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In dit nummer bijdragen van sprekers op het symposium:
 Peter Huijs (Lectorium Rosicrucianum)
 6LNDQGHUYDQGHU9OLHW ,QWHUQDWLRQDOH6RH¿%HZHJLQJ
 Marco Pasi (Universiteit van Amsterdam)
 $QQLQHYDQGHU0HHU 7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG
 -HVVH0XOGHU $QWURSRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG
 Anne van Marion-Weijer (Le Droit Humain)
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Vrijheid van denken
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de
VSHFL¿HNHGRJPD¶VOHULQJHQHQJHORRIVRYHUWXLJLQJHQ
YDQKXQHLJHQJHORRIRSJHYHQ
'DDURPLVKHWZHQVHOLMNKHWIHLWWHEHQDGUXNNHQ
GDWHUJHHQHQNHOHOHULQJJHHQHQNHOHPHQLQJLV
door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig
RS]LFKWYRRUHQLJOLGYDQGH9HUHQLJLQJELQGHQGLV
GDWHUJHHQOHULQJPHQLQJLVGLHQLHWYULMHOLMNGRRU
HQLJOLGPDJZRUGHQDDQJHQRPHQRIYHUZRUSHQ
,QVWHPPLQJPHWKDDUGULHGRHOHLQGHQLVGHHQLJH
YRRUZDDUGHYRRUOLGPDDWVFKDS
*HHQOHUDDURIVFKULMYHUYDQ+3%ODYDWVN\
WRWQXWRHKHHIWHQLJHDXWRULWHLWRP]LMQ
OHULQJHQRIRSYDWWLQJHQRSWHOHJJHQDDQOHGHQ
(ONOLGKHHIWHYHQYHHOUHFKWRP]LFKWH
YHUELQGHQDDQHONHVFKRROYDQGHQNHQZHONH
KLM]LMZHQVWWHNLH]HQPDDUKLM]LMKHHIWJHHQ
UHFKWRPGLHNHX]HDDQHHQDQGHURSWHGULQJHQ
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
VWHPJHUHFKWLJGHNDQRQYHUNLHVEDDUZRUGHQJHPDDNW
RIKHWVWHPUHFKWYHUOLH]HQZHJHQVHQLJHRSYDWWLQJ
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van
HHQVFKRROYDQGHQNHQZDDUWRHKLM]LM]RXEHKRUHQ
Meningen of opvattingen geven geen recht op
YRRUUHFKWHQHQNXQQHQHYHQPLQDDQOHLGLQJ
]LMQRPVWUDIPDDWUHJHOHQWHQHPHQ
'HOHGHQYDQGHµ*HQHUD,&RXQFLO¶YUDJHQHONOLG
YDQGH7KHRVRSKLFDO6RFLHW\HUQVWLJRPGH]H
IXQGDPHQWHOHSULQFLSHVYDQGH7KHRVRSKLFDO6RFLHW\
te verdedigen, te handhaven en ernaar te handelen,
HQRRNRQEHYUHHVG]LMQHLJHQUHFKWWHGRHQJHOGHQ
RSYULMKHLGYDQGHQNHQHQYDQPHQLQJVXLWLQJ
ELQQHQGHJUHQ]HQYDQKRIIHOLMNKHLGHQ
UHNHQLQJKRXGHQGPHWDQGHUHQ
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'LWQXPPHUYDQ7KHRVR¿DLVJHKHHOJHZLMGDDQKHW6\PSRVLXP
DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid
JHKRXGHQRSPDDUWLQGH:HVWHUNHUNWH$PVWHUGDP
'H7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLVQLHWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRU
enigerlei mening in dit tijdschrift tot uiting
JHEUDFKWWHQ]LMYHUYDWLQHHQRI¿FLHHOGRFXPHQW
7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW
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The Theosophical Society
De Theosophical Society (T.S.) is op 17 november 1875 te New York opgericht
door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen.
De T.S. heeft haar internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India.
Er zijn 49 afdelingen over de gehele wereld;
GH7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQGLVGH1HGHUODQGVHDIGHOLQJYDQGH76
De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen
dat ze de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven,
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil
bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze overtuiging, en dat zij religieuze
waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden,
maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid.
=LM]LMQYDQPHQLQJGDW:DDUKHLGJHYRQGHQNDQZRUGHQGRRUVWXGLHGRRUUHÀHFWLH
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen.
Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een
dogma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat
zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten
gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname.
Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht
om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen.
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid.
Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen
HUWRHWHEHNHUHQ=RDOV:DDUKHLGKHWGRHOLVLV9UHGHKHWZDFKWZRRUG
7KHRVR¿HLVGHEHOLFKDPLQJYDQZDDUKHGHQGLHDDQGHEDVLVOLJJHQYDQHONHUHOLJLH
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.
7KHRVR¿HELHGWHHQ¿ORVR¿HGLHKHWOHYHQEHJULMSHOLMNPDDNWHQGLHODDW]LHQGDWGH
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.
Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft.
7KHRVR¿HJHHIWGHZHUHOGGH:HWHQVFKDSYDQGH*HHVWWHUXJGRRUGHPHQVWHOHUHQ
de Geest te zien als zijn werkelijk zelf, en zijn denkvermogen en het lichaam als de
GLHQDUHQGDDUYDQ7KHRVR¿HYHUKHOGHUWGHJHVFKULIWHQHQOHULQJHQYDQUHOLJLHVGRRUKXQ
verborgen betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.
/HGHQYDQGH7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJEHVWXGHUHQGH]HZDDUKHGHQHQWKHRVRIHQ
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,
naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.
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Opening door Els Rijneker,
voorzitter van de
7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG

Wij zijn zeer verheugd om u hier allen
te mogen ontmoeten in de Westerkerk
LQ$PVWHUGDP9DQGDDJ]XOOHQ
YHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQYHUVFKLOOHQGH
VSLULWXHOHJURHSHULQJHQLQ1HGHUODQG
het woord voeren over het thema
DE UITDAGING VAN DE ZIEL,
waarheid, weten en wijsheid.
De bijeenkomst van vandaag is
HHQYHUYROJRSHHUGHUHV\PSRVLD

Jean Delville, Promethee



De eerste impuls werd in 2009
JHJHYHQGRRUKHW/HFWRULXP
5RVLFUXFLDQXPPHWGEROEPEN
DOOR HET WERELDHART
 HET ROZEKRUIS ALS VERBINDEND
ELEMENT werd georganiseerd door
De Rozekruisers Orde AMORC
 DE VERBORGEN SCHAT VAN HET
INNERLIJK LEVEN
GRRUGH6RH¿%HZHJLQJ1HGHUODQG
 MEDITATIE VOOR DE VREDE
GRRU'H5R]HNUXLVHUV2UGH$025&
+HWWHDPYDQGH7KHRVR¿VFKH
9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQGRQGHUOHLGLQJ
YDQRQ]HYLFHYRRU]LWWHU+DQVYDQ
$XULFKQHHPWGLWNHHUKHWVWRNMHRYHU
Het onderwerp van vandaag
DE UITDAGING VAN DE ZIEL,
waarheid, weten en wijsheid
noopt tot bespiegeling en inkeer en
]DOYDQXLWYHUVFKLOOHQGHLQYDOVKRHNHQ
EHQDGHUGZRUGHQ
Deze dag wordt geopend met de
Aanroep tot Eenheid, the Universal
0DQWUDGLHLVJHVFKUHYHQGRRU
GU$QQLH%HVDQW
O verborgen leven,
trillend in elk atoom
O verborgen licht,
stralend in ieder wezen
O verborgen liefde,
alles omvattend in één zijn
Moge ieder
die één zich voelt met u
Zich daarom één ook weten
met elk ander.

