gees -
te lij ke we reld) als op aar de (de stof fe lij ke we reld) aan we zig.

Dat de zee ën het nieu we le ven voort breng en is te zien in
het ver haal van Ma ria die ge boor te geeft aan Je zus. In een ver -
ge lijk baar ver haal van 1600 v.Chr.. geeft Isis (de we reld moe -
der) ge boor te aan het Licht kind Ho rus. Dit is voor mij een an -
der sym bool van het al ge me ne prin ci pe van het voort gaan de
le ven, dat be kend is bij meer de re cul tu ren. In India kent men
een ge lij klui dend ver haal waar in Krish na het kosmische
Lichtkind verzinnebeeldt.

In het Bij bel se ver haal ont vangt het Licht kind Je zus van
Jo han nes de Do per de le veng even de ener gie van de aar de in
vloei ba re vorm door het do pen in de Hei li ge ri vier de Jord aan. 
Je zus wordt zich be wust van de gees te lij ke stroom van le veng -
even de ener gie op het mo ment dat hij zijn be kle ding of mas -
ker af legt en niet meer in stof fe lij ke zin met zijn vol ge ling en
kan com mu ni ce ren. 

Nu nog wordt het zgn. Doop wa ter ge maakt door zout aan wa -
ter toe te voe gen als sym bool van de Hei li ge ri vier. We spre ken
wel over ‘het zout der aar de” als we deze mi ne ra len be doe len.

In het be gin heb ben wij ge steld dat het idee in het hoofd of 
in de gees te lij ke we reld ont staat om zijn vorm te krij gen in het 
lichaam of de ma te ri ële we reld.

Weer men se lijk ge zien kun nen wij deze weg er va ren wan -
neer een ge recht in het hoofd wordt be dacht, in het lichaam
wordt ver teerd en als een ge dach te van lek ker zijn weer rij ker
te rug gaat naar het hoofd. Waar na, met deze wijs heid,  la ter
een nieuw of be ter ge recht kan ontstaan. 

De er va ring en wor den in de stof fe lij ke we reld op ge daan en 
weer op ge sla gen in het hoofd en zijn een sti mu lans om weer
te rug te gaan naar het ver te ren de in stru ment, het lichaam. Bij
meer er va ring en zal de ziel,  of de buis, ook evo lu e ren en
daardoor groter worden.

Op een ge lij ke wij ze kun nen we ook naar de He mel vaart
van Je zus kij ken als hij een Chris tus of een Ge zalf de is ge wor -
den na dat hij zijn per soon lijk heid of kle ding of lichaam heeft
af ge legd. Hij gaat in een gees te lij ke vorm weer te rug naar het
ini ti ërend prin ci pe van de schep ping, het geen wij wel “Zijn
Va der” noe men. Dit in te gen stel ling tot Ma ria die wij de we -

reld moe der noe men, zo wel op aar de als in de he mel als het
vorm ge vend prin ci pe. De prin ci pes van Je zus en Ma ria kun -
nen we ook in ons zelf er va ren. 

Wie zijn de Hij en de Ik in de 
Bezinning op de Wijsheid
Hie ron der kun nen wij ver staan de eer ste voor waar de die er
moet zijn voord at er nog maar iets in de schep ping ma ni fest
werd. Dat kun nen wij gees te lijk zien, maar ook ma te rieel,
doord at alle ener gie vor men hun ge ëigende vorm ge ge ven wor -
den door de ‘Ik’.  De twee de voor waar de is dat er een le veng -
evend prin ci pe is. Deze kun nen we ‘Hij’ noe men. Deze twee
voor waar den wor den ge noemd de Moe der en de Va der, zo wel
in de gees te lij ke we reld, de He mel, als op aar de. 

Als deze twee krach ten el kaar ont moe ten dan wordt het
nieu we Le ven slicht ge bo ren. 

Deze weg van trans for ma tie is ook te zien in de ver ge lij -
king hoofd, hals en lichaam. Om de schep ping te la ten ont -
staan is het mijn in ziens al leen mo ge lijk als er ten eer ste een
idee is en ten twee de een stof fe lij ke mo ge lijk heid om hier me -
de dat idee een ei gen vorm te ge ven. Dit is te ver ge lij ken met
een gees te lijk vor mend prin ci pe (in de he mel) en een stof fe lijk 
vor mend prin ci pe (op aar de). De evo lu tie wordt be reikt doord -
at het gees te lij ke idee uit de aard se ele men ten de ge ëigende
vorm krijgt, zo als het licht de le ven de vorm op aar de kan la ten 
ont staan, het geen wij slechts kun nen zien als het teruggekaatst
wordt, dus als een grens bereikt wordt.

De Evolutie van Maria in de Hemelvaart
Een ge heel an der on der werp is de vraag of de ziel van Ma ria
evo lu eert. Ma ria staat voor de groei kracht van de schep ping en
in het hele uni ver sum, dus ook die in onze we reld. Door evo -
lu tie ve ran dert de vorm door mid del van trans for ma tie. In het
Chris te lij ke ver haal wordt Ma ria ge zien als de ge ne die vorm
kan ge ven aan het gees te lij ke Licht dat met de zon ne wen de in
de win ter weer te rug komt uit het zui den of wel de gees te lij ke
we reld. Ook dit be grip is niet al leen in het Chris ten dom be -
kend maar ook in an de re cul tu ren. In Bij bel se ver ta ling en van
oude le vens ver ha len werd het sym bool ‘Maria’, de  vorm van
Zee ën, ge zien in Mare, het woord voor Zee. Dit past goed bij
an de re schep pings ver ha len waar de wijs heid, om nieuw le ven
te vor men, uit de zee of oce aan komt. Bij voor beeld de Vis -
seng od Oan nes kwam in Me so po ta mië ook uit de zee om de
men sen te le ren op wel ke wij ze zij de aar de zou den moe ten
be stu ren. De Vis komt astro lo gisch weer voor als het tijdperk
aanbreekt van wat wij de Christelijke jaartelling noemen.

Een spi raalga laxy
("melk weg stel sel"). 
Opna me door de
Hub ble  te le scoop
van de ne vel NGC
3982
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Zo kan de He mel vaart van Ma ria ge zien wor den als het mo -
ment waar op de wijs heid van de oce a nen op aar de be gre pen
is. Deze wijs heid be treft de ener gie, waard oor al les op aar de
kan groei en en le ven, en la ter te rug ge bracht wordt naar de
Moe der van de kos mos. 

De Moe der van de kos mos, die we aan roe pen bij de Be zin -
ning van de Wijs heid als we zeg gen dat Zij haar ze ven Zui len
heeft op ge richt, is de “Ik”. Het zijn Zui len van ener gie die rei -
ken van de He mel tot de aar de, maar niet stof fe lijk aan we zig
zijn. Het zijn Zui len of vor men van ener gie die de to ta le le -
ven de vorm van ma ni fes ta tie nl. de Schep ping in de Kos mos,
het melk weg stel sel, en ook in het zon ne stel sel en de mens
mogelijk maakt.

De He mel vaart van Ma ria is op deze wij ze te zien als de
op gaan de stroom van vorm ge ven de ener gie van de aar de naar
de He mel om la ter als een neer da len de stroom te rug te ko men
als de ‘Ik’ uit de Be zin ning op de Wijsheid.

Pries ter Tom Fok ker is sinds zijn jeugd
werk zaam in de Vrij-Kat ho lie ke Kerk. 
Hij is ge bo ren op 12 juni 1933 in Ban -
dung en na een paar maan den ge doopt
door Pr. Her re van der Veen. Zijn ge he -
le le ven was hij werk zaam als al taar die -
naar. Hij heeft op zon dag 7 ja nu a ri 1968 
op Drie ko ning en van Mgr. Ma rijn Brandt
de pries ter wij ding ont vang en in de tot tij -
de lij ke kerk ing erich te “Hos tel” op Sint
Micha ël te Naar den. Daar na was hij als
pries ter ver bon den aan ver schil len de
ker ken in Ne der land (Amster dam, Naar -

den, Rijs sen, Heng elo, Amers foort en weer in Naar den).
Naast het stre ven om het ce re mo ni ële werk goed uit te voe ren, gaat
zijn in te res se uit naar wat de be te ke nis van de sym bo liek van de ri tu e -
len zou kun nen zijn.  Ver schil len de on der wer pen heeft hij na der be stu -
deerd en in een aan tal brochu res uit ge ge ven bij de Uit ge ve rij Ga bri ël.

* * *
*
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BOEKENINFO
Aat-Lambèrt de Kwant

Elai ne Pa gels: 
Het vreemd ste Bij bel boek - vi si oe -
nen, voor spel ling en en pa niek in
Open ba ring, Ten Have 2012
Het laat ste Bij bel boek, de Open ba -
ring van Jo han nes, werd een klei ne
twee dui zend jaar ge le den ge schre -
ven. Een Bij bel boek, vol met dro men
en vi si oe nen, dra ken, kos mi sche oor -
lo gen en god de lij ke over win ning en
ma ken het tot een con tro ver sieel
raad se lach tig geschrift. 

Elai ne Pa gels gaat op zoek naar
de his to ri sche wor tels van Open ba -
ring en on der zoekt in wel ke his to ri -
sche en po li tie ke con text we dit boek
het bes te kun nen plaat sen. 

De Open ba ring van Jo han nes, is
al tijd con tro ver sieel ge weest. Men
heeft er zelfs over ge twij feld om het

in de Bij bel op te ne men. De au teur (pro fes sor in Prin ce ton) laat in dit
boek zien waar om, en wel door dit Bij bel boek in haar oor spronk elij ke
his to ri sche en po li tie ke con text te rug te plaat sen. Het blijkt om ver zets -
li te ra tuur te gaan. De Jood se zie ner Jo han nes schreef een ver nie ti gen -
de aan val op het Ro mein se rijk, maar mas keer de wat hij ei gen lijk be -
doel de. Al spoe dig na het ont staan kreeg het boek een an de re func tie:
het werd nu ge bruikt om ket ters mee te be strij den. 

\Ook in de verd ere ge schie de nis heeft de Open ba ring van Jo han -
nes een dub be le func tie be hou den: macht heb bers ge bruik ten het om
an ders denk en den te ver gui zen, maar on derd ruk ten dien de het tot
troost en hoop op een be te re we reld.

Elai ne Pa gels ging voor haar boek uit van ver schil len de vra gen,
zo als wie nu ei gen lijk de schrij ver was van het meest ge vrees de boek
en voor al waar om hij het ge schre ven heeft. Toen zij zocht naar het ant -
woord op de vraag waar om Jo han nes zijn Open ba ring heeft ge schre -
ven, werd zij op het spoor ge zet door de an de re open ba rings boe ken,
die ge von den wa ren in 1945 bij Nag Ham ma di en die als apo crief be -
schouwd wor den. Die boe ken ble ken veel di rec ter te gaan over de tijd,
waar in ze op ge te kend zijn dan over het eind der tij den. Pa gels ging de
Open ba ring van Jo han nes in een an der licht zien en de con clu sie kon
vol gens haar bij na niet an ders lui den dan dat ook Jo han nes heeft ge -
schre ven over ge beur te nis sen in zijn tijd, zo als de over heer sing van de 
Ro mei nen. 

Pa gels laat ook zien dat het vreemd ste Bij bel boek in deze tur bu -
len te tijd toch troost en hoop kan bie den.

Rumi: 
De schip per en de fi lo soof… en 
an de re ver ha len over het men se lijk
rei len en zei len; Ver za meld en 
na ver teld door Wim van der Zwan;
Alta mi ra 2012
Een fi lo soof merkt in een storm op zee 
dat zijn ken nis met hem verd rinkt, om -
dat hij niet kan zwem men. Een sche le
be dien de ziet twee fles sen waar er
maar een is. Een ge mank eer de held
wil een ta toe a ge van een leeuw la ten
zet ten, maar schreeuwt het uit bij elke
prik. Grie ken en Chi ne zen hou den
een schil der wed strijd zon der dat de
Grie ken verf ge brui ken. …

In De schip per en de fi lo soof zijn
23 ver ha len van Rumi over het men -
se lijk rei len en zei len ver za meld, na -

ver teld en toe ge licht door Rumi-ken ner Wim van der Zwan.
Even als in zijn vo ri ge bun del met die ren ver ha len, ver za melt en ver -

telt de au teur vijf en twin tig ver ha len na uit de eer ste twee de len van het
zes de li ge hoofd werk de ‘Masnavi’ van de gro te 13e eeuw se Per zi sche
soe fi dich ter en mys ti cus Rumi. Het be treft, analoog aan de pa ra bels
van Je zus, stich te lij ke ver ha len met een dui de lijk plot (zo als een man
die een ta toe a ge van een macht i ge leeuw wil la ten zet ten, maar zelf
leeu wen moed blijkt te ont be ren), die ge schikt zijn voor een wes ters pu -
bliek dat niet is ing evoerd in de Per zisch-is la mi ti sche we reld van Rumi. 
Het na ver tel len in he den daags Ne der lands draagt sa men met de uit ge -
brei de in lei ding bij tot een heel toe gank elijk, heel fraai ge ïllustreerd en
mooi vorm ge ge ven boek. Een in spi re ren de aan ra der met ver ha len die
je eigenlijk vlak voor het slapen gaan zou moeten lezen. Het beïnvloedt 
je dromen! 

