
Het Spiegelbeeld van God;
Godinnen als symbolen van de

ziel, Joh. M. Pameijer, met een

voorwoord van Jacob Slaven-

burg, uitgeverij Ankh-Hermes

1999, ISBN 90 202 8196.
€17,92.

Voor mij ligt een boek dat een

ware schatkamer van wijsheid

genoemd kan worden. Bepaalde
verhalen spreken zo tot de ver-

beelding dat men ze telkens

weer kan lezen en overpeinzen.

Wie iets te weten wil komen

over het mysterie van de mense-

lijke ziel en haar pelgrimstocht

op zoek naar god, die kan veel

hulp vinden in dit boek in de

vorm van mythen en archetypi-

sche verhalen. Beelden kunnen
ons vaak meer vertellen dan

theorieën, maar het is wel be-

langrijk om die beeldentaal te le-

ren verstaan, zoals Slavenburg in

zijn inleiding zegt. De auteur is
daarbij een zeer goede leer-

meester.

‘Dit boek gaat over de ziel’,

zegt Pameijer in zijn inleiding.

Symbool voor de menselijke ziel
is de godin. Zij is het vrouwelijke

spiegelbeeld van God, de dyna-

mische energie van God op

aarde (sjechina, shakti). God

handelt in haar en door haar in
de aardse wereld. Alleen aan de

godin is het te danken dat god

de menselijke ziel kan bewonen.
De menselijke ziel wordt als

vrouwelijk gezien, of zij nu in

een man of in een vrouw huist.

Heel lang heeft de menselijke

ziel niet die aandacht gehad die
zij verdient. Toch is zij de bron

van het leven. Pameijer verwijst

naar de belangrijke rol van C.G.

Jung, die het belang van mythen

en dromen inzag, die uit het on-

bewuste opborrelen. Aandacht

voor de ziel betekent dan ook in

de eerste plaats aandacht voor

het onbewuste; dit ‘onmetelijke

universum onder de bewust-

zijnsdrempel wordt bewoond

door energieën die op vele ma-

nieren doorbreken in het zelfbe-

wustzijn.’

Godinnen, hemelse vrouwen,
zijn symbolen voor de ziel. In

een patriarchale cultuur werd

het vrouwelijke, en ook het

vrouwelijk symbool, onderdrukt

als minderwaardig. Gelukkig is
daar vooral na de laatste wereld-

oorlog verandering in gekomen.

Maar nog steeds leidt de ziel een

‘zieltogend’ bestaan, volledig ten

onrechte, zo Pameijer.
Johan Pameijer vertelt ons dat

de moedergodin in mythen van

vele volkeren werd (en bij som-

mige volkeren nog steeds

wordt) vereerd. In haar ver-

eerde men oorspronkelijk de

wereldziel, die eens in een ver

verleden van de goddelijke geest

werd afgescheiden. Dit spirituele

spiegelbeeld van God verdeelde
zich in myriaden individuele zie-

len, die in hun collectieve onbe-

wuste het beeld meedroegen

van de godin die op zoek was

naar haar goddelijke echtgenoot.
Dit proces is uitgedrukt in vele

mythen, die alle uitdrukkingen

zijn van de zoektocht van de ziel

naar de geestelijke pool, die in

de diepten van haar eigen wezen
te vinden is.

Pameijer neemt de lezer mee

op een ontdekkingstocht naar de

godin in allerlei gestalte (hemel-

se godinnen, aardse godinnen,
godinnen van hemel en aarde).

Het wordt een soort biografie

van de menselijke ziel. Zo lezen

wij van Inanna, Demeter en Isis,

van Sophia, de Heilige Geest
(vrouwelijk), de drie Maria’s, van

Sjechina en Shakti, wij horen

over Sara en Ruth, over Adam

en Eva enz.. Wij lezen over

Psyche (die haar naam aan de
menselijke ziel gaf), dochter van

Aphrodite, en haar zoektocht

naar Eros, symbool voor haar

diepste zelf, door het labyrint

van het stoffelijk bestaan. Alle
zoekende godinnen waren op

zoek naar hun volmaakte part-

ner of kind, die ergens in de

duistere gebieden van het onbe-

wuste verbleef. Op deze tocht
door het onbewuste moet de

ziel zich reinigen van alle uiter-

lijkheden en onvolmaaktheden,

onderscheidingsvermogen leren,

de dood durven aanschouwen
en zo ruimte maken voor de

geest. De beschrijvingen van de

zoektocht van Psyche en Inanna

door de ondergrondse gebieden

horen tot de mooiste zieleverha-

len uit het boek en vormen voor

ons een soort wegwijzing voor

onze eigen pelgrimstocht naar

ons eigen innerlijk Zelf: de diep-

ten van je eigen ziel durven
doorgronden, zelfonderzoek

plegen, op zoek gaan naar je

diepste motieven, tenslotte ster-

ven aan het kleine ik....