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW



Peter Huijs
DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid
3HWHU+XLMVLVVFKULMYHUUHGDFWHXUYDQKHWWLMGVFKULIW
3HQWDJUDPHQYRRU]LWWHUYDQ6WLFKWLQJ5R]HQNUXLV
+LMVWXGHHUGHNXQVWJHVFKLHGHQLVHQNODVVLHNHDUFKHRORJLH
3HWHU+XLMVVSUDNQDPHQVKHW/HFWRULXP5RVLFUXFLDQXP

Lectorium Rosicrucianum
Internationale School van het Gouden Rozenkruis

+HW]DOXEHNHQG]LMQGDWGHPHQVRYHU
HHQDDQWDOHLJHQVFKDSSHQEHVFKLNWGLH
KHWPRJHOLMNKHEEHQJHPDDNWGDWKLM
]LFKNRQYHUKHIIHQERYHQHHQEHZXVW
]LMQGDWDOOHHQPDDURS]LFK]HOILVEH
WURNNHQ+HWLVDOODQJQLHWPHHU]RGDW
ZHDOOHHQPDDUYRRURQV]HOIOHYHQZH
]RXGHQKHWQLHWPHHUNXQQHQ8LWRQ]H
RQEHZXVWHVWDDWZHUGHQZHRSJHWURN
NHQRIKHEEHQZHRQVRSJHKHYHQGRRU
RQ]HQRRG]DDNDDQJH]HOVFKDSRQ]H
QRRG]DDNRPWHNXQQHQODFKHQRQV
JHYRHOYRRURPJHYLQJ2SHHQVXEWLHO
QLYHDXRQWZLNNHOGHQGHEHKRHIWHDDQ
KDQGHOHQRQ]HEHKRHIWHDDQOLHIGH]LFK
ZHGHU]LMGVDDQHONDDUKHWYHUJWHQLJ
YRRUVWHOOLQJVYHUPRJHQGDWWHNXQQHQ
QDYRHOHQ'DDU]LMQODQJHODQJHSHULR
GHQYDQEHZXVW]LMQVRQWZLNNHOLQJRSRQV
DDUGVQLYHDXYRRUQRGLJJHZHHVW±HQ
RQ]HEHZXVW]LMQVUHLVLVQRJODQJQLHW
DIJHURQG+RHZHOHLJHQVFKDSSHQDOV
µXQLYHUVHOHOLHIGH¶RIµOLHIGH]RQGHUHQLJH
YRRUZDDUGHQ¶DOVFRQFHSWEHVWDDQHQ
RRNDOVGHJURWHNRVPLVFKHZHUNHOLMNKH
GHQRSKRJHUHQLYHDXVDQGHUHQLYHDXV
GDQKHWRQ]HLVXQLYHUVHOHRQYRRU
ZDDUGHOLMNHOLHIGHUHODWLHIPDDUZHLQLJ
WHYLQGHQRPGDW]HLQRQ]HZHUHOGQX
HHQPDDODOWLMGEHSHUNWZRUGWGRRUGH
EHJUHQ]LQJYDQRQVKXLGLJHYRHUWXLJ
KHWVWRÀLFKDDP
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1HJHQWLJSURFHQWYDQZDWZHGRHQ
HWHQGHQNHQHQYRHOHQJDDWLPPHUV
RPRQV]HOI(QPHWQHJHQWLJSURFHQW
YUHHVLNGDWLNKHWQRJKHHOYULHQGHOLMN
YRRUVWHO(ULVQXHHQPDDOYHHOQRGLJ
RPHHQJUDPRQEDDW]XFKWLJHOLHIGH
YRRUWWHEUHQJHQ
:LMKHEEHQZHOYRRUEHHOGHQZDDUDDQ
ZHRQVRSWUHNNHQKpWYRRUEHHOGYDQ
RQEDDW]XFKWLJHOLHIGHLV<RVKXDEHQ
<RXVVHI±-H]XV]RRQYDQ-R]HI0DDU
RRNGH7DWKDJDWDGH%RHGGKDLVHHQ
YRRUEHHOGHQYHHODQGHUHQYHUWHOOHQ

'H%RHGGKD$PLGD5LMNVPXVHXP$PVWHUGDP

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW

RQVGDWKHWOLHIGHLVGLHKHWXQLYHUVXP
VFKUDDJW(Q]LMOHYHQKHWYRRU
0DDUVWHOQXGDWXHQLNEHVHIIHQGDW
ZLMLQVWHHGVZLVVHOHQGHKRHGDQLJ
KHGHQppQ]LMQ(QGDWZLMGDWOHUHQ
LQ]LHQOHUHQEHJULMSHQ
6WHOQXGDWGHOHYHQVHUYDULQJHQGLH
XGRRUPDDNWRRNGHPLMQH]LMQHQ
RPJHNHHUG6WHOGDWGHEHKRHIWHQGLH
LNNHQJHHQDQGHUH]LMQGDQGLHXRQ
GHUJDDW9DQGDDJLVKHW]RZLMGHOHQ
GH]HGDJ:LMNRPHQKLHURPQDGHUWH
NRPHQ1DGHUWRWZDW"
:LMGHOHQPHWHONDDUGH]HGDJ
:LMGHOHQGH]HGDJRRNPHWGHPHQ
VHQGLHGHFDWHULQJYHU]RUJHQPHWGH
FRQFLsUJHVGLHGH]DDOYHU]RUJHQ+XQ
DDQGDFKWLVQXPHWKHHODQGHUHGLQJHQ
EH]LJKXQIRFXVOLJWRSGLWPRPHQW
HUJHQVDQGHUVPDDUWRFK%RYHQGLHQ
ZLMGHOHQGH]HGDJRRNPHWGHPHQVHQ
GLHGHHOHNWULFLWHLWYHU]RUJHQWHFKQLFL
QXPLVVFKLHQYHUYDQKLHUGLHQXKHHO
HUJHQVDQGHUV]LWWHQ2PQRJPDDU
QLHWWHVSUHNHQYDQGHPHQVHQGLHGH]H
VFKLWWHUHQGHUXLPWHKHEEHQJHERXZG
GH:HVWHUNHUNHHQNOHLQHMDDU
JHOHGHQ+HQGULFNGH.H\VHUGLHGH
NHUNEHGDFKWKHHIWHQ]LMQ]RRQ
3LHWHUGLHKHPLQWLHQMDDUQD]LMQ

YDGHUVGRRGUHDOLVHHUGH
:HGHOHQKHPPHWGHVFKLOGHU-DQYDQ
GHU+H\GHQGLHMDDUJHOHGHQHHQ
SUDFKWLJVFKLOGHULMHUYDQPDDNWHHQ
PHWDOGLHKRQGHUGHQGXL]HQGHQ
PLVVFKLHQZHOPLOMRHQHQPHQVHQGLH
KLHULQHQXLW]LMQJHORSHQ
=RQGHUppQYDQKHQZDVKHWQLHW
PRJHOLMNGDWZLMYDQGDDJGH]HGDJ
GHOHQ
:LMXHQLN]LMQH[HPSODULVFKH
PHQVHQ:LMOHYHQLQGLYLGXHOHOHYHQV
:HNHQQHQWDOYDQYHUODQJHQVHQWDO
YDQ]RUJHQXLWGLHPL[KHWLVQLHW
DQGHUVLVRQ]HYHUVFKLMQHQGHLQGLYLGX
DOLWHLWWHYHUNODUHQ
0DDUGHHOWXQXHHQVPHWPLMGH
JHGDFKWHGDWKHWppQOHYHQLVGDWGRRU
RQVKHHQVWURRPW1LHWDEVWUDFW
RQEHZXVWDOVGRPPHEHZHJLQJVNUDFKW
RI]RQHHppQVFKHSSHQGHHQHUJLH
HHQEHZXVW]RHNHQGHOHYHQVHQHUJLH
DOVGHHQHRQHLQGLJHVFKHSSHUGLHX
HQPLMYRRUWEUDFKWHQYRRUWEUHQJWRS
ZHJQDDUEHZXVWFRQWDFWRSZHJQDDU
HHQJHGHHOGHUYDUHQYDQGHHHQKHLG
:DQWGDWHQHOHYHQLVZDDUHQ
GUDJHQGDOWLMGPRJHOLMNPDNHQG
RQYRRUZDDUGHOLMNVFKHQNHQG
0LVVFKLHQGHQNWXKHWLVZHOZDW
YURHJYRRUHHQGHUJHOLMNHDEVWUDFW
GHQNHQQRJYRRUGHNRI¿HRSGH]H
ELM]RQGHUHGDJ0DDULNZLOXYRRUVWHO
OHQQRJHHQVWDSYHUGHUWHJDDQ
'DWHQHOHYHQGDWXHQPLMYHUELQGW
GDW]LMQZLM8EHQWGDWOHYHQ
,QIHLWHLQRQVGLHSVWHZH]HQ]LMQZLM
GDWOHYHQ]LMQZLMGDWHQHRPYDWWHQGH
EHZXVW]LMQGDWRQVGUDDJWHQRQV]LMQ
PRJHOLMNPDDNW
(QRSKHWQLYHDXYDQ]LHOHEHZXVW]LMQ
NXQQHQZLMGLHHHQKHLGRQGHUJDDQHQ
ZDWPHHULVYLQGHQZLMGHVOHXWHOYRRU
RQVEHVWDDQWHUXJ