Maar ik ga toch le ren zwem men om te voor ko men dat mijn ken nis
gaat verd rink en. Te rug naar  de bron dus, de gno sis, mijn in ner lij ke
kennis…

* * *

Voor meer boek be spre king en, zie el ders in dit blad



Ik heb mijn eigen ziel mogen aanschouwen
Mir iam de Laak

Mijn hu we lijk was na twaalf jaar op de klip pen ge lo pen en
sinds een half jaar woon de ik weer bij mijn moe der. Zij had
een gro te zol der ka mer waar ik zo lang kon wo nen. Van daar
uit kon ik de echt schei ding re ge len en naar een nieuw on der -
ko men zoe ken.

Op een ge ge ven mo ment werd ik op ge no men op de af de -
ling Spoed Ei sen de Hulp en kreeg mor fi ne voor de pijn. Er
werd mij, na rijp be raad, ver teld dat ik een ont sto ken blin de
darm had en dat een ope ra tie in mijn ge val niet mo ge lijk was.
Na alle on der zoe ken werd ik op een een per soons ka mer ge -
legd. Ik ge noot van de rust, van het al leen zijn. Ik kreeg ie de re 
dag zes as pi ri nes te gen de pijn en lag aan een in fuus om uit -
dro ging te voor ko men. Ie de re dag hiel den ze mijn stoel gang in 
de ga ten en werd er bloed ge prikt. Elke avond kreeg ik een
prik in mijn bo ven been om te voor ko men dat ik trom bo se zou
krijgen, omdat ik de hele dag in bed lag.

Op de twee de dag dat ik aan het in fuus lag, kwam er een
mo ment dat ik een scha re eng elen zag. Ze ston den twee aan
twee in een rij die schuin om hoog liep zo dat ik er als het ware
tus sen door kon lo pen. De rij leek on ein dig lang. Er kwam wel 
een eind aan die rij, maar wan neer pre cies was niet dui de lijk.
De stra len de we zens van wit licht wer den steeds wa zi ger: de
vor men ging en op in een groot licht. Ze had den vleu gels. Zo
ken de ik ze ook van het Kerst ver haal. Ook de on der kant van
hun ‘jurken’ was niet be grensd. Maar hun bo ven licha men wel. 
Ik keek naar ze en was me er van be wust dat ik door mijn
ogen zat te kij ken, maar de rest van lichaam voel de ik niet
meer. Dat leek als versmolten met het Licht.

Toen ver scheen daar mijn va der. Hij was in 1990 over le den,
maar nu gluur de hij met zijn hoofd een beet je schuin door
‘mijn ooglens’: even kij ken hoe het met zijn doch ter ging. Hij
ging recht voor me staan en wees streng met zijn wijs ving er
naar mij. Hij had de kleu ren en het ui ter lijk zo als ik dat van
hem ken de toen hij nog mijn le ven de va der was. Ik was me al -
leen be wust van zijn bo ven lichaam. De rest van zijn lichaam
was ken ne lijk niet be lang rijk. En toch was ik me er van be wust 
wat er aan ont brak. Ik ‘hoorde’ dat ik moest rus ten en sla pen.

Toen verd ween hij. Maar de eng elen wa ren geen mo ment uit
beeld ge weest. Onbe weeg lijk ston den ze daar Lief de uit te
stra len. Zo ver fijnd heb ik dat nog nooit on der von den. Ik was
me nog be wust van dat Licht toen ik wak ker schrok, en ik be -
sef te dat mijn tijd nog niet ge ko men was. Ik had nog werk te
doen. Ik be sef te dat er an de re men sen wa ren die óók van mij
hiel den en mij le vend no dig had den.

Na drie da gen in fuus be gon ik weer te eten en kwam het
bed weer uit. Een rond je door de gang van vijf mi nu ten luk te
me weer. Lang zaam be gon ik te ge ne zen. En na een half jaar
ging ik ver hui zen.

Nu, drie jaar la ter, gaat het vrij goed. He le maal links on -
der in voel ik de lit te kens trek ken als ik me te veel heb ing e -
span nen. Een le ven de her in ne ring aan deze er va ring. Mijn
oude le ven kan ik niet meer lei den. De rust die ik in acht moet
ne men ge bruik ik nu om er te kun nen zijn voor een an der op
een an de re ma nier dan ik ge wend was. Maar niet min der mooi. 
Inte gen deel… ik heb nieu we vrien den en ken nis sen er bij ge -
kre gen. Sinds ik het Licht heb ge zien voel ik een in ner lij ke
rust, vre de en ben dienst baar der naar an de ren dan voor deze
ge beur te nis. Mijn leven is veranderd, er mooier op geworden.

Ik moet eer lijk be ken nen dat die art sen in wit te jas sen ook
eng elen zijn. Wat een ge duld en me de do gen ! Altijd een hel -
pen de hand wil len bie den. Ik ben trots op ze en doe mijn werk
op het La bo ra to ri um voor Me di sche Mi cro bi o lo gie en Infec -
tie ziek ten met nog meer lief de en ge duld dan daar voor. En
mijn moe der is mijn al ler groot ste voor beeld. Dat is pure lief de, 
wat wij voor el kaar voe len. Wat een groot voor beeld voor
mij… ! Zij zal voor al tijd in mijn hart voort le ven. Met dank
aan de eng elen die ik drie minuten lang heb mogen
aanschouwen.

Met deze er va ring heb ik wer ke lijk de Lief de le ren ken nen. 
En dat werd het be gin van een zoek tocht naar wat ik had er va -
ren.  Dank zij een le zing van pr. Jo han Pa me ij er over zijn boek
‘de Schat ka mer van het Licht’ ben ik in aan ra king ge ko men
met de VKK kg. Raal te. Daar heb ik op veel vra gen ant woord
ge kre gen en ben ik tot de con clu sie ge ko men dat Ik niet al leen
een lichaam ben, maar ook Ziel (Licht) en Schou wer (Be wust -
zijn). Want hoe kon ik an ders Licht Zien, maar ook Zijn. En
Zien dat Licht in mijn lichaam te rug keer de via Mijn hart cha -
kra en Ik daar na weer wak ker werd in mijn lichaam. In mijn
lichaam was het Licht verd we nen en was ik weer aan we zig in
de aard se wer ke lijk heid. Ik werd mij er van be wust dat ik door
de pijn uit mijn lichaam was ge weest en bij te rug keer mijn
lichaam als twee de hands aan voel de, maar nog goed ge noeg
was voor de  taak die ik nog had te vol breng en. 

 Ik had mijn ei gen Ziel mo gen aan schou wen. Ik ben Geest,
Ziel en Lichaam: Licht en Lief de.

Ik ver trouw in mid dels heel erg op mijn in tu ïtie. Over mijn
hu we lijk had ik twij fels en ik wist niet waar om. Ik ben er toen
toch ing estapt om dat ik wil de we ten waar om ik twij fels had.
Die vraag werd ui tein de lijk be ant woord. Na twaalf jaar hu we -
lijk kon ik het niet op breng en om met mijn ex-man naar de
boer de rij van zijn ou ders te ver hui zen om daar een kam peer -
boer de rij te be gin nen. Tij dens mijn hu we lijk se pe ri o de was ik
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niet vol le dig me zelf, maar zat ge vang en in een span nings veld
van ver wach ting en, tra di ties en ge woon tes van fa mi lie en
vrien den. Ik heb me zelf goed le ren ken nen in die pe ri o de, ben
vol was sen ge wor den en ben nu meer vast be ra den in het gaan
van mijn ei gen weg. De vra gen die ik had over macht heb ik
nu niet meer.

In de VKK kg. Raal te ont moet te ik een leu ke man, we zijn
na een half jaar in een leuk huis in Steen wijk sa men gaan wo -
nen. Daar voel ik me thuis en kan ik me zelf zijn. Nu twij fel ik
niet meer over mijn re la tie. Mijn vriend is net zo zorg zaam en
lief als mijn moe der! Het was Lief de op het eer ste ge zicht. Er
wa ren geen vra gen meer in mij over macht en machthebbers.

Mijn eerste win ter in Steenwijkerland. Het was tien jaar
geleden dat er geschaatst kon worden op natuurijs. Maar
ondanks die kou, was er leven onder een dikke laag ijs.

Noot van de re dac tie: De er va ring van Mi ri am werd eer der ge -
pu bli ceerd in ‘Terugkeer’(17e  jaar gang, zo mer 2006, nr 2), met 
als ti tel ‘De BDE-met-eng elen er va ring van Mi ri am de Laak’.
Zelf zegt Mi ri am hier over: “Ge pu bli ceerd dank zij Lam bert de
Kwant, die met een des kun dig oor naar mijn ver haal heeft ge -
luis terd. Door hem heb ik het op pa pier kun nen zet ten.”

Mi ri am A.E. de Laak Ing. Ge bo ren op 21 ja -
nu a ri 1965 in Wij he. In Raal te ge woond van 
1966 tot 2007. In 1983 exa men ge daan op
het Flo rens Ra de wijns Col le ge, Athe neum
B, Raal te. In 1987 af ge stu deerd aan de
Rijks ho ge school IJssel land, Ho ger La bo ra -
to ri um Onder wijs me disch mi cro bi o lo gisch,  
De ven ter. Sinds 1 de cem ber 1987 werk -
zaam als me disch mi cro bi o lo gisch ana lis te
op het La bo ra to ri um voor Me di sche Mi cro -
bi o lo gie en Infec tie ziek ten, Isa la Kli nie ken
te Zwol le. Sinds 2002 lid en web spin van
de VKK kg. Raal te.

* * *

BOEKENINFO
Aat-Lambèrt de Kwant

Elle ke van Kraal ing en:
Me di ta ties op de Yoga Sutra’s van Pa tan ja li
Tat twa 2012
De Yoga Sut ra’s van Pa tan ja li be ho ren tot de oud ste boe ken van wijs -
heid. Ze wij zen ons de weg naar onze bron, door mid del van het ont -

wik ke len en be heer sen van be wust -
zijn. Te gen woor dig zou den ze he ten:
‘Mind-Trai ning’. Ze le ren ons over de
oor za ken van lij den en onze be vrij ding 
hier van. Ze le ren ons over de es sen tie 
van het be staan.

De ken nis die in de Sut ra`s wordt
over ge dra gen, is uni ver seel en nog al -
tijd ac tu eel. Dit boek is hel der en toe -
gank elijk en maakt een vrien de lij ke
ver taal slag naar de da ge lijk se re a li teit
in onze maat schap pij. Daar bij be staat
dit boek uit twee de len. Ten eer ste,
een ver ta ling van de Yoga Sutra’s met
com men taar, uit leg, re flec ties en ver -
wij zing en naar me di ta ties. Ten twee -
de, een com pleet oe fen pro gram ma
voor me di ta ties dat de lijn volgt van de 

acht stap pen in yoga, zo als door Pa tan ja li be schre ven. 
De verschil len de me di ta tie-programma’s wor den in een ve rant -

woor de volg or de aang ebo den. Bij elke me di ta tie is een ver wij zing op -
ge no men naar bij pas sen de sut ra`s voor verd ere stu die. Ui tein de lijk
gaat het hier niet om fei te lij ke ken nis uit een boek. Het is onze ei gen
in ner lij ke er va ring die telt!

Dit boek biedt een lei draad om je te trai nen in ont span ning, het
rich ten van de aan dacht naar bin nen, con cen tra tie en me di ta tie. Ook
weer zo’n boek met tek sten die je in de late uur tjes moet gaan le zen
om alle in druk ken van de voor bije dag ach ter je te la ten. Een ju weel tje.

Neem bij voor beeld deze tekst:“Door het in ner lijk licht te rich ten kan 
waar ne ming van het ver af ge le gen en het ver bor ge ne ont staan.”Dit in -
ner lijk licht is vol gens de toe lich ting van Elle ke van Kraal ing en het licht
van het zie len be wust zijn, dat in sa my a na ge richt kan wor den op de
sub tie le waar ne ming. Dit kan zich voor bij ruim te en tijd uit strek ken en
wordt door gaans ‘paranormaal, of ‘bovennatuurlijk’ ge noemd. In yoga
wor den deze vor men van waar ne ming al mil len nia lang er kend en als
‘normaal’ en na tuur lijk be schouwd. Ook in an de re cul tu ren en in sja ma -
nis ti sche  tra dities zijn deze ver mo gens be kend. Door deze toe lich ting -
en krijg je een aar dig beeld van deze diep zin ni ge tek sten.

Max Strom:
De adem van het le ven
Hand boek van een yo ga le raar
Ankh-Her mes 2012
“Max’ werk be staat uit het open bre ken van
de muur die ve len van ons (en ook onze cul -
tuur als col lec tief) uit be scher ming om ons
hart heb ben ge bouwd,” zegt Geer tje Cou -
wen bergh (cul tu reel an tro po lo ge met een
spe ci a li sa tie in re li gie en iden ti teits vor ming;
prak ti se rend boeddhist en yo ga be oe fe naar;
oprich ter van Po ten ti al Buddha; deel ne mer
aan li fes ty le fo rum Veg gie in Pumps)in haar
voor woord in dit boek.
De adem van het le ven be vat een fi lo so fie
voor het le ven, zelf on der zoek, yoga, ade -

moe fe ning en en me di ta tie. Door onze won den te he len, onze zelf kri tiek 
die ons remt aan te pak ken kun nen we ons ver los sen van de slacht of -
fer rol die we ons zelf vaak opleg gen. De les sen ko men oor spronk elijk
voort uit yoga, soe fis me en oos ter se fi lo so fie, maar dit is ze ker niet het
zo veel ste boek over yoga en adem. Het is eer der een gids die je leert
hoe je krach tig in het le ven kunt staan.