Aan Maria, de moeder van
Jesus de Christus, wordt speciaal

aandacht gegeven. Zij wordt

door Pameijer gezien als een

samenvatting van alle vroeg-
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historische moedergodinnen, de
hemelse vrouwen, die symbolen

waren van de ziel. Pameijer

beschrijft dat het pauselijk dog-

ma van de ten-hemel-opneming

van Maria (1955) een mijlpaal
was voor de erkenning van het

vrouwelijke aspect van god,

voor de erkenning van de godin.

Het was tevens natuurlijk heel

belangrijk voor de emancipatie
van de vrouw.

‘Het spiegelbeeld van God’ is,

zoals Pameijer het ook zelf ken-

schetst, een mythologisch-

religieus boek, niet religieus in
de traditionele zin. Beelden uit

vele culturen en tijden worden

ervaren als heel dichtbij en actu-

eel, als symbolen van onze eigen

ziel. Een prachtig boek om te
lezen en te herlezen. E.R.

Brieven die me hebben

geholpen, William Q. Judge,
deel 1en 2 in één band, TUP

Den Haag 2001, 256 blz., ISBN

9070328585, paperback,

€14,50.

Julia W.L. Campbell is omstreeks

het jaar 1855 geboren, de datum

is niet precies bekend. Haar va-

der was een hoge militair in de

Amerikaanse burgeroorlog en
later een diplomaat, die door

president Lincoln op een aantal

missies werd gestuurd, o.a. in

Zweden, Noorwegen en Co-

lombia. Haar moeder was de

dochter van de president van de

Hoge Raad van de staat Pennsyl-

vanië, en een bekende dichteres

in die dagen. Men behoeft niet
lang na te denken waar het

schrijftalent van Julia vandaan

kwam. Julia werd opgevoed in

Amerika en Europa, al naar de

plaats waar het gezin verbleef.
Reeds tijdens haar 16de jaar

werden haar verhalen en verta-

lingen gepubliceerd in diverse

tijdschriften, onder andere in het

bekende Harper’s Magazine,
soms onder haar eigen naam en

soms onder het pseudoniem

‘Espérance’.

In 1871 huwde zij met Philip

W. Ver Planck. Uit dit huwelijk
werden twee zoons geboren.

Door een dramatische gebeurte-

nis verloren haar echtgenoot en

haar zoons gelijktijdig het leven

in 1877. In de daarop volgende
duistere jaren schreef zij onder

andere twee toneelstukken die

een behoorlijk succes genereer-

den.

Na het aanhoren van een le-

zing van Arthur Gebhard, de be-

kende Duitse theosoof uit

Eberfeld, waar Mw. Blavatsky

logeerde van augustus tot okto-

ber 1884, werd Julia lid van de
Theosophical Society. Vanaf dat

moment begon zij te schrijven in

The Path, het tijdschrift van

William Q. Judge onder diverse

pseudoniemen, onder andere
onder het pseudoniem Jasper

Niemand. Mw. Blavatsky was zo

gecharmeerd van haar artikelen,

dat zij haar als cadeautje een pen

zond, die door Julia gekoesterd
werd.

In die periode ontving zij brie-

ven van William Q. Judge, die

door haar werden bewerkt en

gepubliceerd in The Path van
december 1888 tot maart 1890

onder de titel Letters that have

Helped me, met medeweten van

Mw. Blavatsky.

In 1891 huwde Julia voor de
tweede keer met Dr. Archibald

Keightley. Zij overleed in 1915.

Letters that have Helped me

werd in 1891 gepubliceerd in

New York. Er zijn kleine ver-

schillen in de tekst in The Path en

in het boek. De uitgave van 1891

werd later bekend als deel 1,

omdat in 1905 in Engeland een

volgend deel verscheen, ook
samengesteld uit brieven van

William Q. Judge door Jasper

Niemand en Thomas Green. In

de vele herdrukken werden de

delen uitgegeven in één band.
De meest uitgebreide herdruk is

die van de ULT in 1946. De

brieven zijn voor een groot deel

geïdentificeerd en het boek is

voorzien van uitgebreide toelich-

tingen.

De Nederlandse vertaling

heeft als basis de TUP-editie van

1943. De vertalers van de

Nederlandse TUP zijn erkend
goed. De vertaling is een uitste-

kende weergave van zowel de

tekst als de bedoeling van de

Engelse brieven. Of men nu wel

of niet iets weet van theosofie
doet niet ter zake. Voor beide

groepen is dit een ‘aanrader’.

Henk Spierenburg

Zelfrealisatie door liefde, de
Bhakti-Sutra van Nârada, met

een commentaar van dr. I.K.

Taimni. Uitgeverij der Theosofi-

sche Vereniging in Nederland,

ISBN 90-6175-076-8. Prijs
€13,50. Vertaling Frank Visser.

Na de eerste uitgave van De

Yoga Sutra van Patanjali in 1975
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en van Het Geheim van Zelfreali-

satie in 1997 ligt er nu in 2002

Zelfrealisatie door Liefde in het

Nederlands. De drie boeken zijn

oorspronkelijk in het Engels uit-

gegeven door The Theosophical
Publishing House Adyar. De

Nederlandse vertalingen zijn

mogelijk gemaakt door de Eso-

terische School van Theosofie.