:HVWHUNHUN$PVWHUGDP

'HVOHXWHOYRRURQVEHVWDDQ
Er zijn oases, waarin het oorspronkelijke weten over ons bestaan werd
bewaardOHJW+3%ODYDWVN\XLWLQGH
7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW
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HHQJURWWXVVHQ1LDX[HQ2UQRODF
GLH/RPEULYHVKHHWRIµGH.DWKHGUDDO¶
'DDUYDQ]HJWGHEURHGHUVFKDSGDWHU
HHQVWUDDOYDQGHRXGHZLMVKHLGRSUXVW
ZDDUNHQQLVUXVWRSQRJQLHWJHYRQGHQ
SODDWVHQRYHUGHRRUVSURQJYDQRQV
EHVWDDQRYHUGHSODQHWDLUHNHWHQVYDQ
RQV]RQQHV\VWHHPRYHUGHSUHGLOXYL
DDQVHEHVFKDYLQJHQRYHUGHSLUDPLGHV
ZDDULQODWHUHWLMGHQZLM]HQHQ
LQJHZLMGHQYDQDQGHUHV\VWHPHQ
YHUZLMOGHQHQKXQULWHQFHOHEUHHUGHQ

+3%ODYDWVN\

LQOHLGLQJYDQKDDUGeheime Leer
=LMVFKULMIWIn de afgelegen passen van
het Kwen Lun gebergte zijn onderaardse in de rotsen uitgehouwen gewelven
en grot-bibliotheken(QHU]LMQYHU
VFKHLGHQHYDQ]XONHVFKXLOSODDWVHQ
(HQYROOHGLJHUHHNVGRFXPHQWHQGLHKHW
NDUDNWHUYDQGDWJHKHLPHZHWHQHQ
DDQZH]LJKHLGHUYDQLQLHGHUODQGDDQWR
QHQVDPHQPHWGHOHULQJHQYDQDOKDDU
JURWHDGHSWHQEHVWDDQWRWRSGH]HGDJ
LQGHJHKHLPHRQGHUDDUGVHJHZHOYHQ
PHWELEOLRWKHNHQGLHWRHEHKRUHQDDQGH
%URHGHUVFKDS'HQDDVWHGLVFLSHOHQYDQ
GH%RHGGKDRQWYLQJHQKXQLQZLMGLQJLQ
]R¶QJURWGHEHURHPGH
6DSWDSDUQDJURWGLFKWELMGHEHUJ
%DLEKDU GH:HEKDUDYDQGH3DOLKDQG
VFKULIWHQ 'DDUOHHUGHQ]LMRYHUhet ongeziene en onlichamelijke, het mysterie
van het zijn buiten de sfeer van onze
aarde. De tijd en het menselijke voorstellingsvermogen maakten korte metWHQPHWGH]XLYHUKHLGHQ¿ORVR¿HYDQ
deze leringen, toen deze eenmaal uit de
geheime en gewijde kring van de arhats
«YHUVSUHLGZHUGRYHUGHODQGHQ
0DDU]RYHUKRHYHQZHQLHWWHJDDQ
GLFKWHUELMLQGH=XLG)UDQVH3\UHQHHsQ
NXQQHQZHGH]HOIGHZLMVKHLGYLQGHQ
LQHHQ]HOIGHVRRUWJURWWHQ(ULVGDDU
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0HWDOGLHNHQQLVHQZLMVKHLGJHDFKWH
DDQZH]LJHQEHQWXYHUERQGHQGRRU
GDWXGH]HOIGHPDWUL[GHHOWGH0HQV
YDQGH*URRWKHLGKHWPHQVEHHOGYDQ
GHRRUVSURQJ]HYHQYRXGLJJRGGHOLMN
PDDUWRWQXWRHVWRIPHQVHOLMNEHSHUNW
'RRUXHQPLMKHHQZHUNWGHHQH
RQHLQGLJHVFKHSSHU]RHNWKHWOHYHQ
QDDUHHQEHZXVWHRQWYDQJHUQDDUHHQ
EHZXVWHRSHQYRXZHUYDQKDDU]HYHQ
YRXGLJHVWUXFWXXU'RRUXHQPLMKHHQ
VWXZWKHW$OEHZXVW]LMQRPRQ]H]LHOHQ
WRWKRJHUPDFKWLJHUGLHS]LQQLJHU
EHJULMSHQWHWLOOHQ0DDUDDQPppUNHQ
QLVKHHIWXQLHWVPHHUDDQKHWEHJLQ
YDQHHQQLHXZHWLMG+HWLVQXGHWLMG
RPGHVOHXWHOWHJHEUXLNHQ±GHVOHX
WHOGLHXZLQQHUOLMNSRWHQWLHHORSHQW
$DUGHHQPHQVKHLG]LMQGRRUHHQSRRUW
JHJDDQ(HQJUHQVLVJHSDVVHHUGQLHW
QDDUPHHUYHUVWDQGHOLMNHNHQQLVPDDU
QDDURPYDWWHQGHQLQVOXLWHQGOLHIGHYRO
ZHWHQKHWLVHHQJORULHX]HJUHQVPHW
DEVROXWH]HNHUKHLGZRUGWRQVYHU]HNHUG
GDWGHSODQHHWLVYHLOLJJHVWHOGLQGH
VRODLUHNHWHQYDQRQWZLNNHOLQJ
+RH":LHKHEEHQGDWJHGDDQ"
+HWLVGHYHUGLHQVWHYDQDOGLHGH
VWUHYHQGHPHQVHQYRODVSLUDWLHGLH
]LFKLQKHWGLHSVWLQKHWDEVROXWH
GLHSWHSXQWYDQHHQ]DDPKHLGYDQ
YHUEURNHQKHLGHQHHQJHwVROHHUGEH
VWDDQJHZHQGKHEEHQWRWGH(QHWRW
GHHQHRQHLQGLJHVFKHSSHUHQ]LMQ
YHUERUJHQRPJDQJJHYRQGHQKHEEHQ
+HWLV]HNHURRNGHYHUGLHQVWHYDQGH

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW

JH]RQGHQHQGHZHUHOGOHUDUHQHQ
ERRGVFKDSSHUVGLHQRRLWKHEEHQDIJHOD
WHQRPGH]HYHUELQGHQGHNHQQLVGH]H
ZLMVKHLGGLHDOWLMGJHSDDUGJDDWPHW
HHQRYHUYORHGDDQOLHIGHHQHUJLHPHW
RQVWHGHOHQ0DDU]HOIVGDDUDDQKHE
EHQXHQLNQLHWVZDQQHHUZHGHVOHX
WHOQLHWYLQGHQHQYHUYROJHQVKDQWHUHQ
'HVOHXWHOLVODDWQLHWKHWVWRIIHOLMNH
LQGLYLGXHOHEHVWDDQGHDFWLHUDGLXVYDQ
XZEHVWDDQEHSDOHQ/DDWXZEHZXVW
]LMQXLWYORHLHQQDDUGDWQLYHDXZDDUX
DOVPHQVHQGHPHQVKHLGDOVJHKHHO
LQFRQWDFWEHQWPHWGHJHHVWYDQKHW
$OEHZXVWHGH]LHOKHWKDUWKHW
LQQHUOLMNHQGRHGHKDQGHOLQJHQGLH
GDDUXLWYRRUWNRPHQ
,QGLYLGXHHOEHVWDDQLVGDDUELMGXVZHO
XLWHUVWEHODQJULMN8ZSHUVRRQOLMNH
OHYHQVXLWGUXNNLQJLVEHSDOHQGYRRUGH
XLWNRPVWYDQGHVWULMGWXVVHQGHGR
PLQDQWLHYDQGHOLFKDDPVJHVWDOWH±HQ
GHVXEWLHOHVXJJHVWLHVYDQKHWVWLOOH
ZDFKWHQGHLQX(ULVDOWLMGOHLGLQJQR
GLJPDDUGH]HYLQGWXLQKHWGLHSVWYDQ
XZKDUW,QGHHVRWHULVFKHZHUHOGGH
ODDWVWHMDDUJHNHQPHUNWGRRUWDO
ULMNHRQWZLNNHOLQJHQZDVKHWVSHHOYHOG
YHUGHHOGLQ³ZHWHQGHQ´HQ³OHHUOLQJHQ´
³PHHVWHUV´HQ³VWXGHQWHQ´'HJHHV
WHOLMNHZHUHOGURHSWHFKWHURSWRWHHQ
³DXWRQRPHHQGLUHFWHYHUELQGLQJPHW
JHHVWPHW*RGPHW$OEHZXVW]LMQ´±HQ
LHGHUGLH]LMQKDUWJHEUXLNWLVHUWRHLQ
VWDDW
+HWZRUGWWLMGGHFRQWRXUHQWHRQWZD
UHQYDQHHQJHKHHODQGHUHDWPRVIHHU
GLH]LFKDDQGLHQWYDQHHQJHPHHQ
VFKDSSHOLMNEHZXVW]LMQYDQHHQEH
ZXVW]LMQVYHOGZDDULQGHJHHVWYDQ
YULMKHLGHHQKHLGHQOLHIGH³DOOHVLQ
DOOHQ´LV³:HWHQ´ZRUGWQXLHWVJHKHHO
DQGHUV(HQJHKHHOQLHXZHOHYHQVGL
PHQVLHDORPYDWWHQGGHOHQGLQOLHIGH
LQVDPHQOHYHQ±GHYLHUGH±RSHQW]LFK
'HJURWYDQGH%RHGGKDKHWLVKHW
]HYHQYRXGLJHKDUWXZ]HYHQYRXGLJH