“Zorg voor je lichaam,” zeg Strom, “houdt het vi taal en voedt het
tot dat het zijn laat ste adem uit blaast, maar ver geet nooit: het laat ste
wat ons lichaam zal zijn is mest. We zijn eer der vuur vlieg jes dan vlees
en bot ten. Wan neer ie mand zijn laat ste adem uit blaast, her in nert hij
zich niet zo zeer zijn han de ling en als wel zijn ge brek daar aan -  de ge -
mis te kan sen. Ri si co ne men be paalt wie we zijn. Ri si co ademt le ven
in, lou ter zijn. Alle wijs heid be vindt zich in je, je hoeft al leen maar die -
per te ade men en te lui ste ren.” 

 “Max Stroms bij zon de re hand boek voor he ling en trans for ma tie
bruist van heldere en hart ver war men de wijs heid,” stelt Pir Zia Inay -
at-Khan, pre si dent van de Inter na ti o na le Soe fi Orde

* * *
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Door de bliksem getroffen
Tienke Klein

Bij toe val kreeg ik het boek ‘Gered door het Licht’ van Dan ni -
on Brink ley en Paul Per ry in han den en ik be sloot na verd er
on der zoek een ar ti kel over hem te schrij ven.

 Door de bliksem getroffen
Op 17 sep tem ber 1975 zit de dan 25-ja ri ge Dan ni on Brink ley
op de rand van zijn bed met zijn vriend Tom my te bel len als
de blik sem in de te le foon lijn slaat. Door de im men se schok
die dwars door Dan ni ons hoofd en rug geng raat gaat, schiet hij 
om hoog en hangt tot ver bij ste ring van San dy, zijn part ner, een 
mo ment aan het pla fond. Dan smakt hij le ven loos neer op zijn
bed. San dy be gint di rect met hart mas sa ge, even geeft hij een
te ken van le ven, maar zijn lichaam is te be scha digd. Ver de re
re a ni ma tie door am bu lan ce per so neel mag niet ba ten. Hij is
dood en in het zie ken huis wordt hij apart ge legd voor het mor -
tu a ri um. Intus sen be leeft Dan ni on zijn zeer uit ge brei de BDE. 

Hij wordt een donk ere tun nel ing ezo gen, daar na staat hij voor
een We zen van Licht dat hem lief de vol in zich zelf op neemt.
Hij over ziet zijn le ven als on han del ba re vecht jas. Hij voelt de
ra de loos heid van zijn ou ders. Als ‘killing machine’ in Viet -
nam krijgt hij ex tra li qui da tie op drach ten. Na de oor log gaat
hij in de wa pen han del. Hij be leeft nu wat die wa pens an de ren
heb ben aang edaan en walgt van zich zelf, om ver ge ving durft
hij niet te vra gen. Maar het We zen van Licht heeft geen oor -
deel en laat hem er va ren hoe klei ne, lief de vol le han de ling en

een heel an de re we reld kun nen schep pen. Dan ni on wil an ders
le ven, maar be seft dat hij dood is. Het Licht we zen voert hem
naar een lief lijk berg land schap en laat hem in een Kris tal len stad 
ach ter in een Licht ka the draal waar der tien Licht we zens ver -
schij nen op een po di um. Twaalf van hen ge ven Dan ni on een
doos ter groot te van een vi de o band. Ze be vat ten twaalf vi si oe -
nen met in to taal 117 voor spel ling en. Het der tien de We zen van
Licht zegt hem dat al deze voor spel ling en mo ge lijk he den zijn,
maar dat het van de mens heid zelf af hangt of die mo ge lijk he den 
ook be waar heid wor den. Het is zijn le vens op dracht mee te wer -
ken aan een ve ran de ring van le vens kli maat in de we reld. 

Voorspellingen
Vele vi si oe nen be tref fen de si tu a tie op aar de in de ko men de
de cen nia:

Een toe kom stig ge de mo ra li seerd Ame ri ka, be last met to -
ren ho ge fi nan ci ële schul den door alle oor logs voe ring en….

Kin de ren van twaalf jaar die wink els plun de ren en in brand 
ste ken, pu bers om wie nie mand geeft. …

Dan ni on hoort het woord ‘alsem’ wan neer voor speld wordt
dat in 1986 een kern ramp in Rus land plaats zal vin den (in 1986
blijkt Tsjer no byl het Rus si sche woord voor ‘alsem’ te zijn). 

Hij voor ziet de olie boy cot; het ein de van het com mu nis -
tisch re gi me, de lange rij en uit ge hong er de men sen voor de
vrij wel lege wink els in Mos kou, hij zelf staat daar tus sen met
nog een Ame ri kaan. Hij voor ziet de oor logs ope ra tie De sert
Storm; een toe ne mend aan tal ge slui er de vrou wen in zwar te ge -
wa den in Eu ro pe se ste den. Gro te angst zal lei den tot het ne -
men van vele vei lig heids maat re ge len die de vrij heid in ge vaar
breng en en aan lei ding kun nen wor den tot het uit bre ken van de 
Der de We rel door log. Van de 117 voor spel ling en komen in de
loop van de volgende decennia 95 uit. 

Zelf zegt Dan ni on: “Een voor spel ling die niet uit komt is
een goe de voor spel ling, want het is het sig naal dat de mens -
heid zich zelf in dat op zicht heeft we ten bij te sturen.”

De le vens op drach ten die Dan ni on ont vangt zijn zeer con -
creet en aan een tijd sli miet ge bon den: 1992. Hij moet centra’s
voor stressre duc tie oprich ten zo dat men sen in die pe ont span -
ning be ter le ren be sef fen wie ze zijn: kracht i ge, schep pen de,
speel se Spi ri tu e le We zens. Hij moet elek tro ni sche ap pa ra ten
uit vin den en on der ne ming en oprich ten die het mi lieu ten goe -
de ko men.

Terug op aarde 
Daar om moet hij te rug naar de aar de.  
Dan zweeft hij bo ven de bran card waar op hij als dode ligt, zijn 
vriend Tom my staat er naast. Plot se ling is hij te rug in zijn
lichaam. De pijn is on dra ge lijk. Hij kan niets be we gen, niet
pra ten, hoe kan hij dui de lijk ma ken dat hij nog leeft? De broe -
ders van het mor tu a ri um zijn in mid dels ge ar ri veerd. Het eni ge
wat hij kan doen is zijn adem uit bla zen te gen het la ken. Tom -
my ziet het en schreeuwt: “Hij leeft!”

Ja, hij leeft, hij is 28 mi nu ten dood ge weest. Maar wat is
het voor le ven? Hij is vol le dig  ver lamd, in wen dig ver brand
als in ac cu zuur, kan nau we lijks zien, vrij wel niet spre ken, en
is to taal ge des ori ënteerd, her kent de men sen die op be zoek ko -
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men niet. Over dag is ie der een er van over tuigd dat hij als nog
zal ster ven om dat zijn hart te veel scha de heeft op ge lo pen,
maar ’s nachts krijgt Dan ni on in de Kris tal len Stad ge du ren de
nog 21 da gen stel sel ma tig on der richt hoe hij een vrucht baar
le ven kan lei den. Dan wordt hij uit het zie ken huis ont sla gen
om thuis te ster ven.

San dy moet aan het werk en Dan ni on is al leen thuis. Hij kan 
niet lo pen, zelf eten, of naar de WC gaan, hij draagt een las bril
om dat hij geen licht kan verd ra gen. Re gel ma tig raakt hij weg
om dat de pomp func tie van zijn hart is be scha digd. De men sen
denk en dat hij gek ge wor den is om dat hij toch met zijn ge stoor -
de spraak maar blijft ‘raaskallen’ over de Kris tal len Stad en de
cen tra die hij op moet rich ten. Hij voelt zich wan ho pig. Maar hij 
start zijn ei gen re va li da tie door met hulp van een ana to mie boek
spier tje voor spier tje tot le ven te wek ken door ge con cen treerd
aan een spe ci fie ke be we ging te denk en.

Ray mond Moody
In no vem ber 1975 ont moet Dan ni on Ray mond Moody, het be -
gin van een bui teng ewoon vrucht ba re vriend schap. Moody in -
ter viewt Dan ni on en stelt hem ge rust dat hij niet gek is, dat
veel men sen dit heb ben mee ge maakt, al is Dan ni ons BDE wel
de meest uit ge brei de die Moody in zijn on der zoek is te gen ge -
ko men. Als Dan ni on ech ter over de voor spel ling en be gint, no -
teert Moody die wel al le maal, maar ziet ze als hal lu ci na ties.
Dan ni on voelt zijn ong eloof en be seft dat Moody de man is
met wie hij sa men in Mos kou zal staan te kij ken naar de rij en
van uit ge hong er de men sen. Moody ge looft hem niet. Ze ven -
tien jaar la ter komt de voor spel ling uit als Bo ris Jelt sin Moody 
en Dan ni on in Mos kou uit no digt om voor ra dio en TV te spre -
ken over het ver schijn sel BDE. 

In de cem ber 1975 komt Moody’s boek ‘Life af ter Life’ uit. 
Dan ni on han delt de tal lo ze ver zoe ken om in ter views af en zet
voor Moody le zing en roos ters op. Ze ont moe ten el kaar vrij wel
da ge lijks, het is een hech te band met ook veel hu mor. 

De re la tie met San dy is ech ter niet be stand te gen de gro te
ve ran de ring en die in zijn le ven zijn gekomen. 

Na zijn BDE blijkt Dan ni on de ge dach ten van men sen te
kun nen le zen, ook kan hij in een flits hun le ven kan over zien,
een hem vreem de taal ver staan, etc. Hij moet le ren op een goe -
de ma nier met deze kracht i ge pa ra nor ma le gaven om te gaan.

Maatschappelijke activiteiten door de BDE
Na twee jaar zet Dan ni on een aan tal elek tro ni ca be drij ven op.
Alles wat hij no dig heeft voor zijn werk heeft hij ge leerd van
de Licht we zens. Tij dens de (door hem voor spel de) olie cri sis
verd ient hij goed met zijn uit vin ding scheeps licha men vrij te
hou den van zee pok ken door een elek trisch im puls door de
scheeps romp te la ten gaan. Nu hoeft men niet lang er de veel te 
gif ti ge anti-be vui li gings verf (op olie ba sis) te ge brui ken.   

De Licht we zens to nen hem dat hij als vrij wil li ger in hos pi -
ces en ver pleeg hui zen moet gaan wer ken. Hij spreekt met tal -
lo ze men sen, jong en oud, voor hun over gang. Stelt hen ge rust 
als hij over zijn ei gen er va ring en met de We zens van Licht
vertelt.  

Eind 1989 heeft hij tij dens een acu te en ris kan te open hart -
ope ra tie een twee de BDE. In de te rug blik op zijn le ven er vaart 
hij hoe cru ci aal de ge sprek ken met de men sen in hos pi ces wa -
ren voor hun door gang naar het Licht.

 

Beroemd   
In 1994 komt Dan ni ons eer ste
boek uit: ‘Saved by the light’. Het
staat bij na een half jaar als num -
mer één op de best sel lers lijst van
New York. Fox Com pa ny maakt er 
een TV film van die in ter na ti o naal
mil joe nen kij kers trekt. Ook zijn
twee de boek ‘At  pe a ce in the
Light’, weer sa men met Paul Per ry
ge schre ven, wordt een best sel ler.

In 1997 richt hij de ‘Twilight
Brigade’ op. Een vrij wil li ger sor ga ni sa tie die ster vens be gel ei -
ding geeft aan ve te ra nen en aids pa ti ënten. De or ga ni sa tie is
ac tief in 10 sta ten van de VS, en telt bin nen tien jaar meer dan
5000 vrij wil li gers. Dan ni on ont vangt een on der schei ding voor 
‘outstanding service’.

Een derde BDE
In 1997 krijgt Dan ni on tij dens een her se no pe ra tie zijn der de
BDE. Hij komt in een blauw grijs tus seng ebied waar mil joe nen 
men sen vast zit ten. Hij ziet bij voor beeld een sol daat die zich in 
zee aan een stuk wrak hout blijft vast klem men in de hoop dat
hij ge red wordt. Dan ni on  moet het be staan van dit ge bied on -
der ogen zien als deel van zijn mis sie, maar na twee po si tie ve
BDE’en weet hij zich geen raad met de ne ga tie ve. De zeer
waar de vol le bood schap er van dringt pas lang zaam tot hem
door. Hij be seft dat elk vast hou den aan een ne ga tie ve emo tie
een keu ze is die je zelf maakt. Nie mand houdt de men sen in
het tus seng ebied vast, zij doen het zelf. Lie ten ze hun ne ga tie -
ve emo ties los dan kon den ze door naar het Licht. 

Zelf moet hij ook nog ne ga tie ve emo ties over zijn eer ste
BDE los la ten: hij was niet meer die hij was en had er niet om
ge vraagd. Door de pa ra nor ma le ga ven was de grens tus sen
hem en an de ren te veel ver lo ren ge gaan. Het suc ces van zijn
boe ken had hem te veel tot een hal ve hei li ge ge maakt. Hij laat
zijn wrok gaan en be sluit als een kind van uit zijn hart te leven.

