
DE UITDAGING VAN DE ZIEL - waarheid, weten en wijsheid

10.40: Peter Huijs

Peter Huijs spreekt
namens het Lectorium
Rosicrucianum.
In de esoterische wereld,
de laatste 150 jaar gekenmerkt door talrijke ontwik-
kelingen, is het speelveld verdeeld in “wetenden”
en “leerlingen”, “meesters” en “studenten”. De
geestelijke wereld roept echter op tot een “autono-
me en directe verbinding met geest, met God, met
Albewustzijn” – en ieder die zijn hart gebruikt, is
ertoe in staat. Het wordt tijd de contouren te ont-
waren van een geheel andere atmosfeer die zich
aandient, van een gemeenschappelijk bewustzijn,
van een bewustzijnsveld waarin de geest van vrij-
heid, eenheid en liefde “alles in allen” is. “Weten”
wordt dan iets geheel anders. Een geheel nieuwe
levensdimensie, alomvattend, – de vierde? – opent
zich voor de verbaasde blik.

11.00: Sikander van der Vliet

Sikander van der Vliet
zal spreken namens
de Internationale Soefi
Beweging die in 1923 is opgericht en haar hoofd-
kwartier in Nederland heeft.
Hazrat Inayat Khan, die een nieuwe versie van het
eeuwenoude Soefisme naar het westen heeft
gebracht , wist uit eigen ervaring dat het gaat om
een essentie, die alles en iedereen doordringt en
waarin wij allen één zijn. Aan dat “Ene” zijn vele
namen gegeven. Het is het contact met die ene
“Werkelijkheid” die het leven een andere kwaliteit
geeft. Het contact realiseren met die ene “Werke-
lijkheid” is de beste bijdrage die we aan deze
wereld kunnen leveren.

11.40: Marco Pasi

Marco Pasi, Universiteit
van Amsterdam, zal spreken over “Beloften, uit-
dagingen en risico's van hedendaags onderzoek
naar de westerse esoterie”.
Wat is de culturele betekenis van wetenschappe-
lijk onderzoek naar de westerse esoterie? Het is
belangrijk om te erkennen dat, als dit gebied van-
daag in gevaar is, het niet zo zeer is vanwege de
vooroordelen en de verdenkingen die er lange tijd
mee waren omgeven, maar eerder vanwege de
algemene neergang van de menswetenschappen
als noodzakelijk component van onderwijs en cul-
tuur. Welk antwoord hebben wij, als geleerden die
werken aan esoterie en alternatieve spiritualiteit,
dit probleem te bieden?

12.00: Annine van der Meer

Annine E.G. van der Meer zal
spreken namens de Theosofische
Vereniging in Nederland.
In oude culturen maken mensen
“zielehuizen”, beeldjes waarin de zielen huizen
van hen die heengingen. In het oude Egypte
beeldt men de ziel van de overledene af als een
vogel met mensengezicht. Bij de christenen vind
je de ziel weergegeven als ingebakerd kind.
Wanneer wij de bezielde symbooltaal van oude
culturen spiritueel leren duiden, vinden wij mét
een oeroude wijsheidstraditie, de ziel terug.
Goddelijke Wijsheid of Theo-Sofia heeft een dui-
delijke boodschap voor de toekomst: de 20e eeuw
was het tijdperk van het wetenschappelijk materi-
alisme; de 21e eeuw is het tijdperk van de Heilige
Geest die mens en wereld opnieuw bezielt.

Het Symposium

Het symposium gaat over de zoektocht van de ziel
naar de aloude theosofia. Het is de Theo Sofia:
goddelijke wijsheid, of wijsheid zoals de goden die
bezaten. In het jaar 1875 werd een belangrijke
spirituele impuls gegeven voor de zoektocht van
de mens naar waarheid, weten en wijsheid. Dit
heeft grote architecten als De Bazel en Lauweriks
geïnspireerd, evenals schilders als Mondriaan en
mystici als Roerich. Deze impuls is nog steeds
aanwezig, als een grote energiegolf.
Spiritualiteit houdt in dat wij (weer) aansluiting krij-
gen op deze energiegolf van waarheid, weten en
wijsheid; wij moeten in die bron durven duiken om
de bron te worden. Is de ziel hierbij de verbindende
schakel? Deze vraag zal vanuit verschillende
invalshoeken onderzocht worden.