KDUWGHZHHUVSLHJHOLQJYDQGH]HYHQ
YRXGLJH0HQVYDQGH*URRWKHLG'H
ZLMVKHLGYDQGH7LEHWDDQVHRDVHVKHW
LVKHWJHELHGDOVHHQRPKHLQGZHL
ODQGLQKHWGLHSVWYDQXZLQQHUOLMNGDW
ZDWWRHEHKRRUWDDQGHZHUHOGYDQGH
]LHO2PGDWGH]LHODOWLMGHHQPLGGHODDU
LV]DO]LMXWUHNNHQQDDUGHJHHVWGH
JHHVWZDDUYDQGHFKULVWHOLMNHZLMVKHLGV
OHHU]HJWGDW³GLHZDDLWZDDUKHHQKLM
ZLO´'HJURWHNDWKHGUDDOYDQKHW]LMQ
KHWLVXZPLFURNRVPRVGHVFKDWNDPHU
YDQGH(QHRQHLQGLJHVFKHSSHU2SHQW
XGLHGDQEHQWXYULMHQZLHYULMLV
NDQJDDQOHUHQNDQRSQLHXZHOHHVW
RQGHUZH]HQZRUGHQ=RLHPDQGLVLQ
VWDDWGHEHVFKHLGHQKHLGRSWHEUHQJHQ
QLHWRPWH]HJJHQµLNZHHW¶PDDURP
LQZHOZLOOHQGHYULHQGHOLMNKHLGPHHWH
GHOHQµLNKHEJHKRRUG¶«
,QGH]HVWLHQGHHHXZOHHIGHGHJURWH
PRJRO$NEDUGLH$UDELVFKHPRVOLPV
GH3HU]LVFKH=RURDVWHUDDQKDQJHUVLQ
KHW,QGLDYDQGHKLQGRHVRSZDDUGLJH
ZLM]HZLVWWHYHUHQLJHQ+LMOHHIGHYDQ
WRWHQZDVEXLWHQJHZRRQ
RSHQYDQJHHVW$OVPRWWRVFKUHHIKLM
Zolang de meeste mensen vastzitten
aan de eigen tradities en de verplichtingen die daaruit volgen en altijd maar
de gewoontes van hun vaderen blijven
volgen ... zolang blijft iedereen hangen
binnen de religie waarin hij werd geboren en opgevoed – zonder ook maar
enig onderzoek te doen naar argumenten en achtergronden sluit hij zichzelf
daarmee af voor de mogelijkheid om de
waarheid te vinden. En dat is toch het
edelste doel van de menselijke geest.
Daarom zoeken wij, nu de tijd rijp en
de voorwaarden gunstig zijn, altijd
contact met geleerde mannen van alle
UHOLJLHVHQGLVFLSOLQHVRPDOGXVSUR¿MW
te hebben van hun prachtige gedachtegangen en hun verheven aspiraties
2PGLHUHGHQERXZGHKLMLQKHWMDDU
)DWHKSXU6LNULHHQRPPXXUGH
VWDGJHKHHOLQ3HU]LVFKHVWLMO
0LGGHQLQGLHVWDGOLHWKLMHHQWHPSHO
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YHUULM]HQZDDULQKLMZHWHQVFKDSSHUV
JHOHHUGHQZLM]HQHQSULHVWHUVYDQDOOH
GLVFLSOLQHVHQUHOLJLHVVDPHQEUDFKW
QDDVW]LMQHLJHQLPDPVKLQGRHZLM]HQ
HQ\RJL¶V]RURDVWULDQHQFKULVWHQHQ
EUDKPDQHQVRH¿LQJHZLMGHQHQYHHO
DQGHUHVWURPLQJHQ
8LWDOOHZLQGVWUHNHQEUDFKWKLMDOOH
ZLMVKHLGVERHNHQVDPHQGLHKLMNRQ
YLQGHQ+HW]HOIGHGHGHQQXH[DFW
MDDUJHOHGHQGHNODVVLHNH
UR]HQNUXLVHUVPHWKXQSUDFKWLJHFama
Fraternitatis
=LMEUDFKWHQHYHQHHQVLQHHQ
FRPSHQGLXPPDDUQXRSJHHVWHOLMN
QLYHDXDOKHWEHNHQGHHVRWHULVFKH
ZHWHQYDQKXQWLMGHQKHWZHWHQYDQGH
HQHRQHLQGLJHVFKHSSHUVDPHQLQKXQ
YHUWHOOLQJRYHUKHWSURWRW\SHYDQGH
0HQVYDQGH*URRWKHLGGLH]LM
&KULVWLDDQ5R]HQNUXLVQRHPGHQ
&HQWUDDOLQKXQFamaKXQµURHSYDQ
GHEURHGHUVFKDS¶ULHSHQ]LMGHPRGHUQH

PHQVYDQWRHQRS]LFKDIWHYUDJHQ
ZDDULQ]LMQJURRWVKHLGOLJWHHQYUDDJ
WRHQQHW]RDFWXHHODOVQX
opdat de mens toch eindelijk zijn
adeldom en heerlijkheid zou beseffen
en begrijpen waarom hij microkosmos
genoemd wordt en hoe ver zijn kunst
zich in de natuur uitstrekt
+HWDQWZRRUGYLQGWGHPHQVLQGHJURW
LQGHRDVHGHSUDFKWLJHSOHNYDQRSHQ
EDULQJLQKHWGLHSVWYDQGHPHQVLQ
ZDWYDQRXGVKHUKHHW]LMQKDUWPDDU
ZDWGRHOWRSKHHO]LMQEH]LHOGHLQQHUOLMN
'DDUOLJWGHVOHXWHO,VGLHHHQPDDOJH
YRQGHQGDQEHJULMSHQZLMKRHWURRV
WHQGHQXLWQRGLJHQGGHEHJLQUHJHOV]LMQ
YDQ+HUPHV¶Tabula Smaragdina: Het
is waar! Het is zeker! Het is de volle
waarheid! Wat beneden is LQGHPLFUR
NRVPRV is gelijk aan wat boven is, en
wat boven is, is gelijk aan wat beneden
is, opdat de wonderen van de Ene zich
voltrekken

)DWHKSXU6LNLUL%XODQG'DUZD]D*DWH,QGLD
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0DJJ\HQ*LOO\+HQGULNVEUDFKWHQHHQ,QGRQHVLVFKHVHUHQHNURQWMRQJVHUHQDGH
GHSD\RQJHQZDDLHUGDQVHQGHVHOHQGDQJVXWUD VOXLHUHQVMDOHQGDQV
KHWYHUKDDOYDQGHVOXLHUHQGHRJHQYDQGH]LHO 

***** *******************

.DUHOGH%D]HODe tocht der Argonauten: Medea:RRGFXWQU
WHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGGRRU%D[$UW

***** *******************
Moge de Geest van Eenheid en Liefde,
welke geen grenzen kent,
broederschap in de wereld een levende werkelijkheid maken.
XLWGHPHGLWDWLHYDQGH/LQN2I¿FHUVRSKHW,QWHUQDWLRQDDO7KHRVR¿VFK&HQWUXPLQ1DDUGHQ
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Sikander van der Vliet
DE UITDAGING VAN DE “ZIEL”
6LNDQGHUYDQGHU9OLHWLVFHQWUXPOHLGHUYDQKHW6RH¿
centrum Utrecht / Bilthoven. Hij is musicus van beroep.
7LMGHQVGLWV\PSRVLXPVSUDNKLMQDPHQVGH,QWHUQDWLRQDOH
6RH¿%HZHJLQJGLHLQLVRSJHULFKWHQKDDU
hoofdkwartier in Den Haag heeft.
Het was Hazrat Inayat Khan die een nieuwe versie van
KHWHHXZHQRXGH6RH¿VPHQDDUKHWZHVWHQKHHIWJHEUDFKW