Sa men met zijn twee de vrouw Kathryn Pe ters- Brink ley
schrijft hij zijn der de boek:’Secrets of the Light -  Spi ri tu al
stra te gies to em po wer your life, here and in the hereafter’.

Enke le ci ta ten uit een in ter net in ter view (‘The chang ing
pha se of time’ (2010)):

“Ik geef er geen flik ker om of je wel of niet in een le ven na 
de dood ge looft. De ene dag ont ken de ik al les, de vol gen de
dag was ik dood, en de der de dag was ik al les wat ik nooit ge -
loofd heb…Voor mij is het niet de vraag of er le ven na de
dood is, maar hoe het werkt en wat voor doel het heeft.”

“God geeft er niet om of je in hem ge looft of niet. Het is je
ver mo gen om lief te heb ben dat be paalt waar je in het hier na -
maals zult zijn.”

Epiloog
Wat me raakt in de boe ken van Dan ni on is zijn enor me strijd -
baar heid, nu in po si tie ve zin aang ewend, om met zo’n ernstig
be scha digd lichaam zijn le vens op drach ten uit te voe ren, waar bij 
zijn cre a tie ve geest hem steeds weer de weg naar her stel wijst. 

Zelf heb ik enk ele ja ren na mijn twee de BDE meer af stand
ge no men van mijn pa ra nor ma le ga ven om een dui de lij ker
grens te kun nen er va ren tus sen mij zelf en an de ren. Die ga ven
zijn er nog ter de ge, maar wor den se lec tie ver toe ge past. 
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Zo mocht ik op een ge ge ven mo ment mijn va der hel pen die 35 
jaar na zijn over lij den nog in het tus seng ebied vast zat door
zijn on ver werk te oor logs trau ma ta.

Over de voor spel ling en zegt Dan ni on: “Onze toe komst is
niet ge bei teld in steen.” Wij zijn het zelf die de we reld om ons 
heen schep pen, hier en in het hier na maals. 

Ook ik er vaar keer op keer de lief de vol le, zeer ade qua te
hulp van Licht we zens om onze taak, ont vang en tij dens de
BDE, op aar de ge stal te te geven.

Noot van de re dac tie – Rond Dan ni on Brink ley be staat eni ge
con tro ver se, m.n. qua de tails van het ver loop van de ge beur te -
nis sen na de blik se min slag en voor wat be treft de be richt ge -
ving door Brink ley over zijn tijd als mi li tair in het Ame ri kaan -
se le ger. Veel men sen die Brink ley zelf ont moet heb ben zijn
daar en te gen, door de uit stra ling en zeg gings kracht van Brink -
ley, diep ge raakt door de kwa li teit van zijn bood schap(pen).
De le zer vor me zelf het ei gen oor deel …

Tienke Klein bracht haar kleu ter ja -
ren door in een Jap penk amp in Indo -
ne sië. Zwaar ziek door cho le ra er -
voer zij zelf een eer ste BDE (op haar 
54ste een twee de). Te rug kij kend ziet 
zij haar oor logs er va ring als een ver -
groot glas dat zicht baar maakt wat
ver bor gen is. Ter nau wer nood ont -
snapt aan de woe de van de Indo ne si -
ërs, keer den veel ge ïnterneerden te -

rug naar een Ne der land dat geen raad wist met die ver ge ten
be vol kings groep. Tienke Klein te ken de haar ver haal op in ‘De 
Kiem’ (Uitg. Pe tiet, 2006). Haar ver haal is meer dan een van
die ver zwe gen ver le dens van een be paal de groep land ge no ten,
het is een uni ver se le ver tel ling over de le vens kracht van de
kiem die in ons al le maal schuilt, en tot was dom wil ko men.

* * *
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BOEKENINFO
Aat-Lambèrt de Kwant

Sal ly Kemp ton
Lief de voor me di ta tie 
Ankh-Her mes 2012
Een in spi re rend ge schre ven boek over me -
di ta tie met een voor woord door Eli za beth
Gil bert, au teur van ‘Eten, bid den en
beminnen’. Kemp ton, zelf al veer tig ja ren
met me di ta tie be zig, volg de een tra di ti o ne le
oplei ding in de yo ga fi lo so fie. Ze stelt dat het
voor al be lang rijk is om van me di ta tie te ge -
nie ten. Door het ‘Zelf’ bin nen te gaan, de
ruim te van zui ver be wust zijn en licht, krij gen 
be gra ven ge voe lens, be lem me ren de idee ën 
en pijn lij ke emo ties de kans om naar het op -
per vlak van het be wust zijn te drij ven, waar

ze her kend en ver wij derd kun nen wor den. Het boek biedt veel in for -
ma tie over de Indi sche wijs heids tra di tie, ook be grip pen als koen da li ni
en shak ti ko men vaak te rug. 

Sal ly Kempton staat be kend om haar ver mo gen men sen in een
die pe staat van me di ta tie te breng en en ook om haar gave de yo ga -
wijs heid in het da ge lijks le ven te in te gre ren. Ze heeft le ren me di te ren
van een Indi a se goe roe, een mees ter die de wer ke lijk heid ver eer de
als een god de lij ke ener gie, of shak ti.

In elk van de der tien hoofd stuk ken staan oe fe ning en in een apart
ka der. Ver der wordt een en an der ver sterkt door ci ta ten aan de zij kant
van de pagina’s. Aan het eind van het boek zegt ze: “Wan neer je
oprecht me di teert, zal dit al tijd ve ran de ring en in je le ven ver oor za -
ken.Ui tein de lijk zul je er al tijd door ge trans for meerd wor den.”

Ma ri an van den Beu ken/ Mo ni que Tim -
mers: Meer zijn dan je brein – Het nieu we 
be wust zijn van sen si tie ve pi o niers
Ankh-He mes 2012
Een aar di ge te gen hang er voor de op vat ting -
en à la Swaab, als zou den we niet ons brein 
zijn.  “We zijn geen hu man doings, maar hu -
man beings.” Met deze ene tref fen de zin
ver woor den au teurs Ma ri an van de Beu ken
en Mo ni que Tim mers het hart van hun in spi -
re ren de boek. In het Zijn – zon der oor deel
en vol le dig van uit de ziel – vin den we de
vre de, het ver trou wen en de rust die we zoe -
ken. In dit boek be na druk ken zij dat we

daar voor niet hoe ven te ve ran de ren. We zijn im mers al oké. Het eni ge
wat zij doen is ons de weg wij zen naar de plek waar al les goed is.
Invoe gen kan met een, ong e acht het punt op de rou te waar we ons be -

vin den. We kun nen uit stij gen bo ven de du a li teit van onze twee her -
sen helf ten en kun nen we ze op 
een vrucht ba re ma nier la ten sa men wer ken, zo dat we méér wor den
dan ons brein.

In bij voor beeld deze Ref lec tie schreef ik al dat 2012 niet zo zeer
het ein de van de we reld in luidt, maar meer een ve ran de ring in be wust -
zijn. Ik word in deze me ning ge sterkt als Ma ri an van den Beu ken en
Mo ni que Tim mers erop wij zen dat 2012 wel eens een jaar van een col -
lec tie ve om slag zou kun nen zijn. “Het jaar waar in een kri ti sche mas sa
be reikt wordt van men sen die le ven van uit het zijn, waard oor de over -
gang naar een nieuw tijdperk kan plaatsvinden.”

Ren ske Wind
Inzicht 

Boeks cout 
Het boek je ver scheen al vo rig jaar, maar ik wil er 
graag nog eens de aan dacht op ves ti gen om dat
de be spre king er van niet in deze ru briek te recht
is ge ko men, zo blijkt nu. Dit is mij eer der ont -
gaan en daar om nu dan de re cen sie. 
Ren ske Wind be zocht met haar man meer de re
ma len de kerk ge meen te Raal te en toen ik nog in 
Olst woon ach tig was, woon de ik ook de me di ta -
tie a von den bij haar thuis bij. Mooie avon den! 
Op de ach ter flap schrijft Ren ske Wind: “We le -

ven in een tijd van snel le ve ran de ring en. Dat zien we op het ter rein
van de we ten schap, op het ge bied van de tech niek, maar ook onze
gods dienst i ge me ning en of over tui ging en zijn aan ve ran de ring on der -
he vig. Het kan ons in ver war ring breng en. Heb ben we de durf om het
oude los te la ten en ons open te stel len voor het nieu we? Is er slechts
één weg die naar het le ven leidt of zijn er meer we gen? Zijn wij god de -
lijk of is een der ge lij ke ge dach te te ei geng ereid? ‘Het ont dek ken van je 
hart is de groot ste ini ti a tie,’ zei Hazrat Inay at Khan.”

Het Soe fis me is voor Ren ske al haar le ven lang dé in spi ra tie bron,
zo als uit haar boek ook dui de lijk wordt. Rode draad zijn ook haar door -
ge ving en. Het schrij ven van dit boek je was dan ook het ge volg van
een in ner lij ke stem die zei dat zij dit boek moest schrij ven. Ook haar
me di ums lie ten haar we ten dat dit haar plicht was.

Het is ook een heel per soon lijk boek ge wor den dat het beeld
schept van een ge dre ven maar ook be wo gen vrouw.  Dat blijkt bij voor -
beeld ook uit haar werk voor haar Sri Lanka, waar zij met haar man
meer de re ma len ver bleef en wat heeft ge leid tot de oprich ting van de
stichting “Re gio Alme lo – Sri Lanka” (R.A.S.). Uit dit mooie boek je
blijkt dui de lijk dat spi ri tu a li teit voor Ren ske Windt ook te ma ken heeft
met een open oog voor wat er in de we reld ge beurt en hoe we het
leed kun nen ver zach ten.

* * *

Zie elders in dit blad meer boekeninfo



“U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen.”
 Aat-Lambèrt de Kwant

“Als het mil len nium begint dat na dit millenium komt
zullen op alle plekken ter aarde Babylonische torens verrijzen.

Het zal als Rome en By zan tium zijn.
De velden zullen leegstaan.

Er zal geen wet zijn, behalve die van zichzelf 
en van de eigen groep.

De barbaren zullen in de stad zijn.
Er zal niet meer genoeg brood voor iedereen zijn

en de spelen zullen de mens niet meer tevredenstellen.
En dan zullen de mensen zonder uitzicht 

op morgen overal brandstichten.”
Johannes van Je ru sa lem (1042-1119)

Gaat het u ook zo dui ze len bij het bom bar de ment aan in for -
ma tie over 2012? Zelf zit ik vaak met krom me te nen te lui ste -
ren naar die tv-pre sen ta to ren die dood leuk be we ren dat op 21
de cem ber de we reld zal ver gaan. Dat heb ben de Maya’s ge -
zegd, zeg gen ze waar bij ze baar lij ke non sens na pa pa gaai en
(het zijn vaak ook net pa pe gaai en!) van doem pre di kers uit de
New Age sce ne. Ik denk dat het goed is dat we ons goed be -
wust gaan wor den van wat er op dit mo ment op deze pla neet
speelt, maar we moe ten ons niet la ten mee sle pen door al die
on zin ver ha len en doemscenario’s.

Visionair
Het vi si o nai re ci taat van Jo han nes van Je ru sa lem is in der daad
ver ont rus tend. Wie de Vis nu Purâna leest, on derd eel van de
Hin doe ïstische hei li ge ge schrif ten, komt een be schrij ving te -
gen van de Kali Yuga. Men sen zul len meer en meer ver lang en
naar ma te ri ële weel de, ong erech tig heid viert hoog tij en er is
geen plaats meer voor orde en struc tuur. Broe ders en zus ters
ke ren zich te gen el kaar en zijn res pect loos; zij zul len trouw -
loos zijn en on be schaamd dief stal ple gen en moor den.

Maar ner gens wordt let ter lijk be weerd dat op 21 de cem ber
de we reld zal ver gaan. Ook de Maya’s heb ben dat niet ge zegd. 
Zo wordt Jose Huchim – een Mexi caan se ar che o loog en
Maya! – be paald niet vro lijk over de ma nier waar op de wes -
ter se we reld de voor spel ling en van de Maya’s de we reld in
heb ben ge hol pen. De ka len der stopt op 21 de cem ber 2012 en
dat zou niet voor niets zijn. Vol gens de wes ter se in ter pre ta ties
(en dat zijn het!) zou dàn na me lijk de we reld ver gaan. Huchim 
kan er niet om lachen. “In de ge dach ten van de Maya’s is het
slechts een cy cli sche pe ri o de die tot een ein de komt. De Ma -
ya’s za gen het nooit als een ca ta stro fa le da tum. Het is zorg -
wek kend dat de wes ter ling en een andere betekenis aan de visie 
van ons Maya’s geven.”

2012 ontmythologiseren
In Mexi co wo nen nog zo’n an der half mil joen Maya’s. In Gu a -
te ma la vor men af stam me ling en van de Maya’s zo’n veer tig
pro cent van de be vol king. Geen enk ele wes ter se in ter pre ta tie
doet recht aan wat hun voor ou ders ooit be doel den. De Maya’s
cre ëerden de ka len der om be lang rij ke ge beur te nis sen en data
in hun ver le den en toe komst te kun nen mar ke ren. De ka len der
be staat uit der tien cy cli van 144.000 da gen. De laat ste dag is
21 de cem ber 2012. Wat de Maya’s voor die da tum echt voor -

spel den, was dat er een god op aar de zou ko men, maar ze ver -
meld den niet dat de aar de zou ver gaan. 

