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Over de man
In zijn jeugd ging Hans naar de rooms-
katholieke kerk. 
Daar werd zijn liefde en belangstelling 
voor het grote Mysterie gewekt.
Zestien jaar was hij toen iemand voor-
stelde hem in de astrologie te scholen. 
Daarna gaf een collega hem een boek, 
de Bhagavad Gita. Dat nam hij mee op 
vakantie. Hij las het op het Spaanse 
strand.
Vervolgens kwam hij terecht in de 
avondopleiding van de School voor 
Filosofie. Die vond hij erg oosters-
gericht en strak gelijnd. 
Vervolgens kreeg hij een enorme stapel 
theosofische boeken van een oudere 
collega.
Op de vraag of hij weer voor de 
theosofie zou kiezen als hij opnieuw zou 
beginnen, antwoordt hij dan ook dat hij 
weinig keuze had gehad: er viel voor 
hem simpelweg niet aan te ontkomen.
Op zijn 24ste leerde Hans op Rhodos 
zijn Agnes kennen. Sindsdien zijn de 
twee onafscheidelijk: waar Hans’ 
ontwikkelingspad loopt, daar loopt ook
dat van Agnes. En andersom, want 
de kennis wordt gedeeld. Op Rhodos 
wees Hans zijn vrouw nog de weg, die 
hij feilloos wist zonder er ooit te zijn 
geweest. Terug in Nederland - en voor 

altijd samen - maakten zij elk hun ei-
gen keuzes. 
Zo ontstond een boeiend landschap
aan levenservaringen.
In 1985 werd Hans lid van de 
Theosofische Vereniging.
In de loop van dit verhaal blijft het niet 
bij dit lidmaatschap alleen. 
Tijdens zijn leven wordt hij niet alleen 
lid van verschillende esoterische 
verenigingen/scholen en bekleedt hij 
links en rechts bestuursfuncties, maar 
organiseert hij ook als bestuurslid van 
de personeelsvereniging (afdeling 
excursie) van Nationale Nederlanden 
met hart en ziel reizen naar allerlei 
niet zo voor de handliggende landen 
(Armenië, Israël, Zuid-Afrika). En 
dagtochten naar interessante plaatsen.
Op de vraag “Wat is de invloed van 
al die bestuursfuncties geweest op je 
leven?” antwoordt Hans: 
“Het heeft het leven zinvol gemaakt. 
Alle functies die ik heb mogen verrich-
ten, voornamelijk dienend, daar leer je 
jezelf beter door kennen. En dat geeft 
je de middelen om je karakter te veran-
deren. Je leert je mogelijkheden kennen 
en je onmogelijkheden. Bijvoorbeeld de 
onmogelijkheden om de dingen in de 
wereld te veranderen. Bestuursfuncties 
zijn vormend voor het karakter, 
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ook de ritualistische functies.”
Zijn mooiste ervaring bij de TVN 
noemt hij de cursus Geheime Leer van 
Nan Meijer. Gevraagd naar de moeilijk-
ste en zwaarste ervaring, zegt hij: “Die 
ligt buiten de TVN. Dat was toen Agnes 
ernstig ziek werd en naar het Acade-
misch Ziekenhuis in Groningen moest, 
waar ze zes weken verbleef. Het was 
een dubbeltje op z’n kant. Er waren op 
de hele wereld maar vier ziekenhuizen 
die deze ziekte konden behandelen. 
Onze oudste dochter was vijf jaar, de 
jongste was nog niet geboren. 
Dat was een moeilijke tijd.” 
Met geloof heeft hij niet zo veel meer. 
De persoonlijke God uit zijn jeugd, tot 
Wie je kunt bidden en Die je kunt vra-
gen om hulp, dat geloof is omgezet in 
weten van Intelligent Design.
Hij zegt: “...Ik ben stellig overtuigd dat 
er Iets Groots is. Maar het is niet voor 
ons bestemd om Het te kennen en Het 
bemoeit zich niet met ons. Het schiep 
alles, inclusief het kwaad, dat onze 
leraar is als je het kunt doorzien...”

En over zijn werken
In het begin van de jaren ‘80 kwam 
Hans (toen 32 jaar oud) in contact met 
de theosofie via een new age-groep, 
die bijeenkomsten organiseerde met 
studie, meditatie en sacred dance. 
De sacred dance is een meditatieve 
dansvorm, die door Friedel Kloke in 
Nederland is geïntroduceerd. 
Agnes nam lessen bij Friedel en be-
oefent nog steeds sacred dance. Hans 
raakte geïnteresseerd in de combinatie 
van de bijeenkomsten en toen hij in de 
krant een advertentie van Rie Rozevelt, 
een theosoof en vrijmetselaar die altijd 
van alles organiseerde, tegenkwam 
voor een cursus Geheime Leer, boekte 
hij die voor zichzelf. In die tijd werd 
de tweede dochter van Hans en Agnes 
geboren. De cursus werd gegeven door 
Nan Meijer, volgens Hans een grandioze 
vrouw waarmee hij een hechte vriend-
schap kreeg.