De zoektocht naar waarheid, wijsheid,
naar de zin van het leven is van alle
tijden, een zoektocht waarin de vraag
centraal staat:
“Wie ben ik, wat is mijn essentie?”.
Van enkele stromingen die hier
vandaag vertegenwoordigd zijn, zoals
$QWURSRVR¿H7KHRVR¿HHQ6RH¿VPHLV
het duidelijk dat de naam is afgeleid
YDQKHWZRRUG³6R¿D´ZDW:LMVKHLG
“Goddelijke wijsheid” betekent.
6RH¿VPHYHUZLMVWQDDUGHZLMVKHLG
die van alle tijden is en zij richt zich,
voorbij de uiterlijke verschillen van
levensbeschouwingen en religies, op
het achterliggende spirituele ideaal
dat zij gemeenschappelijk hebben.
8QLYHUVHHO6RH¿VPHUHLNWPHWKRGHQ
aan om dit ideaal te verwezenlijken.
2RNLQKHW6RH¿VPHZRUGWJH]HJGGDW
GHVSRUHQYDQZDWZH6RH¿VPH
noemen terug te vinden zijn tot in het
oude Egypte, hoewel het toen geen
6RH¿VPHKHHWWH
+HW6RH¿VPHKHHIWGHHOXLWJHPDDNW
van de Islam, als mystieke tak daarvan,
en is beïnvloed door Bijbelse profeten
en het neoplatonisme. In India heeft
het zich ontplooid tot wat het nu is,
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met name in de Chistia Orde waar
muziek en dans een belangrijk onderdeel zijn van de innerlijke weg.
Hazrat Inayat Khan heeft in het begin
YDQGHHHHXZYDQXLWGH]H6RH¿
RUGHGH6RH¿ERRGVFKDSQDDUKHW
westen gebracht, die nu het
8QLYHUVHHO6RH¿VPHZRUGWJHQRHPG
Voor mij is één van belangrijkste
DVSHFWHQYDQKHW8QLYHUVHHO6RH¿VPH
dat de schoonheidsbeleving een ingang
is tot de mystiek. Het waarnemen en
ervaren van schoonheid kan op ieder
moment van de dag de mystieke
werkelijkheid die ten grondslag ligt
aan ons bestaan ervaarbaar maken
We moeten vandaag in acht nemen
dat de verschillende stromingen met
hetzelfde ideaal een eigen weg hebben
afgelegd. Daardoor heeft zich niet
alleen een eigen traditie ontwikkeld
van oefeningen, meditatie, gebeden,
liederen, maar er is ook een eigen
terminologie ontstaan. Een woordgebruik dat, meestal symbolisch, alleen
kan verwijzen naar onze innerlijke
werkelijkheid: de vingers die naar de
maan wijzen zijn niet de maan…
Om verwarring te voorkomen, is het
misschien goed te vermelden dat in
KHW6RH¿VPHKHWOLFKDDPGXVRQVKHOH
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fysieke mechanisme en de psyché, de
mind (*), voertuigen, gereedschappen
zijn voor het goddelijk aspect in ons.
Het Goddelijk aspect, het innerlijk licht,
ZRUGWLQKHW6RH¿VPHGH]LHOJHQRHPG
de ziel als druppel uit de Goddelijke
oceaan.

De religie van het hart
6RH¿VPHZRUGWRRNGHUHOLJLHYDQKHW
hart genoemd. Het hart staat voor
de gevoelscapaciteit van de mind,
de diepte van de mind, ook wel het
venster op de ziel, de Bron genoemd:
de Bron van “Licht”, de bron van
waaruit de Goddelijke Liefde opwelt.
Volgens Hazrat Inayat Khan staat in
KHW6RH¿VPHKHWRQWZLNNHOHQYDQGH
hartkwaliteiten voorop.
Volgens hem wordt dit door veel mystieke stromingen over het hoofd gezien.
Het is de zuivering van het hart die het
ontvankelijk maakt voor verlichting.
,QKHW8QLYHUVHHO6RH¿VPHVWDDWKHW
contact met de ziel, onze essentie,
centraal. Voor de ratio, het denken, is
deze dimensie niet toegankelijk: dus

niet kenbaar, maar wel ervaarbaar,
voelbaar.
'HRHIHQLQJHQGLHLQKHW6RH¿VPH
worden gedaan, hebben als doel het
contact bewust te maken en te
intensiveren. In dit proces speelt de
adem een cruciale rol. We moeten ons
realiseren dat de adem meer is dan
alleen het beetje lucht dat we in- en
uitademen: het belangrijkste deel is
de levensenergie. Het is de adem, de
levensenergie van de adem, die
iedere cel van het lichaam doordringt
en tegelijkertijd het hele mechanisme
van het lichaam coördineert. Door de
adem zijn lichaam en psyché in een
meer of mindere mate met elkaar
verbonden en tegelijkertijd heeft de
adem als enige toegang tot wat we in
KHW6RH¿VPHGH]LHOQRHPHQGH%URQ
het innerlijk “Licht”; eigenlijk is de
adem dat “Licht”. Hoe meer evenwicht
met behulp van de adem in het lichaam
ontstaat, hoe sterker, intenser de
verbinding tussen psyché en lichaam.
Bij langdurige training zal men merken
dat voor het bereiken van evenwicht de
adem een uiterst belangrijke rol speelt.
Het fysiek evenwicht is namelijk een
grote hulp bij het bereiken van een
steeds diepere innerlijke stilte.
De eigenschap van evenwicht is dat
het het resultaat is van een evenwicht
tussen vitaliteit en tegelijkertijd ontspanning. Dat is ook een belangrijke
voorwaarde voor het mediteren: door
dat evenwicht wordt je innerlijk automatisch stil.

Als je een glimp opvangt
van de fundamentele waarheid,
besef je, dat er niets bestaat,
dat niet in jezelf te vinden is.
(Hazrat Inayat Khan)

Hazrat Inayat Khan
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Dat contact wordt ook het gevoelscontact genoemd. Voelen heeft direct te
maken met de adem. Het gevoelscontact is eigenlijk de ademverbinding.
Hoe belangrijk de kennis van de adem
LQKHW6RH¿VPHLVEOLMNWZHOXLWKHW
volgende citaat van Hazrat Inayat
Khan: De adem is het snoer dat de
Oneindige verbindt met zijn schepping.

Stilte
Wat men over het algemeen onder
stilte verstaat is afwezigheid van geluid,
maar met innerlijke stilte wordt
eigenlijk verstilling bedoeld, wat een
innerlijke gesteldheid is, een afwezigheid van emoties, oordelen,
dwangmatig denken.
Dit staat los van de geluiden in de
omgeving.
Hoe meer de innerlijke stilte toeneemt,
hoe intenser het contact met de ziel,
hoe sterker de invloed van het innerlijk
“Licht”.
Liefde, respect, schoonheid en wijsheid
zijn allemaal aspecten van dat “Licht”;
zij zijn het resultaat van de invloed die
dat Licht op onze persoonlijkheid heeft.
Dit is een proces dat altijd in beweging
is.
We kennen uit de psychologie dat je
eerst van jezelf moet houden voordat
je van een ander kunt houden, maar
kun je zomaar van jezelf gaan houden,
is dat iets wat je door het te weten zomaar doet? Het is een mooie gedachte,
maar dan is er een onderscheid tussen
“ik en mezelf” en ook “ik en de ander”.
Wanneer we echter door het gevoelscontact die Bron van “Licht”, die de
oorsprong van Liefde is, in onszelf gaan
waarnemen en dan ervaren, zijn we
ook in staat ditzelfde aspect in de ander
waar te nemen. Dan is er geen onderscheid meer tussen jij en ik. Doordat
de verbinding met onszelf verandert,
verandert ook de relatie met de wereld.
Daarbij komt dat het contact met dat