Nu, in het jaar 2012 is het goed dit jaar tal en de Maya-
hype (want dat is het!) wat te ont my tho lo gi se ren en te ont doen 
van haar o zo ma gi sche my the. Ze ker, er val len ding en sa men
maar het heeft geen zin om ons al leen daar op te fo cus sen.
Som mi gen lij ken dat wel te doen maar ver ge ten in tus sen wel
in het hier en nu te le ven. Zo ken ik men sen die zich niet meer
druk ma ken om het hier nu maals en hun da ge lijk se le ven, om -
dat ze ge lo ven dat ze bin nenk ort toch naar een an de re di men -
sie of pla neet gaan. Die pla neet schijnt er al te zijn en je zou
nu al je huis daar kunnen visualiseren.

Tja, die di men sies. Daar over wordt in New Age kring en
vaak ge schre ven maar het is he laas vaak nog al spe cu la tief. De
Maya-ka len der spreekt van 21 de cem ber 2012 in die zin dat de 
mens heid dan zou over gaan naar een nieuw be wust zijn en ho -
pe lijk naar een nieu we ma nier van om gaan met el kaar en een
nieu we ma nier van sa men le ven. Maar zo lang deze we reld zal
be staan zal er donk er en licht zijn en zal de mens heid in die
du a le we reld haar les sen moe ten le ren. Een vol maak te sa men -
le ving is sta tisch; er ve ran dert niets, maar de aar de, de kos -
mos, het uni ver sum is voort du rend in be we ging.

Ervin Laszlo zegt te recht: “Niets verd wijnt he le maal. Er is
niets in het uni ver sum dat maar één keer ge beurt en dan spoor -
loos is verd we nen. Alles wat ge beurt, schept in for ma tie. En
alle ge cre ëerde in for ma tie be ïnvloedt al les wat er daar na ge -
beurt. Zo bouwt het heel al op zich zelf voort. We we ten dat dat 
in ons lichaam ge beurt, dat het in de maat schap pij ge beurt, en
het heeft ook plaats in de na tuur. Ik ge loof dat dit een fun da -
men teel nieu we ma nier is om het uni ver sum te beschouwen,
als een zichzelf onderhoudend, zelfevoluerend, zelf in for me -
rend systeem.” 

En verd er zegt hij: “Als je als op ti mist ge looft dat dit een goe -
de we reld is, dan is de pes si mist bang dat de op ti mist ge lijk heeft.
Je moet een ‘possibilist’ en een ac ti vist zijn, want die zegt: ‘We
heb ben een kans en het erg ste wat je kunt doen is niets.” 

Waar om is juist deze tijd een uit ge le zen kans voor ve ran -
de ring? “Wan neer je een sta biel sys teem hebt, ve ran dert er
niks. Als je wilt ver nieu wen in een sta biel sys teem, be land je
in de ge vang enis, je wordt bui teng eslo ten of on derd rukt. We -
rel dwijd heb ben we een punt van in sta bi li teit be reikt en dus de 
mo ge lijk heid iets nieuws te creëren.” 

Be ter kan ik het niet ver woor den dan deze vi si o nai re man.

Instabiliteit en transformatie
Po li tiek, eco no misch, so ci -
aal is de hele si tu a tie mo -
men teel in der daad heel on -
sta biel, maar Laszlo heeft
ge lijk als hij zegt dat on der
deze om stan dig he den een
klei ne groep veel in vloed
kan heb ben. “U en ik zijn
vlin ders die de we reld kun -
nen ve ran de ren.”
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Hoe wel ve ran de ring en die zich thans op aar de ma ni fes te ren ing -
rij pen de ge vol gen zul len heb ben, wordt het steeds dui de lij ker dat
die zich al leen niet be per ken tot onze pla neet. Het lijkt wel of de
hele kos mos in be we ging is, maar is dat is ei gen lijk niet al tijd zo
ge weest? In oude my thes vin den we spo ren te rug van wat hier van 
op aar de merk baar was. Met 6,5 mil jard men sen en gro te af hank -
elijk heid van ge a van ceer de tech no lo gie heeft het in onze tijd veel
meer im pact. Tus sen de re gels van de ‘mainstream’–in for ma tie
door, be gin nen steeds meer men sen zich te re a li se ren dat er meer
speelt dan wat de me dia da ge lijks be rich ten. 

Opval lend in deze tijd is ook dat al les lijkt te kan te len en
al les aan het licht komt en ont huld wordt. Re gi mes val len om
en ook de ‘Holding Vaticano’ is steeds meer in op spraak.

Een eeuw van gro te ve ran de ring en, maar ook van trans for -
ma tie. In deze tijd van ont hul ling en van kin der mis bruik bin nen
de Rooms-ka tho lie ke kerk, het he mel ter gen de mis bruik van kin -
de ren door die Engel se creep en grie zel Jim my Sa vi le die zich
zich zelfs aan lij ken in zie ken hui zen ver greep, het Gro te Graai -
en, de ont hul ling en over cor rup tie door po li ti ci, zou den wel
eens kun nen bij dra gen tot een be wust zijns ve ran de ring. Men sen
zul len het ge woon niet meer pik ken dat mis brui kers ong estraft
hun gang kun nen gaan en zou den wel eens mas saal in op stand
kun nen ko men. “In zo’n ver ziek te sa men le ving wil ik mijn kin -
de ren niet op voe den,” en hij ver tolkt de me ning van ve len.

Ie de re 13.000 jaar vindt er op aar de een ing rij pen de ge beur te -
nis plaats die al les ve ran dert en de loop van de ge schie de nis ve -
ran dert. En ook in onze tijd vindt er een der ge lij ke ge beur te nis
plaats en steeds meer men sen wor den zich daar be wust van.
Drun va lo Mel chi ze dek wijst in dit ver band op de kun da li ni van
de aar de. In zijn re cen te boek ‘De Kun da li ni van de Aar de na
2012’ spreekt hij van een ener gie die lijkt op een slang en zich
ook zo ge draagt, net als de ma nier waar op de kun da li ni–ener gie
zich in het men se lijk lichaam ge draagt. Deze ener gie is ech ter
ver bon den met het cen trum van de aar de. Het is een ener gie die
men sen, die over al ter we reld op zoek zijn naar ant woor den op
spi ri tu eel ge bied, in spi reert, in be we ging brengt. Niet al leen dus
in on der an de re de ash rams, en de kloos ters van de we reld, maar
ook de men sen als u en ik die op zoek zijn zijn naar nieu we ant -
woor den op oude (zing evings)vra gen, op zoek naar God. Vol -
gens Drun va lo is de kun da li ni van de aar de ver bon den met het
hart van de hele mens heid. In zijn boek gaat hij in op de kos mi -
sche ken nis van wat er wer ke lijk in de na tuur en op de pla ne ten
ge beurt en hoe dat in re la tie staat met de nieu we licht cy clus. Hoe
dan ook, in ons zon ne stel sel zijn ing rij pen de ve ran de ring en gaan -
de die meer dan ooit het le ven op deze aar de dra ma tisch zal be -
ïnvloe den. 

Het grote sterven in de steden
Vol gens NASA, kun nen we dit en vol gend jaar re ke nen op
macht i ge zon ne-erup ties, die wel eens dwars door het mag ne -
tisch veld van de aar de zou den kun nen gaan. 

Een Beng aals vuur werk op we reld schaal. Hoe wel zon -
ne-erup ties en mag ne ti sche om ke ring en in ons ver le den re ëel
wa ren en onze voor ou ders ze al eer der heb ben over leefd, von -
den der ge lij ke ve ran de ring en nog nooit plaats met 6,5 mil jard
men sen op de we reld, in een we reld die vol le dig af hank elijk is 
van tech no lo gie en van ener gie net wer ken, pc’s en glo bal-po si -
ti on-sa tel lie ten. De ge o loog en com pu ter sys teem ont wer per
Gregg Bra den heeft er al op ge we zen dat nie mand voor als nog
echt de vol le om vang kent van de con se quen ties of wat zo’n
mo nu men ta le er va ring pre cies zou kun nen be te ke nen voor ons 

le ven, onze emo ties en ons licha me lijk wel zijn. Wat er bo ven -
dien op dit mo ment kos misch gaan de is, heeft ook in vloed op
mensen en leidt tot gedragsveranderingen, zowel in negatieve
als positieve zin. 

Ook Go vert Schil ling, we ten schaps jour na list, toont zich
be zorgd over wat zich nu op de zon af speelt en dat de ko men -
de maan den de zon ne vlam men mo ge lijk door het mag ne tisch
veld van de aar de zul len gaan. Hij zegt dat dit – in dien zich dat 
voord oet – tot een mega-ca ta stro fe kan lei den. Ook mi nis ter
Opstel ten is op de hoog te van deze mo ge lij ke fu nes te ont wik -
ke ling en en laat zich uitvoerig informeren.

Een zon ne storm kan zor gen voor uit val van be lang rij ke
com mu ni ca tie sys te men doord at sa tel lie ten niet meer kun nen
func ti o ne ren. Daar mee komt de na ti o na le vei lig heid in ge vaar. 
Het ka bi net zint op ac tie. Het is voor het eerst dat de ge vol gen
van een zon ne storm door de Ne der land se Rijks over heid als
ge vaar voor de na ti o na le vei lig heid wor den ge zien. Eer der zag 
de Brit se over heid dat al als een be drei ging en trof daar te gen
maat re ge len. In eer ste in stan tie zag de Ne der land se over heid
dat ge vaar niet zo con creet, maar een na de re ana ly se heeft de
me ning en in Den Haag ken ne lijk doen ve ran de ren.

Wordt Den Haag dan toch wakker?
In zijn boek ‘Kosmische visie’ wijst Ervin Laszlo erop dat de
prog no se voor het zon ne maxi mum voor 2012 op gro te scha de
wijst. Meer dan ooit te vo ren, om dat het men se lijk le ven
steeds af hank elij ker is ge wor den van in ter na ti o na le elek tri ci -
teits net ten. Vol gens een rap port van de Na ti o nal Re se arch
Coun cil, door de Ame ri kaan se Na ti o nal Aca de my of Scien ces
ge pu bli ceerd in 2009 on der de ti tel Se ve re Spa ce We at her
Events: Under stan ding Eco no mic and So ci al Impacts (He vi ge
ruim te weer ver schijn se len: de eco no mi sche en so ci a le con se -
quen ties be licht), zal een nieuw ‘Carington Event’ zul ke
kracht i ge ener gie stro ming en in de aard korst ver oor za ken, dat
300 be lang rij ke trans for ma tie sta ti ons in nog geen an der hal ve
mi nuut kun nen uit val len. Hierd oor ko men al leen al in de Ver -
enig de Sta ten 130 mil joen men sen zon der stroom te zit ten. 

Ervin László wees er ook al op dat een kracht i ge zon ne -
storm in de mees te de len van de we reld stroom uit val kan ver -
oor za ken. Zo zal de drink wa ter toe voer in hoge to ren flats, waar 
het wa ter om hoog moet wor den ge pompt, da de lijk stil val len.
“Alle ver voers sys te men die recht streeks of in di rect af hank e lijk 
zijn (dus na ge noeg alle sys te men) ko men tot stil stand. Nood -
ag gre ga ten zul len op som mi ge plaat sen ope re ren tot dat hun
brand stof op is. Voor zie ken hui zen be te kent dit dat zij ge du -
ren de drie et ma len al leen es sen ti ële hulp kun nen ver le nen.
Zon der stroom voor ver war mings-, koel- en vrie sin stal la ties,
in com bi na tie met een uit val in de be zor ging van me di cij nen
en far ma ceu ti sche artikelen, zal in grote steden binnen enkele
dagen het grote sterven beginnen.” 

Mar cel Mess ing
Ter wijl het gro te ster ven der vor men be gon nen is, spreekt
Mar cel Mes sing even als Drun va lo Mel chi ze dek ook van de
we der ge boor te van de aar de en van ons hele zon ne stel sel die
al is ing e zet. Een we der ge boor te die in de oude taal werd aan
ge kon digd als de her schep ping van ‘hemel en aarde’. “Zo als
con ti nen ta le la gen ver schui ven, zo ver schui ven in ons in ner -
lijk la gen van be wust zijn. Wij wor den net zo zeer door el kaar
ge schud als de aar de, en de zee van ons on be wus te beeft net
zo zeer als de zee ën bui ten ons.” 
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Vibratie van de magnetisch
velden verandert ingrijpend 
Hij wijst ook op de gro te kos mi sche ve ran de ring en die gaan de 
zijn. In ons hele zon ne stel sel zien we dat Mars, Ju pi ter, Ve nus, 
Plu to en Nep tu nus, aan gro te ve ran de ring en on der he vig zijn.
“Niet enk el de aar de, maar al deze pla ne ten zijn in een enorm
tem po aan het ve ran de ren, ja, het hele zon ne stel sel. Naar onze
aar de toe kun je zeg gen dat de vi bra tie van de mag ne tisch vel -
den ing rij pend aan het ve ran de ren is, maar denk ook aan de
zon. Nu is het hele uni ver sum en de kos mos con stant aan ve -
ran de ren, maar in de boe ken der ou den, on der an de re in de
Bha ga vad Gita, en de Mahâbhâra ta, waar van de Gita een on -
derd eel vormt, wor den ook cy cli be schre ven.”(1) 

“Ei gen lijk kun je niet spre ken van een uni ver sum maar een
mul ti ver sum, zo als dat dui de lijk tot ui ting komt in de oude Indi -
a se wijs heid waar in ge spro ken wordt van de gro te adem ha ling
van Pra na, de schep pen de ener gie, die te rug keert naar Brahma,
de oe ren er gie, be wust zijn (en be wust zijn, dat zijn wij). Je ziet
dan dat ie de re gro te adem ha ling een uni ver sum baart en ie de re
te rug na me, de in ade ming, een uni ver sum on zicht baar maakt. De 
gro te adem ha ling van Brahma cor res pon deert met de klei ne
adem ha ling van de mens, die weer cor res pon deert met de tocht
van het zon ne stel sel door twaalf die ren ren riem stel sels. Zo bo -
ven, zo be ne den. De re a li teit lijkt erop te dui den dat de we reld
in een heel gro te cri sis ver keert. De mens heid en alle le ven de
we zens, ba lan ce ren op de rand van ca ta stro fa le ge beur te nis sen,
ook al kan nie mand dui den wan neer en waar die plaats vin den,
al wordt 2012 in dit ver band wel vaak ge noemd.”

