
Verslag voorjaarsdag

2 maart 2002, “De wor-

tels van de Kabbala” met

de heer H.J. Spierenburg

Met de aria “In diesen heil’gen
Hallen” door Sarastro uit
Mozarts Zauberflöte, gezongen
door Thomas Quasthoff, begon
op de zonnige zaterdag van 2
maart 2002 de door 105 deelne-
mers bezochte voorjaarsdag van
de Theosofische Vereniging in
Nederland, in de Besanthal in
Naarden.

Met nuchtere humor en met
zijn bekende boeiende verhaal-
trant leidde Henk Spierenburg
weer een veelomvattend onder-
werp in: de wortels van de
Kabbala.

Er waren twee hand-outs
beschikbaar, één van Henk Spie-
renburg en een fraai bibliogra-
fisch overzicht van literatuur
over de kabbala uit de collectie
van de Theosofische Bibliotheek
in de Tolstraat 154, 1074 VM
Amsterdam.

Onderstaand een indruk van
deze voorjaarsdag.

Dat oude geschriften gezien
moeten worden als waren het
fabels of legenden met een
symbolische betekenis, vaak
verwijzend naar bewustzijnstoe-
standen in de mens, kan niet
vaak genoeg benadrukt worden.
Het doel van die symboliek is
iets in de mens te ontsteken en
in werking te zetten. Aan ons de
taak om onze dogma’s los te
laten, door de symboliek heen te
breken en tot de essentie door
te dringen.

Het oude testament bestaat
onder meer uit de eerste vijf
“door Mozes geschreven” delen,

de Thora of Pentateuch, oor-
spronkelijk in het Hebreeuws.
De legende vertelt ons dat zij
gediend zouden hebben als een
soort blauwdruk bij het schep-
pen van de wereld. Zij zouden
geschreven zijn “met wit vuur
op zwart vuur”. De godheid,
overal immanent aanwezig, zich
niet bemoeiend met de wereld,
blijft zichzelf, en emaneert de
schepper, de logos, uit zichzelf
en zou via een pelgrimstocht
door zijn schepping, het minera-
len -, planten -, dieren - en
mensenrijk, verrijkt terugkeren
tot zichzelf: het in- en uitade-
men van de godheid, zoals dit
wordt aangeduid.

Van de Pentateuch is, volgens
de Aristeas-brief, een apocrief
geschrift, een Griekse vertaling
gemaakt door circa 70 Joodse
geleerden. De goddelijke
oorsprong zou zijn bewezen
doordat die 70 geleerden onaf-
hankelijk van elkaar precies
dezelfde vertaling maakten.
Door de zogenaamde Babyloni-
sche ballingschap werd het
Hebreeuws niet meer gekend,
behalve door de priesterklasse.
Hierdoor werd een Aramese
versie noodzakelijk. Met alle
versies en vertalingen door de
eeuwen heen is het duidelijk dat
alles wat uiteindelijk op schrift is
gekomen met het nodige voor-
behoud bekeken moet worden:
van eenduidigheid is geen
sprake.

De grondfiguur van de kabba-
listische boom is pas tussen de
zevende en tiende eeuw
ontstaan en pas in de Zohar
heeft deze zijn definitieve
gestalte gekregen.

Echter, zoekend naar de
wortels van de Kabbala, zou
kunnen worden geconcludeerd
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Agenda

juni 2002

8 Studiegroep Goddelijk
Plan te Amsterdam

19 t/m 23 Self knowledge and
the Search for truth, semi-
nar met Radha Burnier,
Internationaal President,
te Naarden

26 t/m 30 Teachings on the
Bhagavad Gita, seminar
met Radha Burnier te
Naarden

juli 2002

12, 13, 14 Zomerschool
‘De dynamiek van heel-
heid.

oktober 2002

12 t/m 19 European School te
Engeland, Tekels Park.

november 2002

16 en 17 Najaarsweekend



dat die al te vinden zijn in de
eeuwenoude overgedragen wijs-
heden, esoterische teksten van
rond het jaar 0, zo toont Henk
Spierenburg aan in zijn boek “De
Philonische geheime leer, De
Kabbala van Philo van Alexan-
drië” (Ankh Hermes ISBN
90-202-8558-0, €13.50).

In dit boek heeft Henk Spie-
renburg op grond van de door
hem geanalyseerde teksten de
kabbalistische boom gerecon-
strueerd en die paden vermeld
die hij in de teksten van Philo
van Alexandrië (levend van circa
15 voor Christus - circa 50 na
Christus) terug kon vinden.

Er werd deze dag kort
ingegaan op de betekenis van de
verschillende sephiroth, de
(konink)rijken, de ballen, of zoals
mevrouw Blavatsky het noemde,
de verschillende gebieden,
“planes”.

De kabbalistische boom is te
beschouwen als een schema van
zowel het universum als de
mens in zijn zevenvoudige
samenstelling.

De theosofie vergelijkt zo veel
mogelijk geloofsleren (tweede
doeleinde). De verdienste van
mevrouw Blavatsky is dat zij
naar de overeenkomsten zocht,

naar de bron van al die oude
wijsheden.

Deze dag heeft Henk Spieren-
burg een en ander nog eens
duidelijk voor ons neergezet,
met dit keer de kabbalistische
boom als invalshoek. Voor
nadere studie en overdenking zij
naar zijn boeken verwezen.
Henk, reuze bedankt!

Els Rijneker

Gewijzigd programma

zomerschool

“De Dynamiek van Heelheid”.
Datum: 12, 13 en 14 juli.
Vrijdag 12 juli zal vanaf 10 uur de
inschrijving plaats vinden en staat
de koffie voor u klaar!

Het programma van het
zomerweekend is enigszins
gewijzigd daar Mary Anderson,
international secretary, niet
aanwezig kan zijn.

Om 11.00 uur wordt het
weekend geopend en om 11.15
uur zal onze internationaal presi-
dente Radha Burnier een inlei-
ding houden getiteld: “Unity and
Diversity”. ‘s Middags zal Ali
Ritsema een lezing verzorgen
over “De dynamiek van heel-
heid”. Na de theepauze zijn er
gespreksgroepen gepland.
Vervolgens zal er een

vraag- en antwoordsessie plaats
hebben met Radha Burnier.

‘s Avonds houden we theoso-
fisch café.

Zaterdag 13 juli zal Hans Vincent
spreken over “Heelheid en inte-
graal denken”. Na de koffie-
pauze is er gelegenheid om met
hem van gedachten te wisselen
in een vraag- en antwoordsessie.
‘s Middags zal Fay van Ierlant
een talk houden over “Het heel-
heid principe” naar aanleiding
van het boek van Anna Lemkov.
Evenals de vorige dag zijn er na
de theepauze gespreksgroepen
gepland. De avond biedt een
programma van sacred dance
met Mayôl Kobald. Zij zal het
thema van de avond afstemmen
op de titel van het weekend.

Zondag 14 juli zal Femmie
Liezenga spreken over “Leven in
het hier en nu”. Na de koffie is
er dan weer plaats voor
gespreksgroepen. ‘s Middags
verzorgt Radha Burnier een
lezing die als titel draagt: “The
Art of Living”.
De dag wordt afgesloten met
een forum bestaande uit de
sprekers van het weekend.
Waar nodig, wordt gedurende
dit weekend voor vertaling
gezorgd.
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Concentreer de blik van uw ziel
op het ENE ZUIVERE LICHT,

het LICHT dat vrij is van aandoening
en gebruik uw gouden sleutel.

Uit: “De Stem van de Stilte”,
H.P. Blavatsky
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