innerlijk licht, die liefdesbron, de
kwaliteit van onze psychische
eigenschappen verandert.
Het is een misvatting dat we het ego
zouden moeten doden of dat
“denken” alleen maar met controle
heeft te maken. Het ego en het
denken zijn belangrijk, belangrijk voor
het vorm geven aan het leven. Hoe
dieper het gevoelscontact, hoe sterker
de uitwerking van het innerlijk licht
op de psyché. Het gevolg is dat de
kwaliteit van het denken, de rede, het
voelen verandert.
Het zijn echter voertuigen waar dienstbaarheid en empathie centraal staan,
met name de empathie voor jezelf.
Dwangmatige gedachten zoals: “Ben ik
wel goed genoeg”, “Ik ben de beste”,
“Wat gaat het goed”, “Wat gaat het
slecht, ik zal het nooit leren”,
klagen over de wereld, de politiek,
de medemens, kunnen in het uiterste
geval van het ego een monster maken.
Door de toenemende verbinding met
het innerlijk licht wordt het ego liefdevoller en stopt het denken aan jezelf.
'HNHUQJHGDFKWHLQKHW6RH¿VPHLVGDW
het voertuig verandert door het (adem)
contact met de Ziel, de Bron.
We hebben net gezien dat het gevoelscontact een ademverbinding is. Zo is
dat ook met aandacht. Hoe dieper de
ademverbinding, hoe liefdevoller de
aandacht. Het innerlijk licht is scheppend, genezend. Vandaar dat van liefdevolle aandacht een helende werking
uit gaat. Men spreekt niet voor niets
over “het genezende vuur van de liefdevolle aandacht”. Wanneer het waarnemen van onszelf, van onze reacties,
onze emoties een automatisme wordt,
dan zal, als dat op een liefdevolle manier gebeurt, onze mind steeds stiller
worden. De ontvankelijkheid voor het
innerlijk “Licht” zal toenemen.
Wat doet ons besluiten de visie op
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het leven te veranderen? Moet er iets
gebeuren zodat wij loskomen van de
gewone denkpatronen? Waarom zou ik
iets willen veranderen zolang ik
succesvol ben? We zeggen wel eens:
“Er is me een licht opgegaan”, zo’n
moment hebben we allemaal beleefd.
Plotseling is er een oplossing,
plotseling bezie je een situatie op een
andere manier. Waar komt dat
vandaan? In een moment van
verstilling is er opeens die helderheid.
Is dat niet symbolisch? In dat ene
moment van verstilling breekt even
en onmerkbaar het innerlijk licht door.
Voor een moment is er dieper inzicht,
meer wijsheid, zijn we liefdevoller. Na
zo’n ervaring gebeurt het vaak dat men
voor spirituele begeleiding kiest.
De bedachtzame mens herkent al op
jonge leeftijd de waarde van zulke
momenten en wordt zich al vroeg van
een innerlijk leven bewust.
De hardwerkende, plichtsgetrouwe
mens, vervult zijn dagelijkse
verplichtingen zonder ophouden, zonder
aan zichzelf te denken. Zijn volharding
en toewijding zijn prijzenswaardig,
maar hij neemt zelden tijd voor zichzelf en daardoor herkent hij meestal de
signalen niet die van binnenuit of van
buitenaf tot hem komen. Dat geldt ook
voor de mens die dag en nacht werkt
aan zijn carrière. Beiden worden vaak
op een pijnlijke wijze tot staan gebracht
door baanverlies, scheiding, verkeersongeluk, hartinfarct, burn-out.
Dat zijn de momenten waarop het
plotseling stil wordt. Als we ons daaraan overgeven en niet vervallen in de
slachtofferrol, kunnen we vanuit die
innerlijke stilte onze overtuigingen
opnieuw in een nieuw licht zien en een
andere richting geven aan het leven.
-DODOXGGLQ5XPL]HL
Door de wond schijnt het Licht.
Over de plaats van de mens in de
schepping zegt Hazrat Inayat Khan, dat
de schepping van de mens gezien wordt
als de voleindiging van de schepping.

-DODOXGGLQ5XPL

Met de kroon van de schepping wordt
die mens bedoeld, in wie wijsheid is
ingeboren om alles op aarde zo goed
mogelijk te beheren, te beheersen en
te gebruiken.
Het doel van de manifestatie is volbracht in die mens, die, door zijn kijk
op het leven te verruimen en door een
vollediger leven te leiden, op zijn terugreis meer en meer van het doel bewust
is geworden. De mens die dat stadium
van verwezenlijking, verlichting, heeft
bereikt, dat Góddelijkheid genoemd
wordt, heeft het doel van deze
manifestatie vervuld.

,QKHWVRH¿VPHZRUGWPHHVWDOKHWZRRUG
“mind” gebruikt. De “mind” staat voor het
geheugen, de rede, het denken, het ego en het
voelen. Het woord psyché komt het meest in de
buurt, maar dekt de lading niet helemaal.
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Toorop, Contemplatie - ter beschikking gesteld door Bax Art

****************************
Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei aard,
maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Heelal.
Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt,
die u de geheime doorgang zullen tonen, welke alleen naar binnen leidt
en achter de nieuweling voor altijd sluit.
Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving,
waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid,
welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen.
Voor wie overwinnend omhoog gaan is er een beloning boven woorden:
het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden.
Voor hen, die tekort schieten,
zijn er andere levens waarin het slagen komen kan.
(tekst die werd aangetroffen in het bureau van Helena Petrovna Blavatsky, nadat zij was overleden)
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,QGH7ROVWUDDWWH$PVWHUGDPLVKHWKRRIGNDQWRRUYDQGH
7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQGJHYHVWLJGPHWGH
µWKHRVR¿VFKHERHNKDQGHO$G\DUµHQGHµWKHRVR¿VFKHELEOLRWKHHNµ
HHQXQLHNHFROOHFWLHWKHRVR¿VFKHUHOLJLHX]HHQHVRWHULVFKHOLWHUDWXXU
]LHSDJLQDYRRUQDGHUHLQIRUPDWLH 

Advertentie

+3%ODYDWVN\
Mabel Collins
$OF\RQH -.ULVKQDPXUWL

Drie Wegen, één Pad

EODG]LMGHQ
Gebonden/Hardcover
,6%1
3ULMV¼

'H]HEXQGHORPYDWGULH
standaardwerken op het gebied van spirituHOHRQWZLNNHOLQJ
'H6WHPYDQGH6WLOWH
- Licht op het Pad
$DQGH9RHWHQYDQGH0HHVWHU
+HW]LMQJLGVHQYRRUKHWVSLULWXHOHSDG
,QGH]HGULHµWKHRVR¿VFKHNODVVLHNHUV¶VWDDQ
lessen over ethiek, over de
universeel geldende wet van
FRPSDVVLHRYHUNDUPD
(of de wet van herstellend evenwicht),
over hoe te handelen in onze
]RHNWRFKWQDDUVSLULWXDOLWHLW
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Marco Pasi
The Challenge of the Academic Soul
Promises and Risks in the Study of Western Esotericism
0DUFR3DVLLV$VVRFLDWH3URIHVVRULQ+LVWRU\RIHermetic
Philosophy and related currents+HKDVIRFXVHGKLVUHVHDUFK
PDLQO\RQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQPRGHUQHVRWHULFLVPDQG
SROLWLFVPRGHUQHVRWHULFLVPDQGDUWWKHKLVWRU\RIWKHLGHDRI
PDJLFDQGRQPHWKRGRORJLFDOLVVXHVUHODWHGWRWKHVWXG\RI
ZHVWHUQHVRWHULFLVP
,Q6HSWHPEHUKHZDVWKHRUJDQL]HURIWKHFRQIHUHQFH
Enchanted Modernities: Theosophy, Modernism and the Arts,
c. 1875-1960LQ$PVWHUGDP