Vleugels van licht uitslaan
Mes sing is mede be kend door zijn boek ‘Worden wij wak ker,
over de ver bor gen krach ten ach ter het wereldtoneel’. Hij be -
schrijft daar in hoe be paal de krach ten via de af lei dings ma noe u -
vre de mens van een sprong naar een nieu we di men sie van be -
wust zijn trach ten af te hou den. Maar ve len zijn vol gens hem
wak ker of wor den nu wak ker. “Het is de vraag wat we er mee
gaan doen. Hoe gaan we hier op re a ge ren? Gaan we ten on der in 
deze gol ven van ve ran de ring of la ten we ons erd oor over spoe -
len? Of kun nen we toe schou wer zijn van wat er rond om ons en
in ons zelf ge beurt en daard oor hel der waar ne men dat slechts
door onze on we tend heid de van bui ten af ge ma ni pu leer de ma trix 
in stand kan wor den ge hou den? Door ons niet meer pri mair te
rich ten op de ve ran de ring en, maar op het on ve ran der lij ke, op
dat wat wer ke lijk is, kun nen we op nieuw ge bo ren wor den en
vleu gels van licht uit slaan, tot het on ein di ge.”

“Pan ta rhei, al les stroomt, niets is blij vend”, zei de Griek -
se fi lo soof He ra klei tos al in de vijf de eeuw voor Chris tus. En
meer dan 2600 jaar ge le den leer de de Boeddha om in de we -
reld der ve ran de ring en het ‘dodeloze’ te zoe ken, dat ge re a li -
seerd wordt door nir va na, dat ‘uitwaaien’ be te kent aan al les
wat we niet zijn. Alleen zo kun nen in ner lij ke vre de en tijd loos
ge luk ge re a li seerd wor den. In de Wijs heid van Je zus Chris tus
(Nag-Ham ma di ge schrif ten) staat: ‘Alles wat van het ver gan-
ke lij ke komt zal ver gaan, om dat het van het ver gank elij ke
stamt. En al wat uit on ver gank elijk heid komt ver gaat niet,
maar is on ver gank elijk. Zo doen de zijn vele men sen verd -
waald, om dat zij dit ver schil niet ken den.’ Mes sing: “Onze
zoek tocht gaat niet lang er meer uit naar de we reld der ve ran -
de ring en, maar naar het tijd lo ze, het on ster fe lij ke. Na een
lange pe ri o de van af ge schei den heid kun nen we vol le dig van

koers ve ran de ren en ke ren de kan sen. Dan kan het vuur van
in zicht en lief de ont sto ken wor den en de een heid van al les wat 
is in onze geest ver ank erd en ge re a li seerd wor den.” 

Het gaat er om, zo ver volgt hij, “dat we ons po ten tieel van
licht, lief de, ge weld loos heid, vre de lie vend heid, saam ho rig -
heid, so li da ri teit, ver trou wen, maar voor al ook kracht gaan in -
zet ten. En ge weld loos heid heeft niets te ma ken met zwak te.
Het wa ren de Boeddha, Gand hi en vele an de re gro te le ra ren
die mij heb ben ge ïnspireerd. De strijd van de duis te re krach ten 
te gen het licht is een kos mi sche strijd, een spi ri tu e le strijd.
Van uit een ho ge re di men sie ge zien kun nen we de du a li teit
licht-duis ter in ons zelf trans for me ren. Op onze pla neet lijkt het 
erop dat de du a li teit een leer za me brug is waar we overheen
dienen te trekken om te beseffen dat alles één is.”

In zijn boek ‘Het huis op de rots ge bouwd. Over de pa ra bels 
van Jezus’, heeft Mar cel Mes sing ge tracht de mys te rie taal bloot
te leg gen en dan zie je vol gens hem heel dui de lijk dat be grip pen 
als de jong ste dag en eind tijd al le maal te ma ken heb ben met de
sym bo li sche be te ke nis van het ein de van een cy clus. Zo heeft de 
jong ste dag ei gen lijk te ma ken met het ein de van een cy clus en
het in di vi du e le be wust zijn. Geen eind oord eel van een macht i ge
God, aan het eind punt van een cy clus.

Grote transformatie 
Op dit mo ment zijn we in zo’n eind punt in een be hoor lijk gro te
yuga (2) be land. Om ons te be per ken tot ons zon ne stel sel, dat
maakt een zeer re vo lu ti o nai re om slag waar van we op deze pla -
neet ook de ge vol gen zul len gaan er va ren. En even als de gro te
ve ran de ring en en cri sis sen op aar de ook tot po si tie ve ve ran de -
ring en kun nen lei den, wijst Mes sing ook op de my thi sche Bij -
bel woor den waar in ge spro ken wordt van een nieu we he mel (de
ster ren he mel) en een nieu we aar de, waar mee vol gens hem ge -
duid wordt op een gro te ve ran de ring in het schep pings pro ces.
Ener zijds is er di men sie van de mens met zijn enor me in vloed
op de pla neet maar bo ven al les is er ook de god de lij ke di men sie.

Mes sing: “De mens zal al tijd kracht i ger blij ken te zijn dan
de dogma’s, de wet ten, de fun da men ta lis ten en de machts eli te
van deze we reld. De mens zal al tijd blij ven strij den voor de vrij -
heid en ui tein de lijk zul len we van uit de kracht van lief de, me de -
do gen en in zicht, in staat zijn om deze gru we lij ke ma trix die
deze aar de ge vang en lijkt te hou den, te door bre ken. Maar de
aar de zal mijns in ziens eerst door een heel moei lij ke en ge vaar -
lij ke fase gaan. Dat is de re a li teit maar het zal niet lei den tot het
ein de van deze we reld, maar eer der tot een giga over gang.”

“Ve len er va ren dat hun oude we reld vol le dig aan het in -
stor ten is en als er een zon ne storm uit breekt – en die kans is
heel groot – kun je je voor stel len wel ke enor me cha os dat te
weeg brengt en wel ke diep ste in stinc ten van de mens in ne ga -
tie ve zin dan naar bo ven gaan ko men. We zul len heel wat
proe ven krij gen maar ik zie dat dwars door die cha os heen,
een gro te trans for ma tie plaats vindt. In die zin zal die trans for -
ma tie een trans cen den tie in hou den naar een hogere dimensie,
een andere dimensie.”

De mees ten van ons, zo be sluit Mar cel Mes sing het ge -
sprek, “zijn als het Gouw-volk uit het vi si o nai re epos In de
Ban van de Ring van Tol kien, vol le dig on we tend ten aan zien
van de strijd tus sen de Fel lows hip of the Ring en de le gers van 
Mor dor. Maar net zo goed als fai ry ta les geen sprook jes zijn,
maar een ver bor gen wij ze waar op ge ïnitieerden in for ma tie
door ga ven, even zo wordt in onze tijd de ver bij ste ren de wer ke -
lijk heid steeds verd er ge o pen baard.”
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In het boek  ‘Het huis op een rots gebouwd’ zegt Mes sing dat
een mens die in ner lijk weet niet meer mis leid of ge ma ni pu -
leerd kan wor den. Hij ademt en leeft van uit een an der adem -
veld, een an de re ener gie, een an de re di men sie. Het nieu we
breekt in hem door en het oude laat hij over aan de golf slag
der ve ran de ring. Zo’n mens leeft het ‘endura’, zo als de kat ha -
ren het noem den. Hij laat het oude vuur, dat tot ver an k ering in 
de we reld der ve ran de ring leidt, in zich zelf ‘uitdo ven’. In zo’n 
mens vindt een ra di ca le om me keer plaats. Hij bouwt zijn huis
voort aan op een rots, waar bij geen ui ter lij ke ha mer slag wordt
ge hoord. Niet op een rots van gra niet, maar op een rots van
wijs heid en ver trou wen. Geen huis van steen bouwt hij, maar
een ‘huis van licht’, een licht lichaam, waar in al wat is trans pa -
rant wordt en de kos mi sche lief de haar wer king kan vin den.
Nie mand kan de bouw van dit huis te gen hou den. Geen slag re -
gen van de we reld kan dit huis ra ken. Een mens van in zicht
maakt zich ge reed om huis waarts te ke ren, in te ke ren tot het
ware Zelf.”

Er  zul len er al tijd weer die vlin ders zijn die het tij kun nen
ke ren, de we reld kun nen ve ran de ren, vleu gels van licht uit -
slaan en een we reld wijd ont wa ken kun nen ver oor za ken.

En die vlin ders zijn jij en ik! 

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 dig go soul sta ti on). Hij or ga ni seert
sym po sia via de stich ting Qu an tum Sym po -
sia. (www.quan tum sym po sia.nl). Hij verd -
iept zich ook in het fe no neem van de he len -
de stem, geeft daar ook le zing en en works -
hops over E-mail: Lam bert43@chel lo.nl

Noten
1 Sri Yoek tes war, een astro loog en astro noom bij uit stek 1855-1936, 
de goe roe van Pa ra ma han sa Yogananda , her vond de juis te met ho de
om de we reld tijd per ken in de cy cli sche orde van evo lu tie te be pa len. 
2 Yuga’s zijn vol gens de Hin doe- fi lo so fie de vier tijd per ken waar in
de evo lu tie van het le ven verd eeld is.

* * *
*

BOEKENINFO

Aat-Lambèrt de Kwant

Myr the v.d. Meer Paaz
Psychi at ri sche ro man
The Hou se of the Books 2012 
Er zijn enk ele programma’s op zon dag mor gen 
waar naar ik vaak kijk of die ik op neem als ik
niet thuis ben: ‘Vrije geluiden’ en ‘VPRO
Boeken’ met Wim Brands. Ik ben door zijn
programma’s op heel wat mooie en boei en de
boe ken ge at ten deerd, die ik ver vol gens ter
be spre king aan vraag en soms ga ik een au -
teur ook zelf voor mijn programma’s in ter vie -
wen. Zo heb ik na een uit zen ding ook het
boek ‘Paaz’ van Myr the van der Meer ter re -

cen sie aang evraagd en ga haar ook in ter vie wen. Het in ter view met
haar is nog te zien op ‘http://tvblik.nl/boeken’. Het boek haal ik net uit
de brie ven bus dus vol sta ik met de ach ter fla pin for ma tie, maar kom er
ze ker nog op te rug om dat het een heel her ken baar boek is. Zie ook
mijn be spre king (voor jaars num mer Ref lec tie, 2012) van ‘Tegen de tijd -
geest. Te rug zien op een psychose’ waar op ik ook door het tv-pro gram -
ma werd ge at ten deerd.

Het boek be gint op haar laat ste werk dag. Emma heeft een baan
als re dac teur bij een uit ge ve rij. De laat ste uren zijn ing egaan. Aan de
re ac tie van haar collega’s is te mer ken dat zij op de hoog te zijn van
haar aan staan de ver lof. Een ver plich te va kan tie staat voor de deur.
Vier we ken he le maal niets doen. Maar het vol gen de mo ment be treedt
Emma de gang van een zie ken huis, met de psychi at ri sche af de ling als
eind be stem ming.

Als Emma van de ene op de an de re dag op ge no men wordt op de
paaz, weet ze één ding ze ker: hier is een fout ge maakt. Ze heeft na -
me lijk een leu ke baan, een ge wel di ge vriend en een goed le ven, dus
dat ze dood wil kan dan toch geen pro bleem zijn? 

Het is het be gin van Emma’s zoek tocht door de ab sur de we reld
van de psychi at ri sche kli niek met al haar re gels, pil len en di ag no ses –
een zoek tocht naar de uit gang, maar bo ven al les een zoek tocht naar
zich zelf. Tij dens haar reis langs vreem de pa ti ënten en nog vreem de re
the ra peu ten, de pres sie ve kerst bal len en on ver wach te vriend schap pen, 
be gint Emma te be sef fen dat ze hier niet voor niets zit, en dat zij de
eni ge is die kan be pa len of, maar voor al ook hóé, ze ooit de paaz weer 
ver laat.

De dag na dat ze uit de psychi at ri sche kli niek ont sla gen werd, be -
gon Myr the van der Meer te schrij ven aan wat ui tein de lijk ‘Paaz’ zou
wor den: een ro man over de vijf maan den die ze door bracht op de
psychi at ri sche af de ling van het al ge meen zie ken huis. 