Na afloop van die cursus werd Hans lid 
van de Theosofische Vereniging Neder-
land.
Intussen waren Agnes en Hans beiden 
lid geworden van de A.M.O.R.C., de 
Ancient Mystical Order Rosae Crucis 
(verder Amorc genoemd), de 
Rozekruisers Orde. 
Omdat het gezin met de kleine meisjes 
bemand moest blijven, werden zij niet 
gezamenlijk lid van de verschillende 
broederschappen. Bij Amorc moest dat 
wel, omdat die traditie geheimhouding 
in zich houdt, zodat de leden niet 
alles kunnen delen. De TVN is een open 
vereniging, waar de kennis ook met 
niet-leden mag worden gedeeld (graag 
zelfs!).
De leer van de verschillende (westerse) 
mysterietradities is volgens Hans in de 
basis hetzelfde, maar zij hebben elk 
een eigen benadering. Zo benadert de 
TVN de stof voor een groot deel ver-
standelijk en de Amorc doet dat op ritu-
ele wijze. Een ritualistische benadering 
vind je bijvoorbeeld bij de Orde 
der Vrijmetselaren, waarmee Hans 
zijdelings kennis heeft gemaakt. 
Ook bij de Toledo Traditie heeft Hans 
jarenlang gestudeerd. Dat is een mo-
derne kabbalatraditie, waarin op ver-
schillende plaatsen in de wereld wordt 
les gegeven.  De oorsprong ligt in Zuid-
Frankrijk en later was het prominent in 
Spanje (Gerona en Toledo) aanwezig. 
Vooral Toledo was dé plek van samen-
komst voor christelijke, joodse en 
islamitische mystici. In die tijd theolo-
giseerden christenen, joden en moslims 
nog gezamenlijk, zonder ruzie en zelfs 
met steun van de toenmalige Spaanse 
koning. Zoals gezegd kreeg deze be-
weging in Toledo voet aan de grond. 
Na de val van Grenada in 1492 week 
deze school uit naar Safed in Galilea en 
bracht grote leraren voort zoals Moshe 
Cordovero, Isaac Luria en Chaim Vittal. 
Dankzij Warren Kenton houdt deze tak 
zich in Europa nog steeds bezig met de 
studie van de Kabbala. 
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Hans heeft er vele lezingen over 
gegeven en heeft ook het hebreeuws 
bestudeerd om zich deze mysterieleer 
wezenlijk eigen te kunnen maken.

Behalve de studie aan/van die verschil-
lende mysteriescholen heeft Hans zich 
ook praktisch ingezet voor de verschil-
lende verenigingen waar hij lid van 
is/was.
Voor de TVN heeft hij zich bijna van 
meet af aan ingezet als bestuurslid van 
de Haagse loge, terwijl zijn dochters 
lid waren van de Internationale Orde 
van de Tafelronde waar zij leerden om 
verbinding te zoeken met hun innerlijke 
Bron, die hen - zo nodig - op hun eigen 
ontwikkelingsweg terug brengt. Daar-
naast is hij penningmeester en beheer-
der van de Theosofia Stichting die het 
gebouw aan de Laan van Meerdervoort 

onderhoudt, beheert en verhuurt en 
is hij voorzitter van de P.C. Meule-
manstichting die het gebouw aan de 
Tolstraat in Amsterdam beheert.
Van het hoofdbestuur van de Theosofi-
sche Vereniging in Nederland heeft hij 
de afgelopen zeven jaar achtereenvol-
gens de functie van algemeen bestuurs-
lid bekleed en de functie van vicevoor-
zitter, waar later - door het wegvallen 
van de secretaris - secretariële werk-
zaamheden bij kwamen. De functie 
houdt ook qualitate qua in het bijwo-
nen van bepaalde aan het Theosofisch 
Landschap gerelateerde vergaderingen 
of het voorzitten van een bepaalde 
werkgroep. 

Hans heeft er zeven jaar als hoofdbe-
stuurslid opzitten. Hij heeft destijds zijn 
termijn bekort om te voorkomen dat 
vier bestuursleden tegelijkertijd zouden 
aftreden. Hij vindt het jammer, dat zijn 
drie termijnen er nu bijna op zitten, 
want “... ik ga mijn vrienden missen ...” 
Bijna twee jaar geleden is Hans met 
prepensioen gegaan.
Maar werkeloos is hij nog lang niet.
Dit jaar werd hij logemeester van de 
loge Isis, en hij blijft bij de Theosofia 
Stichting en de P.C. Meulemanstichting. 
Hij wil heel graag betrokken blijven 
bij de commissie die de evenementen 
organiseert, zoals het symposium ‘De 
Uitdaging van de Ziel’ in de Westerkerk. 
Heel enthousiast is hij over de sprekers 
en het hoge aantal bezoekers van dit 
symposium.

Interview: Tym Kortekaas - Zaal

Foto: HB tijdens beleidsweekend in 2009

Foto: Levenboom, Toledo traditie
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