7KH7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ
1HGHUODQGLQYLWHGPHWRSDUWLFLSDWHLQ
WKLVV\PSRVLXPGHYRWHGWRWKH
“challenge of the soul”.
,WLVIRUPHDQLQWHUHVWLQJVLWXDWLRQ
WREHLQYROYHGLQDFRQYHUVDWLRQZLWK
SHUVRQVZKRVHSULPDU\JRDOLVUHVHDUFKQRWRIDQDFDGHPLFEXWUDWKHU
RIDVSLULWXDONLQG,GLGQRWKHVLWDWHWR
DFFHSWWKHLQYLWDWLRQEXW,NQHZIURP
WKHVWDUWWKDWWKHWDVNZRXOGLQGHHGEH
DWRXJKFKDOOHQJHLIQRWIRUP\VRXODW
OHDVWIRUP\LQWHOOHFW0\FRQFHUQZDV
DQGLVZLOOP\DXGLHQFH¿QGDFRPPRQ
JURXQGRILQWHUHVWVDQGSUHRFFXSDWLRQVZLWKPHRYHUZKLFKWRFRQVWUXFWD
IUXLWIXOFRQYHUVDWLRQ",QWKHHQG,GHFLGHGWKDWLWZDVZRUWKWDNLQJWKHULVN
DQGWRVHHP\SDUWLFLSDWLRQKHUHDVDQ
RSSRUWXQLW\WRVKDUHYLHZVDQGRSLQLRQV
ZLWKSHUVRQVZKRDUHFORVHWRWKHVDPH
WKLQJV,KDYHEHHQVWXG\LQJIRUDORQJ
WLPHRQO\ORRNLQJDWWKHPIURPDGLIIHUHQWSHUVSHFWLYH%XWDOVRDQGPRUH
LPSRUWDQWO\,GHFLGHGWRWDNHWKLVDVDQ
RSSRUWXQLW\WRTXHVWLRQIURPDFXOWXUDO
SRLQWRIYLHZWKHYDOXHRIWKHKLVWRU\
RIZHVWHUQHVRWHULFLVPDVDQDFDGHPLF
HQWHUSULVHDQGFRQVHTXHQWO\DOVRP\
SRVLWLRQLQLW*RRGDFDGHPLFUHVHDUFK
VKRXOGDOZD\VLPSO\VRPHGHJUHHRI
VHOIUHÀH[LYLW\DQGLWLVLQGHHG
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LPSRUWDQWWREHDZDUHRIZKHUHZH
VWDQG±DVLQWHOOHFWXDOVDQGDV
DFDGHPLFSURIHVVLRQDOVEXWDOVRPRUH
JHQHUDOO\DVVRFLDODQGFXOWXUDO
EHLQJV±ZLWKUHVSHFWWRZKDWZHVWXG\
,DPDPHPEHURIWKDWLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\RIVFKRODUVZKRKDYH
FKRVHQWRPDNHWKHVWXG\RIZHVWHUQ
HVRWHULFLVPWKHFRUHRIWKHLUSURIHVVLRQDODFWLYLW\DFFHSWLQJDOOWKHULVNVDQG
XQFHUWDLQWLHVWKDWFDQUHVXOWIURPWKDW
FKRLFH3OHDVHGRQRWUHJDUGWKLVODVW
UHPDUNDVDFRQFHVVLRQWRYLFWLPLVPLW
LVDVLPSOHVWDWHPHQWRIIDFW7KHVFKRODUO\VWXG\RIHVRWHULFLVPKDVFHUWDLQO\
PDGHJUHDWVWULGHVIRUZDUGLQUHFHQW
\HDUVEXWVWLOOUHPDLQVWRGD\HVSHFLDOO\
IRUWKHPDQ\\RXQJSHRSOHZKRZLVK
WREXLOGDQDFDGHPLFFDUHHURYHULWD
SURIHVVLRQDOFKRLFHWREHPDGHZLWK
JUHDWFDXWLRQ1HJDWLYHSUHMXGLFHHYHQ
DPRQJVFKRODUVDQGKLJKO\HGXFDWHG
SHUVRQVLVVWLOOVWURQJLISHUKDSVOHVV
H[SOLFLWDQGYLVLEOHWRGD\WKDQLWZDV
LQWKHSDVW$QGWKHSUREOHPLVPDGH
HYHQPRUHDFXWHE\WKHFXUUHQWSROLWLFDOFOLPDWHZKLFKVHHPVOHVVDQGOHVV
IDYRXUDEOHWRUHFRJQL]HWKHWUDGLWLRQDOUROHRIWKHKXPDQLWLHVDVDFUXFLDO
IDFWRULQSURPRWLQJWKHPRUDODQG
FXOWXUDOSURJUHVVRIVRFLHW\%XWWKHUH
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LVQRSRLQWLQZKLQLQJDQGFRPSODLQLQJ
7KHVHPD\EHKDUGWLPHVIRUWKRVHZKR
EHOLHYHLQWKHYDOXHVRIKXPDQLVPEXW
ZKDWZHQHHGLQRUGHUWRJRWKURXJK
WKHQLJKWDQGVHHWKHJOLPPHURIDQHZ
GD\LVSHUKDSVWRUHÀHFWPRUHGHHSO\
RQZKDWLWLVWKDWZHDUHGRLQJDV
VFKRODUVLQWKHKXPDQLWLHVDQGZK\ZH
DUHGRLQJLW0RUHVSHFL¿FDOO\IRUPH
DQGIRUWKHFROOHDJXHVZKRVKDUHP\
¿HOGRIUHVHDUFKWKHTXHVWLRQLVDERXW
WKHFXOWXUDOVLJQL¿FDQFHRIWKHKLVWRULFDOVWXG\RIZHVWHUQHVRWHULFLVP7KHUH
ZDVDWLPHSHUKDSVZKHQLWZDVQRW
VRXUJHQWWRDVNWKHVHTXHVWLRQV%XW
WKLVZDVEHFDXVHWKHVLJQL¿FDQFHRIWKH
KXPDQLWLHVFRXOGEHJLYHQIRUJUDQWHG
7KRVHWLPHVDUHJRQH:HKDYHKHDUG
WKHNQRFNVRQRXUGRRU:HQRZKDYH
WRGHFLGHZKHWKHUZHZDQWWRRSHQWKH
GRRUDQGOHWWKHVWUDQJHULQ
2QHRIWKHPHWKRGRORJLFDOSUREOHPV
PRVWRIWHQGHEDWHGLQRXU¿HOGFRQFHUQVWKHSRVLWLRQRIWKRVHZKRGRQRW
ZLVKWRDGRSWD³QHXWUDO´RU³DJQRVWLF´
VWDQFHLQWKHVWXG\RIHVRWHULFLVPEXW
UDWKHUOHWWKHLUMXGJPHQWEHFRORXUHG
E\WKHLURZQVSLULWXDORUUHOLJLRXV
EHOLHIV

Anna Retable8WUHFKW3KRWRJUDSKE\*HUW-DQ.RFNHQ

7KLVSUREOHPLVRIFRXUVHDQ\WKLQJEXW
QHZLWKDVEHHQWKHREMHFWRIFRQVWDQW
GLVFXVVLRQDQGFRQWURYHUV\ZLWKLQWKH
VFKRODUO\VWXG\RIUHOLJLRQ,KDYH
VRPHWLPHVKHDUGFROOHDJXHVXVLQJD
PHWDSKRUEDVHGRQVSRUWWRGHVFULEH
WKHSRVLWLRQRIWKRVH±DQG,VHHP\VHOI
DVRQHRIWKHP±ZKRFRQVLGHUHVRWHULFLVPDVDSXUHO\KLVWRULFDODQGFXOWXUDO
SKHQRPHQRQUHMHFWLQJLQWKHLUDSSURDFKERWKDQDSRORJHWLFSHUVSHFWLYH
EDVHGRQSHUVRQDOEHOLHIVDQGDUHGXFWLRQLVWSHUVSHFWLYHWKDWVHHVHVRWHULFLVP
VLPSO\DVDIRUPRIVXSHUVWLWLRQRUDV
DQXQVDYRXU\OHIWRYHUIURPE\JRQH
WLPHV7KHPHWDSKRULVWHQQLV7HQQLV
PXVWEHSOD\HGDFFRUGLQJWRUXOHVWKDW
DUHWKHVDPHIRUDOOSOD\HUVDOORYHU
WKHZRUOGZKLFKRQO\FDQPDNHIDLU
PDWFKHVDQGWRXUQDPHQWVSRVVLEOH,I
RQHSUHWHQGHGWRSOD\WHQQLVXVLQJD
EDVHEDOOJORYHLQVWHDGRIDUDFNHWKH
ZRXOGRIFRXUVHEHLPPHGLDWHO\GLVTXDOL¿HGE\WKHUHIHUHH6LPLODUO\WKHUH
DUHUXOHVLQWKHSUDFWLFHRIVFLHQFHWKDW
VFKRODUVDUHH[SHFWHGWRFRPSO\ZLWK
7KHXSKROGLQJLQDVFKRODUO\ZRUNRI
SHUVRQDOFRQYLFWLRQVEDVHGRQIDLWK
UDWKHUWKDQRQHPSLULFDOHYLGHQFHDQG
VRXQGDUJXPHQWVJRHVDJDLQVWWKHVH
UXOHVDQGWKRVHZKRGRQRWDFFHSWWKLV
IDFWFDQUXQLQWRDGLVTXDOL¿FDWLRQ
8QIRUWXQDWHO\WKLVPHWDSKRUZRUNVRQO\
LIRQHIRUJHWVWRFRQVLGHULWVKLVWRULFDO
GLPHQVLRQ7KHUXOHVRIWHQQLVDVWKRVH
RIDQ\RWKHUVSRUWDUHQRWLPPXWDEOH
EXWDUHFRQVWDQWO\DGDSWHGWRFKDQJLQJ
WLPHVRQWKHEDVLVRIQHZFLUFXPVWDQFHVDQGVHQVLWLYLWLHV,QIDFWZHGRQRW
SOD\WHQQLVWRGD\ZLWKH[DFWO\WKHVDPH
UXOHVE\ZKLFKWKHJDPHZDVSOD\HGD
KXQGUHG\HDUVDJR6LPLODUO\WKHUXOHV
GHWHUPLQLQJZKDWLVDQGZKDWLVQRW
DFFHSWDEOHLQWKHVFKRODUO\VWXG\RI
SDUWLFXODUWRSLFVDUHVXEMHFWWRYDULDWLRQVDQGFKDQJHVGHSHQGLQJRQWKHFXOWXUDOFRQWH[WHYHQLIDFOHDUDZDUHQHVV
DERXWWKHUHDVRQVWKDWOHDGWRFHUWDLQ
FKRLFHVLQVWHDGRIRWKHUVLVQRWQHFHVVDULO\SUHVHQW
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%XWWKHUHLVDQRWKHUDVSHFWWKDWPDNHV
WKHPHWDSKRUOHVVDGHTXDWHWKDQLW
DSSHDUVDW¿UVWVLJKW,QWKHDFDGHPLF
ZRUOGWKHUHLVQRVLQJOHLQWHUQDWLRQDO
JRYHUQLQJERG\WKDWGHWHUPLQHVWKH
UXOHVDQGHQIRUFHVWKHPDVZLWKWHQQLV)RUWKLVUHDVRQWKHUXOHVRIJRRG
VFLHQWL¿FSUDFWLFHLQWKHKXPDQLWLHVDV
ZHOODVLQRWKHUGLVFLSOLQHVDUHUDWKHU
GHWHUPLQHGE\WKHFRQVHQVXVRIWKH
VFKRODUO\FRPPXQLW\ZKLFKLVVRPHWLPHVIRUPDOL]HGE\LQVWLWXWLRQVVXFK
DVSURIHVVLRQDODVVRFLDWLRQV,IWKHUH
FDQEHDJHQHUDODJUHHPHQWRQVRPH
PDWWHUVRISULQFLSOH IRUH[DPSOHWKH
XQLYHUVDOUHMHFWLRQRISODJLDULVPDV
XQHWKLFDOSUDFWLFH WKHVLWXDWLRQUHPDLQVRSHQWRQXDQFHVDQGGLIIHUHQFHV
RILQWHUSUHWDWLRQIRUDUDQJHRILVVXHV
RQZKLFKWKHFRQVHQVXVLVQRWVRFOHDU
SUHFLVHO\EHFDXVHLWGHSHQGVRQVHQVLWLYLWLHVWKDWPD\FKDQJHGHSHQGLQJ
RQWKHFXOWXUDOFRQWH[W,QWKHVWXG\
RIUHOLJLRQWKLVSRLQWHPHUJHVTXLWH
HYLGHQWO\IURPWKHGLIIHUHQFHRISUHYDLOLQJDWWLWXGHVWRZDUGVWKHLVVXHRI
³UHOLJLRQLVP´EHWZHHQWKH8QLWHG6WDWHV
DQGFRQWLQHQWDO(XURSH:KLOHLQ(XURSH
WKHPRVWLPSRUWDQWSURIHVVLRQDODVVRFLDWLRQVIRUWKHVWXG\RIUHOLJLRQPDNH
DFOHDUGLVWLQFWLRQEHWZHHQUHOLJLRXV
VWXGLHVDQGWKHRORJ\LQWKH8QLWHG
6WDWHVRQHFDQVHHERWKUHSUHVHQWHGLQ
DVLQJOHODUJHDVVRFLDWLRQWKH$PHULFDQ
$FDGHP\RI5HOLJLRQ $$5 
,WVHHPVWRPHWKDWWKHSUREOHPRI
WKHDWWLWXGHRIWKHVFKRODUWRZDUGVWKH
REMHFWRIKLVUHVHDUFKFDQDQGLQGHHG
VKRXOGEHSUHVHQWHGLQRWKHUWHUPV
WKDQWKHVLPSOHFRPSOLDQFHZLWKWKH
UXOHVRIDJDPH,QP\RSLQLRQDIDU
PRUHFKDOOHQJLQJDQGFRXUDJHRXV
SHUVSHFWLYHLVUHTXLUHGKHUH)RU\HDUV
QRZQHROLEHUDOLGHRORJLHVZKLFKKDYH
FRPHWRRFFXS\WKHFHQWUHRIWKHSROLWLFDOVFHQHLQPRVWZHVWHUQFRXQWULHV
KDYHFDVWGRXEWRQWKHYDOXHRIWKH
KXPDQLWLHV7KLVYDOXHLVLQFUHDVLQJO\
SHUFHLYHGDVSUREOHPDWLFEHFDXVHLWLV