Gesignaleerd
Dr Eben Alexan der III: Proof of He a ven - 
a Neu ro sur ge on's Jour ney into the After li fe,
Si mon and Schus ter, New York, 2012.
Dit boek staat al we ken als num mer één op de
best sel ler's lijst van The New York Ti mes. Geen 
won der! Het is het ver haal van de her sen chi -
rurg, neu ro loog en uni ver si tair do cent aan de
Har vard Uni ver si teit, die op 10 no vem ber 2008
met spoed naar het zie ken huis werd ver voerd
al waar hij in een zeer die pe coma ge raak te. 
Di ag no se: een bac te ri ële her sen vlies ont ste king
van de erg ste soort. Prog no se: 90% kans snel

te over lij den, 10% kans te over le ven maar dan als men se lij ke plant in
een ver pleeg huis... Dat ge beur de dus niet, ge heel te gen de ver wach -
ting in (men over woog al de stek ker er uit te trek ken) kwam hij bij, en
van her sen be scha di ging was geen spra ke (hoe wel CT-scans had den
uit ge we zen dat zijn her se nen om ge ven wa ren ge weest met pus). Vrij
kort na zijn bij ko men ver tel de hij van een bij na-dood er va ring van een
der ge lij ke kracht en diep gang dat dit zijn le ven to taal ve ran der de. Van
een me disch skep ti cus die het fe no meen bij na-dood er va ring wel ken de 
maar het niet se rieus had ge no men en van een le ven-na-de-dood niets 
wil de we ten, ve ran der de hij in ie mand die daar nu wel in ge looft en wel 
voor 100%. Een fas ci ne rend ver haal, dat ho pe lijk snel in het Ne der -
lands wordt ver taald. £
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Weblog Aat-Lam bert de Kwant

Behalve de col umns in o.a. Reflectie, schrijft

 Aat-Lambèrt de Kwant, ook iedere week een

 blog voor OHM, (Organisatie voor Hindoe Me dia) 

Voor zolang het duurt, want als het aan het 

kabinet ligt krijgen deze omroepen

geen zendtijd meer.

Wie de blogs wil lezen gaat naar:
www.ohmnet.nl/spiritualiteit



Re nais sance als oogst op de innerlijke weg
Hans  Feddema

Het leven is een weg, die we met vallen en opstaan
lopen als een soort pelgrim. Men hoeft niet een of
andere mytholo gische held, zoals bijvoorbeeld een 
Parcival, voor ogen te hebben, om te weten wat te
verstaan onder die pelgrims weg. Een ieder heeft
er z’n eigen beeld bij. Een tocht naar San ti ago di
Compostella is daarvoor niet nodig, ook al kan die
bewust-wordend werken, zeker als men het onder
weg zijn en daarbij het ‘naar binnen gaan’ wezen -
lijker acht dan het bereiken van het einddoel. Dag
Hammarskjöld noemde in zijn dagboek het naar

      binnen gaan ‘de langste weg’, er mee aangevend, dat de
innerlijke dimensie bij ons wezen hoort, ook al doen we
lange tijd vaak alsof het uiterlijke respectievelijk materiële
het enige is in ons leven. Dat is vooral in de fase van het
overleven, waarin ieder van ons via het ego of de per sona
(masker) een eigen strategie ontwikkelt. Reflectie over die
strategie kan geen kwaad, zeker als we die later eens willen 
bijstellen of liever loslaten omdat die te schadelijk blijkt te
zijn, zowel voor onszelf als voor onze relaties.

De overlevingsstrategie wordt gekenmerkt door 1) ‘valse’ (be -
krompen) overtuigingen, 2) vaste of vastgeroeste patronen en
3) specifieke antwoorden op trauma’s/ syndro men uit de
vroege jeugd, waaronder soms ook meedogen loosheid. Het
duurt enige tijd, voor de een langer dan de ander, dat we er
achter komen, dat ze niet werkt of vooral dat alles meer draait
om leven dan om overleven. Er is dan sprake van een soort
bewustzijnsomslag, waarvoor we meestal tevoren intuïtieve
vingerwijzigingen krijgen vanuit het mysterie of universum, dat
ons subtiel draagt. Een universum dat ons via innerlijke leiding 
probeert te bevrijden uit de vastlopen de overlevingsstrategie
en ego-handhaving, de nodige ver slavingen incluis. Logisch
dat zoiets een constante posi - tie ve impuls is vanuit het
godsmysterie, dit omdat we bij de incarnatie zielskracht
meekregen in de richting van liefde, blijheid, vriendelijkheid,
wijsheid, gezondheid, vervulling, mildheid, moed en positieve
energie volgens mij. De (god delijke) parel zit dus in wezen in
onszelf, ook al zijn we ge neigd die en tevens wat wel de ‘ver-
lossing’ heet steeds buiten onszelf te zoeken. Carl Gustav
Jung zei niet voor niets: ’De mens is tot alles bereid om het
diepe con tact met zichzelf te ontwijken’. Zolang dit het geval
is, onderkennen we niet de angst, wraakzucht, afgunst,
woede, slachtoffer- houding noch de controlefuncties, die zich
om onze ziel hebben genesteld.

Het zijn waarden en rollen, die passen bij de fase in ons leven,
waarin we denken dat we ons leven met onze wil en ons
verstand moeten beheersen, dat we controlefreaks horen te 
zijn en ook dat we daarin meer of ‘rijker’ moeten presteren
dan anderen. 

Je zou dit met Roger Rundquist het oude levensverhaal kun nen
noemen, die individueel en collectief leidt tot zinloze
oorlogen, fysiek en verbaal geweld, ecologische rampen en
niet te vergeten tot depressie en andere psychische dis -
harmonie met hieraan of niet in de laatste plaats aan stress
gelieerde lichamelijke ziekten. Niet dat dit ons al meteen doet 
ontwaken. Als we vast blijven hangen in het denken dat
geest en lichaam niets met elkaar te maken hebben, zal zelfs 
de meest gevreesde ziektes ons er niet toe brengen onze
overlevingspatronen te wijzigen. Maar ons denken kan met
of zonder ziekte niettemin toch ineens gaan veranderen.

     Zo’n ommezwaai – die in de Derde Wereld, weet ik uit
ervaring, wel gepaard gaat met of het gevolg is van op

loslaten (en daarmee op voorkoming van destructie)
gerichte grote of fer vuren – is dan wezenlijk. Met
Boeddha, die ooit zei: ’Wat je vandaag denkt, is morgen 
je persoonlijke wer ke lijkheid’ geloof ik in de kracht van
de gedachte, de kracht van de geest. Waar je op
focust, word je. Je wordt zoals je denkt. Dat geldt ook,
als we veel klagen en/of negatief zijn. Ons denken en
voelen geeft een zichzelf versterkende energie. Altijd al, 
maar in deze tijd van de kwantumfysica worden we ons
daarvan meer bewust. Ik begrijp zo waarom een
108-jarige vrouw, die nog drie uur per dag pi ano speelt,

in reactie op de journalistieke vraag naar haar formule voor
haar vitaliteit, antwoordde: ’Drie dingen:1) ik klaag nooit, 
2) ik ben blij en lach veel en 3) ik weet dat het kwaad er is,
maar ik richt me op het goede.’ Drie dingen, waarmee een
lang leven en blijvende vitaliteit haar oogst was. Positief
denken en voelen lijkt dus een sleutel. Er is een ener ge -
tisch Veld om ons heen. Wat we daar aan gedachten ‘in -
gooien’, komt via de kosmische Wet van Aantrekking weer
terug bij onze cellen. Dat geldt ook voor onze woorden.
Woorden zijn net als gedachten een kracht. Daarom zijn
man tra’s en affirmatie zo van belang. Woorden kunnen
verwensen (vervloeken), rechtstreeks of via roddel, maar
ook zegenen. Beide hebben een groot ef fect, zowel op de
ander als ook op onszelf via de terugkaatsing. Voor wie
zegenen een moeilijk begrip vindt: het is zoiets als liefde -
volle energie uitzenden. (Het ritueel van vervloeken, waar -
naar ik eens onderzoek deed op Sri Lanka, is het uitzenden 
van negatieve vaak dodelijke energie, ook al gebeurt dat
via het goddelijke). 

Hoe dit ook zij, vooral verstarring van patronen in het oude
levensverhaal kunnen net als tijdelijke geestelijke inzinkin -
gen en ziektes bijdragen aan een bewustzijnsomslag naar
het nieuwe levensverhaal, die ontstaat in het ritme van 1)
loslaten en 2) ons open stellen voor onze levensopdracht,
onze missie die we lange tijd niet (in)zagen. Mar tin Buber
spreekt van het komen ‘van gebondenheid tot verbonden -
heid’ bij de mens. Ik zou zeggen: van dualiteits- naar een -
heidsbewustzijn. Dat kan met recht re nais sance of innerlijke 
hergeboorte als oogst heten. We kennen dat uit bijna alle
wijsheid-geschriften, mythen en sprookjes. Loslaten heet in
de mythologie vaak ‘doodgaan’ en dan steeds met ‘herbo -
ren worden’ als tegenpool. Hergeboorte? Moeten we dan
terug in de moederschoot? De intellectueel Nicodemus
vroeg dat 2000 jaar terug aan Jezus van Naz a reth. Het ant -
woord van deze dat het ‘koninkrijk van de geest’ in ons zit,
maakt duidelijk, dat hij net als Soc ra tes de mensen altijd
naar zichzelf terug verwijst, naar zelfkennis en het innerlijk
weten dat we ziel zijn en niet ons voertuig, het lichaam. Dat
er diep in ons een bron zit die zich kan openen en ons zo
bezielt. En dat het zaak lijkt die niet te versluierd te houden
of het con tact daarmee te verliezen, omdat het dan niet
‘stroomt’ in ons leven. Kortom, dat het in het leven gaat om
een persoonlijke weg van verandering van het oude naar
het nieuwe levensverhaal. Naar een bewustzijnsomslag en
een meer vanuit het hart leven. Als we dat in een vroege of
latere fase van het leven via innerlijk weten gaan inzien, is
dat met recht een re nais sance, geoogst op ons levenspad.

Dr. Hans Fed de ma is an tro po loog, pu bli cist, oud-do cent aan de VU,
vre des ac ti vist en ini ti a tief ne mer van De Link er Wang.  

* * *
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Di an ne Bosch
Alles moet open
Van mis bruik naar heel heid
Dit is een tijd van cri sis sen, zo wel ma cro als
mi cro. De we reld dreigt af te ste ve nen op
een we reld wij de cri sis, ook een spi ri tu e le cri -
sis. Het is ook een tijd van ont hul ling en van
mis bruik van kin de ren. Men sen val len van
hun voet stuk en gaan diep door het stof. 

‘Alles moet open, van mis bruik naar
heelheid’ luidt de ti tel van het boek, waar in Di an ne Bosch haar in cest -
ver le den be schrijft. Op haar vie ren veer tig ste ont dekt ze via flash backs
dat ze als baby door haar va der en la ter door haar opa mis bruikt is.
Het gooit haar hele be staan door el kaar, ze volgt een oplei ding hyp no-
en re ïncarnatietherapie waar ze leert haar ver won de kind de len te he -
len. Dui de lijk wordt dat het mis bruik is door ge gaan tot haar ne gen de
jaar en dat er ook spra ke was van groeps mis bruik. Als ze op zoek gaat 
naar de zin en be te ke nis van deze er va ring en komt ze uit bij ‘A Cour se 
in Miracles’ (Een cur sus in Won de ren), waar bij ver ge ving een be lang -
rij ke plaats in neemt. En het is juist om dat ele ment van ver ge ving dat
ik dit boek van Di an ne Bosch noem.

In zijn voor woord zegt Wil lem Glau de mans, eind re dac teur van
‘Een Cur sus in Wonderen’ en au teur van het boek ‘Het Won der der
Vergeving’: “Di an ne be wan delt grof weg twee we gen: de weg van ver -
ge ving en be vrij ding; en de weg van de spi ri tu a li teit die haar ver haal in
een gro ter ka der kan zet ten en zo zin kan ge ven. Wat is de op dracht
van deze ziel om juist dit te moe ten er va ren? Die vraag gaat Di an ne
ge luk kig niet uit de weg. En zo doen de wordt haar boek een boek met
meer waar de: ie der een die hef ti ge pijn lij ke er va ring en heeft mee ge -
maakt kan nu hier van le ren dat er al tijd licht is aan het eind van de tun -
nel.” “Ver ge ving is es sen tieel om je te be vrij den van een pijn lijk ver le -
den. Di an ne weet dat ook, on der an de re dank zij ‘Een cur sus in
wonderen’, haar lijf boek, waar in ver ge ving cen traal staat. Ver ge ven
gaat niet over de an der, maar over jou. Over jouw oor de len, wrok, grie -
ven, haat en slacht of fer schap. Ver ge ving is een weg van in ner lij ke be -
vrij ding, waar bij je in prin ci pe de an der niet no dig hebt.” 