11.20: Intermezzo

Intermezzo met theosofische kunst (powerpoint).

12.20: Pauze (tot 14.00)

Lunch buiten de deur (zelf verzorgen).

Programma

09.30 Registratie (tot 10.30 uur)

10.30 Opening door Els Rijneker, voorzitter TVN
10.40 Peter Huijs namens Lectorium Rosicrucianum
11.00 Sikander van der Vliet namens de Internationale

Soefi Beweging Nederland
11.20 Intermezzo met theosofische kunst
11.40 Marco Pasi van de Universiteit van Amsterdam
12.00 Annine van der Meer namens de Theosofische

Vereniging in Nederland
12.20 Pauze voor lunch buiten de deur (tot 14.00 uur)

14.00 Opening middagprogramma
14.10 Marty Bax namens Bax Art
14.30 Klaas-Jan Bakker namens De Rozekruisers Orde

AMORC
14.50 Intermezzo met Indonesische dans
15.10 Jesse Mulder namens de Antroposofische

Vereniging in Nederland
15.30 Anne van Marion-Weijer namens de Internationale

Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit
Humain’

15.50 Sluiting

Programma

Het Symposium 10.40: Peter Huijs

11.00: Sikander van der Vliet

11.40: Marco Pasi

12.00: Annine van der Meer

12.20: Pauze (tot 14.00)11.20: Intermezzo
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Vooraf inschrijven bij evenementen@theosofie.nl,
of een papieren formulier aanvragen: tel.: 020 -
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dag, omdat u bij inlevering daarvan bij de uitgang
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alle lezingen.
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14.10: Marty Bax

Marty Bax is gepromoveerd aan de
VU op het proefschrift Het Web der
Schepping, Theosofie en kunst in
Nederland van Lauweriks tot Mondriaan.
Zij houdt zich al sinds 1987 bezig met het thema
kunst en theosofie.

Haar presentatie tijdens dit symposium “De Uitda-
ging van de ziel: waarheid, weten en wijsheid” zal
gaan over spiritualiteit en occultisme zoals die is
weergegeven in kunst en architectuur.

15.10: Jesse Mulder

Jesse Mulder zal spreken
namens de Antroposofische
Vereniging in Nederland.

15.50: Afsluiting

Daarna koffie, thee en napraten.

14.30: Klaas-Jan Bakker

Klaas-Jan Bakker is
de Grootmeester van
de Nederlandstalige
Jurisdictie van De Rozekruisers Orde AMORC.

Het ontdekken van het goddelijk bewustzijn in
ons zelf is een geschenk dat door ons ontvangen
wordt als wij bereid zijn de weg naar binnen te
gaan. De weg naar binnen is een weg van waar-
achtig meesterschap, van een standvastig en
voortdurend streven om het goddelijke in ons hart
toe te staan.
Tijdens zijn lezing belicht Klaas-Jan Bakker de
uitdagingen die de ziel daarbij tegenkomt.

15.30: Anne van Marion-Weijer

Anne van Marion-Weijer zal
spreken namens De Nederlandse
Federatie van LE DROIT HUMAIN,
een ondogmatisch inwijdings-
genootschap op humanistisch
spirituele grondslag, enerzijds een
nakomeling van de Verlichting,
anderzijds van de Romantiek. Deze Broederschap
van mannen en vrouwen streeft naar verbonden-
heid tussen mensen op basis van vrijheid en ge-
lijkheid. De gedachte is dat de weg naar zelfkennis
aan de hand van licht- en bouwsymboliek hierbij de
leidraad kan zijn. In dat kader zal gekeken worden
welke rol aan de ziel is toebedeeld.

14.50: Intermezzo

Door Maggy en Gilly Hendriks met een Indonesi-
sche serene krontjong serenade: de payong en
waaierdans en de selendang sutra (sluier- en sja-
lendans, het verhaal van de sluier en de ogen van
de ziel).

14.10: Marty Bax

14.00: Opening middag

14.30: Klaas-Jan Bakker

14.50: Intermezzo

15.10: Jesse Mulder

15.30: Anne van Marion-Weijer

15.50: Afsluiting
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