De teksten zijn klassiek en ze
behoren tot de eeuwige wijsbe-

geerte. Dat wil zeggen dat ze

aanvankelijk in de oudheid mon-

deling werden doorgegeven in

korte aforismen die te onthou-

den waren en later rond de elfde

eeuw of eerder werden opge-

schreven. Het zijn regels die

door hun eenvoud en ritmische

schoonheid direct tot de inner-

lijke mens kunnen spreken, als

die er voor open staat.

De commentaren van dr.

Taimni kunnen ons daarbij hel-

pen. Het Sanskriet van de oor-

spronkelijke teksten hoeft geen

belemmering te zijn. De letter-

lijke Nederlandse vertaling van

de Sankriet woorden werpt licht

op de diepe achtergrond. Daar-

na volgt een volledige omzetting

in het Nederlands.

Zelfrealisatie door liefde is een

vertaling van de Bhakti Sutra van

Nârada. De vedische geschriften
vermelden dat Nârada een van

de zeven oorspronkelijke heilige

Rishis was. In deel XIV van haar

Collected Writings en in de Theo-

sophical Glossary behandelt H.P.
Blavatsky de verborgen symbo-

liek achter de naam Nârada.

In het voorwoord van Zelfrea-

lisatie door liefde gaat dr. Taimni

diep in op het pad van toewij-

ding of liefde, in het Sanskriet:

bhakti marga. De Yoga Sutra van

Patanjali behandelt jnana marga,

het pad van kennis. De verschil-

lende paden van yoga moeten
niet los van elkaar gezien wor-

den. Het zijn verschillende tak-

ken van dezelfde wetenschap

van Yoga. Yoga betekent: het

weer verbinden met de ene oor-

sprong. Ieder systeem of marga

benadrukt een bepaalde benade-

ring. In Zelfrealisatie door liefde is

dat de benadering via toewijding

of liefde. Taimni wijst er op dat
vooral liefde een woord is dat

voor totaal verschillende begrip-

pen wordt gebruikt. In de bhakti

sutra gaat het over de liefde die

leidt tot het raken aan het z.g.
boeddhische lichaam, het anan-

damaya-kosa, het meest inner-

lijke instrument dat de mens tot

zijn beschikking heeft. Het gaat

over de mogelijkheid tot indaling
in de mens van die uiterst ver-

fijnde emoties die uiteindelijk

leiden tot rust en vrede onder

alle omstandigheden, tot het er-

varen van totale eenheid.
Het woord God komt in het

boekje regelmatig voor omdat

het gaat om de traditie en het

denken van het hindoeïsme.

Maar, legt Taimni uit, het gaat
om de Werkelijkheid die God

wordt genoemd zoals dat ge-

beurt in de meeste religies. Lief-

de is niet iets wat ontwikkeld

kan worden, het zal worden
ontdekt en onthuld als de mens

zijn persoonlijke verlangens en

neigingen kwijtraakt die het

ware liefdesaspect verduisteren.

Het is een proces van zelfrege-

neratie dat op den duur samen-

gaat met jnana marga, het pad

van kennis. Als liefde en kennis

samenkomen ontstaat er een

permanent besef van die werke-

lijkheid die Zelfrealisatie wordt

genoemd.

Zelfrealisatie door Liefde be-

handelt 81 aforismen van de

bhakti sutra van Nârada. Er zijn
juweeltjes bij zoals aforisme 3:

“Terwijl de uiterlijke vorm van

bhakti emotionele liefde is, is de

meest innerlijke, wezenlijke

vorm ervan een besef van onze
ware aard, die eeuwig is en het

gebied van verval en dood te

boven gaat.”

Aforisme 51: “De ware aard

van liefde tot God kan niet wor-

den beschreven, maar is een

kwestie van ervaring” en aforis-

me 53: “Deze intense werkelijke

vorm van liefde tot God ver-

schijnt vanzelf op het juiste mo-

ment in een geschikte kelk

d.w.z. in de ware toegewijde”.

Er ligt in Zelfrealisatie door

liefde een sleutel tot andere tra-

dities die spreken van de door-

braak naar eenheid door liefde.

Zoals bij Paulus en de christelijke

mystieken, bij Krishnamurti en in

de Soefi boodschap. Er wordt
wel gezegd dat genoemde tradi-

ties voortkomen uit de bhakti

sutra die dan naar het westen

zou zijn overgebracht door rei-

zende boeddhistische monniken.
Dat is een mooie voorstelling

van zaken die er op zou kunnen

wijzen dat wellicht het hele lief-

desproces in de grondbeginselen

van bestaan ligt te wachten op
de mogelijkheid tot bewustwor-

ding. En die mogelijkheid kan

alleen gegeven worden door de

mens.

In ieder geval is deze nieuwe
uitgave van de Uitgeverij der

Theosofische Vereniging in

Nederland een mooi gereali-

seerd boekje in een unieke serie.

De vertaling is uitstekend
verzorgd en er is een pagina

toegevoegd met uitspraakregels

voor het Sanskriet.

Fay van Ierlant
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