Ik ken Di an ne al lang, deed ses sies bij haar met het oog op het ge -
weld in mijn jeugd en ik vroeg haar ook dag voor zit ter te wor den van de
sym po sia die ik or ga ni seer de. In die tijd had ik al weet van haar wor ste -
ling en met haar ver le den, waar in zij zelfs in een kerk ge bouw tje met
chlo ro form werd weg ge maakt en ver vol gens mis bruikt. Wat vaak op valt
bij slacht of fers van mis bruik is de haat naar de da ders. Niet zo ver won -
der lijk na tuur lijk. Daar om is het goed dat er nu eens een boek ver schijnt
waar in niet enk el over het mis bruik ge rept wordt maar dat ook een per -
spec tief biedt. Ik weet het, vele slacht of fers kun nen daar niet veel mee
en bin den de strijd aan om er ken ning en om het mis bruik aan de kaak te 
stel len. En het is goed dat dit ge beurt en dat al les open gaat, ook over
mis bruik in kring en waar je het nu juist niet van ver wacht. Di an ne be -
wan delt een an de re weg en kwam tot de con clu sie dat ze geen be ves ti -
ging van an de ren no dig heeft, zich zelf kan ver ge ven en dat ze deze weg 
is ge gaan om mis bruik uit de we reld te hel pen.

‘Alles moet open’ is een aang rij pend maar ook een ont roe rend
boek dat je niet on be roerd laat. Het boek is te be stel len 
via ‘www.di an ne bosch.nl’. 

Sara Mait land
Stil te als ant woord
Scrip tum 2008
Ik ben niet de eni ge die zich zelf en de ei gen in -
ner lij ke on rust te genk wam in de stil te, zo als ik in
mijn vo ri ge co lumn schreef. Zo be schrijft Sara
Mait land in haar boek ‘Stilte als antwoord’ haar
er va ring en en haar zoek tocht naar stil te als le -
vens wij ze in com bi na tie met voor beel den uit re li -
gie, cul tuur en ge schie de nis. Het boek ver scheen 
al in 2008 maar ik wil er graag nog de aan dacht
op ves ti gen.

Haar per soon lij ke er va ring en, waar in zij weer geeft hoe ze zich meer
en meer te rug trekt in de na tuur en haar ang sten on der ogen ziet, zijn
heel her ken baar, zo als ook de vele tref fen de voor beel den van an de re

stil te zoe kers. Een con fron te rend boek ook, dat je con fron teert met je
ei gen ver sla ving aan la waai en ge drag dat de ech te stil te pro beert te
ver mij den, net als die stil te mij ders op de Hoge Ve lu we. Het boek is een 
ver slag van een zoek tocht, een per soon lijk ex pe ri ment, ver we ven met
de stil te zo als die voor komt in my thes en le gen den, in wes ter se en
oos ter se re li gieu ze tra di ties, in de Ver lich ting, tot onze am bi va len te
hou ding ten op zich te van stil te in onze hui di ge maat schap pij. 

Cat ha ri na de Haas
Vriend schap een twee de ik
Scrip tum 2012
Is vriend schap een kost baar be zit vol on ze -
ker he den? Of zelfs méér dan dat? Is vriend -
schap een il lu sie, ‘een pak ket je schroot, met 
een dun laag je chroom’? Kún je van be zit
spre ken als het over vriend schap gaat? Van 
wel ke ma ke lij is vriend schap? Is vriend -
schap een fe no meen dat we zelf op ei gen
wij ze vorm kun nen ge ven? Is vriend schap
een le vens hou ding die we met val len en op -
staan van af onze jeugd als van zelf le ren?
Heb ben we nog vrien den no dig als we een

part ner heb ben met wie we al les kun nen de len? In haar boek ‘Vriend-
schap een twee de ik’ maakt Cat ha ri na de Haas on der scheid tus sen
‘hogere’ en ‘lagere’ vriend schap pen,  ook wel ech te en min der ech te
vriend schap pen ge noemd.

Vra gen stel len over wat vriend schap voor jou be te kent, houdt vol -
gens haar in, dat je dich ter bij je zelf komt, dat je (be ter) te we ten komt
wie je bent, wat je wilt, en wat het voor jou be te kent om met men sen te 
le ven en hoe je wilt le ven. Wat ver wacht je van an de re en wat heb je
zelf te ge ven? “Immers, le vens kunst is we ten wat je no dig hebt en we -
ten waar je dat krij gen kunt, het is de zorg voor je zelf goed be har ti gen”, 
al dus de schrijf ster. Wauw, wat een bij zon der, in te ger mens is deze
schrijf ster!

Het boek biedt mooie en ver hel de ren de fi lo so fi sche be schou wing -
en en tek sten van fi lo so fen maar ook veel toe lich ting en van uit de
psycho lo gie, waard oor je op een an de re ma nier gaat kij ken naar het
be grip vriend schap pen.

Tref fend vond ik dit: “Ge nots- en nuts vriend schap pen kun nen be -
staan tus sen slech te men sen, tus sen een goed en slecht mens en tus -
sen vrien den die noch goed noch slecht zijn.” “Ware vriend schap moet
on der schei den wor den van nuts vriend schap en van ge nots- en ple zier -
vriend schap. In ware vriend schap is er geen spra ke van ve ref fe ning,
wordt er geen re ken met ho de ge bruikt voor het ge ven en ne men. Men
geeft en neemt be lang eloos. Hier heerst geen wer ken met re ken som -
men. Hier geldt al leen de in ten tie van het ge ven. En die in ten tie van de 
ge ver is ge richt op de vriend en uit slui tend op het be lang van die
vriend. Deze vriend schap kan al leen be staan tus sen goe de men sen.”

Een boei end maar ook con fron te rend boek, waar in de Haas je een
spie gel voor houdt.

Gesignaleerd

Ani ta Moor ja ni: Ik moest dood gaan om
me zelf te ge ne zen - mijn spi ri tu e le ge ne -
zing van kank er. Uit ge ve rij Mana, 2012
Van de tekst op de ach ter flap: In dit in druk-
wek ken de boek ver telt Ani ta Moor ja ni hoe
haar lichaam het ja ren lange ge vecht te gen
kank er aan het ver lie zen was. Ter wijl haar
or ga nen een voor een er mee stop pen en
Ani ta in een coma ge raakt, krijgt ze een bui -
teng ewo ne bij na-dood er va ring waar bij ze
haar le ven en de ne ga tie ve pa tro nen die
voor haar ziek te had den ge zorgd, in alle hel -
der heid door ziet. Vol ko men on ver wacht
komt Ani ta uit de coma, en dan blijkt dat de
kank er vol le dig uit haar lichaam verd we nen

is. Een paar we ken la ter kan ze het zie ken huis ver la ten en wordt het
haar dui de lijk dat ze dit op mer ke lij ke ver haal met de we reld moet de -
len. In dit boek be schrijft ze haar in zich ten en er va ring en over ziek te,
ne ga tie ve ge dach ten, ge zond heid, lief de en ge ne zing.

* * *
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Muziek voor Stille Dagen
Aat-Lambèrt de Kwant

Onlangs liet Hans Haf mans in zijn ra dio-pro gram ma ‘Hafmans mooiste’ 
het aang rij pen de ‘Miserere’ van Go rec ki ho ren. Mu ziek waar d oor hij
dui de lijk was ge raakt. Ik ook en ik kocht de CD met een voor slechts
12,99. Het is mu ziek waar bij de he mel openg aat.

De Pool Henryk Górecki was eigenlijk een zonderling, maar wel een
heel bijzondere…

Na dat hij aan het be gin van de ja ren ne gen tig eeu wi ge roem voor
zijn voe ten ge wor pen kreeg, door het suc ces van zijn ‘Derde
Symfonie’, (de ‘Symfonia pies ni zalosnych’, ~in ver ta ling: de sym fo nie
der klaag zang en) schrok hij zo, dat hij zich lang zaam te rug trok. Onder -
tus sen is de in 2010 over le den com po nist wel de man die het in 1981
met stil pro test toch maar op nam voor de Pool se vak be we ging So li da -
rid ad met een klaag lijk ‘Miserere’ à la Arvo Pärt. 

Het Mi se re re is be kend door het kor te Lob ge sang in het Duits en
vijf Ma ria lie de ren (Pieœni Ma ryjne) in het Pools. Górec ki schreef dit
Lob ge sang (Song of Prai se) in 2000. De Ma ria-lie de ren val len op door
hun in dru kwek ken de een voud. Geen wag ne ri aan se apo the o se, maar
heel so ber uit ge voer de mu ziek. 

Ge ïnspireerd door Pool se fol klo re en kerk mu ziek slaagt Górec ki
erin met deze me lo dieu ze lie de ren en ong ecom pli ceer de har mo nie ën,
met hier en daar sub tie le dis so nan ten, met een je hart te ra ken. 

Het is een heel con tem pla tief werk en cre ëert voor al in deze tijd
van be zin ning een wel da di ge rust. 

Mu ziek die ik graag met u wil de len.
Dec ca 4783537

Hen ryk Górec ki

Carl Niel sen: woord lo ze stem men
Te mid den van alle Scan di na vi sche com po nis ten is Carl Niel sen on be -
twist één van de be dre ven ste en oor spronk elijk ste. 

Zijn zes sym fo nie ën be slaan glo baal be zien de zelf de ont staan spe -
ri o de als het ze ven tal van Si bi li us, maar zijn nooit zo po pu lair ge wor -
den. De eer ste sym fo nie uit 1892 heeft nog veel aan Brahms, Dvoøák
en Svend sen te dank en, maar gaan de weg wordt zijn com po nis ten taal
in di vi du e ler. Heel mooi is het ruim te lijk ef fect in het lang za me deel van
zijn de 3e sym fo nie waar in een ver af ge plaatst woord loos zing end koor 
in de me lo di sche mélange klinkt. Ik draai de on langs de cd met dit
werk, daar na zet te ik de cd steeds weer op ‘repeat’. Ook weer van die
kip pen vel mu ziek. In tal van uit voe ring en ver krijg baar. 

Mu si ca Uni ver sa lis - Mu ziek der sfe ren
Dat mu ziek niet enk el plat ver maak is, er va ren wij al le maal, hoe wel het 
maar al te vaak als mu zi kaal be hang dient.

Mu ziek heeft een gro te uit wer king op ons in ner lijk be le ven en raakt 
ons di kwijls  tot in het diepst onze  ziel. Wan neer de juis te mu ziek op
het juis te mo ment klinkt, ver sterkt zij ons le vens ge voel. Wij put ten er
kracht uit, vin den er troost in, dro men er bij weg of ver rich ten er onze
groot ste da den op. En soms hoor je in de auto over be ken de mu ziek

waar naar je adem loos luis tert.
Feest der her ken ning!

Zo ver ging het mij ook bij het be lui ste -
ren van de cd’s in de box Mu si ca Uni -
ver sa lis. 

NRC Han dels blad se lec teer de on -
langs klas sie ke wer ken met een on -
over trof fen spi ri tu e le kracht en stel de
vijf cd’s sa men met ie der een ei gen
mu zi ka le sfeer: ‘Verdriet’, ‘Troost’,
‘Stilte’, ‘Devotie’ en ‘Dromen’. 

Een unie ke col lec tie mees ter wer -
ken, die leidt tot in spi ra tie, ver stil ling

en in ner lij ke har mo nie en dus ui ter ma te ge schikt voor deze tijd van het 
jaar en dat voor nog geen 25 euro!

Mu ziek van be ken de maar ook on be ken de re com po nis ten die het
waard zijn ont dekt te wor den 

Me lan cho li sche mu ziek? Ja, maar dan een he len de me lan cho lie.
De cd’s zijn niet weg te bran den van m’n cd spe ler. 

De CD-box is ver krijg baar via de cul tuur web wink el van NRC Han dels -
blad, na me lijk: http://www.nrclux.nl/ 

Re nais sance? 
Er is in deze tijd ken ne lijk on mis ken baar spra ke van een toe ne men de
be lang stel ling voor re li gieu ze en spi ri tu e le ui ting en al thans naar het bij -
be ho ren de ge voel en mu ziek met een rust ge vend ef fect.

Een Re nais san ce? 
Na tuur lijk, vele klas sie ke mees ter wer ken heb ben hun oor spronk -

elij ke spi ri tu e le kracht nog steeds niet ver lo ren en vele com po si ties
van com po nis ten zijn dan ook bij zon der ge schikt op de in ner lij ke weg
naar ink eer, me di ta tie en ge bed.

Maar on der schat onze tijd niet waar in voor al uit het voor ma li ge
Oost-Eu ro pa waar een schat ka mer aan (spi ri tu e le) mu ziek is openg -
egaan. Mu ziek die tij dens de athe ïstische re gi mes wel ge schre ven
maar niet uit ge voerd mocht wor den, ter wijl an de ren steeds meer door
re li gie ge ïnspireerde mu ziek schrij ven. 

De se cu la ri se ring heeft ech ter ook op de com po nis ten van nu zijn
stem pel ach ter ge la ten en de spi ri tu a li teit is nu vaak een per soon lij ke
ui ting van hun re li gieu ze ge voe lens. Zo wordt ook de Ne der land se
com po nist Joep Frans sens be schouwd als een van de com po nis ten
die de ‘nieuwe spiritualiteit’ in de nieu we mu ziek in Ne der land re pre -
sen te ren, de in ter na ti o na le be we ging waar in on der an de ren Arvo Pärt
en Gya Kan chel li in ter na ti o naal de toon zet ten. Naar zijn me ning heeft
de twin tig ste-eeuw se mo der ne mu ziek zich te sterk ge o ri ënteerd op de 
‘zuiver mu zi kaal -tech ni sche kant van het componeren’ en ‘raakt mu -
ziek niets als zij het hart niet raakt’.

Een ont wik ke ling waar je stil van wordt.
Aan schaf fen dus deze mu ziek.

Ik wens u ver stil de kerst en jaar wis se ling toe 
met het-hart-ra ken de-mu ziek! 
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