RIWHQLPSDOSDEOHDQGFDQKDUGO\VKRZ
DQ\HYLGHQFHRILPPHGLDWHSUR¿W,WLV
FOHDUWKDWLILWLVWKHEDVLFYDOXHRIWKH
KXPDQLWLHVIRUFRQWHPSRUDU\VRFLHW\
WKDWLVEHLQJTXHVWLRQHGDQGLIWKLV
OHDGVLQLWVWXUQWRTXHVWLRQLQJWKHULJKW
RIH[LVWHQFHRIWKHKXPDQLWLHVLQ
SXEOLFO\IXQGHGLQVWLWXWLRQVIRUKLJKHU
HGXFDWLRQWKHQPHUHO\GHFLGLQJZKDWLV
WKHEHVWDSSURDFKWRVWXG\WKHKLVWRU\
RIHVRWHULFLVPFDQHDVLO\EHFRPHD
PRRWSRLQW6ROHWXVDVNRXUVHOYHVD
PXFKPRUHLPSRUWDQWTXHVWLRQZK\
VKRXOGZHHQJDJHLQUHVHDUFKLQWKH
KXPDQLWLHVWRGD\LQWKH¿UVWSODFH"
:KRQHHGVLW":KDWLVWKHSXUSRVH"
The homo œconomicusZKRVHOLIHLV
EDVHGPRVWO\RQPDWHULDODQGHFRQRPLF
YDOXHVFDQKDSSLO\OLYHZLWKRXWKLVWRU\
DQGWKHKXPDQLWLHV,QGHHGLWLVTXLWH
OLNHO\WKDWWKHNLQGRIVHOIDZDUHQHVV
LQGXFHGE\WKHSUDFWLFHRIWKHKXPDQLWLHVZRXOGEHDQREVWDFOHWRWKHIXOO
GRPLQDQFHRIHFRQRPLFYDOXHVRQKXPDQVRFLHW\DQGFXOWXUH7KLVSHUKDSV
PD\H[SODLQWKHFXUUHQWDWWHPSWVDW
GRZQVL]LQJWKHUROHRIWKHKXPDQLWLHV
DWDOOOHYHOVRIHGXFDWLRQ7KHUHIRUH
WRUHWXUQWRRXUEDVLFTXHVWLRQVLIWKLV
LVWKHVLWXDWLRQZKDWLVWKHSRLQWRI
VWXG\LQJWKHKLVWRU\RIHVRWHULFLVPDW
DOO":KDWLVOHIWRIDFRQYLQFLQJPRWLYDWLRQLI\RXQHLWKHUDUHDQHQWKXVLDVWLF
DSRORJLVWQRU\RXEHOLHYHWKDWHVRWHULFLVPLVVRFLDOO\GDQJHURXVDQGFXOWXUDOO\
LQVLJQL¿FDQW"
$QDQVZHUWRWKHVHTXHVWLRQVFDQQRW
EHEDVHGRQDSRGLFWLFWKHRUHPVQRU
FDQZHH[KDXVWVXFKDSUREOHPLQDOOLWV
FRPSOH[LW\KHUH
%XWZHFDQDWOHDVWVWDUWUHÀHFWLQJRQ
VRPHFUXFLDODVSHFWV3HUKDSVRQHRI
WKHLGHDVWKDWPD\KHOSWDNLQJWKH¿UVW
VWHSLVWKHFRQFHSWRI³FULWLFDOHWKQRFHQWULVP´¿UVWSURSRVHGE\WKH,WDOLDQ
KLVWRULDQRIUHOLJLRQV(UQHVWR'H
0DUWLQRPRUHWKDQVL[W\\HDUVDJR
&ULWLFDOHWKQRFHQWULVPJLYHVJUHDWLPSRUWDQFHWRKLVWRULFDOVHOIDZDUHQHVV
ZKLFKPHDQVEHLQJDZDUHWKDWZHOLNH
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WKHREMHFWVRIRXUUHVHDUFKDOVREHORQJ

(UQHVWR'H0DUWLQR

WRDSDUWLFXODUKLVWRULFDOFRQWH[WZKLFK
FRORXUVRXUWKRXJKWVDQGRXUZRUNLQD
SDUWLFXODUZD\7KLVDZDUHQHVVPD\EHJLQZLWKWKHREVHUYDWLRQWKDWRXUVLQJXODULW\LVMXVWUHODWLYHZLWKUHVSHFWWRWKH
VLQJXODULW\RIDOOWKHRWKHUFXOWXUHVWKDW
KDYHH[LVWHGKLVWRULFDOO\EHIRUHXVRU
ZLWKZKRPZHVKDUHRXUSODQHWWRGD\
7KLVDZDUHQHVVKRZHYHUFDQQHYHU
UHVXOWLQDEVROXWHUHODWLYLVPEHFDXVHLW
FRQVWDQWO\UHTXLUHVXVWRPDNHFKRLFHV
7KHVHFKRLFHVWDNHRQDPHDQLQJIRU
XVRQO\ZKHQZLWKWKHKHOSRIRXU
KLVWRULFDODZDUHQHVVZHFULWLFDOO\
H[DPLQHWKHLURULJLQDQGGHYHORSPHQW
DQGDFNQRZOHGJHWKHLUFRQWLQJHQF\DQG
SUREOHPDWLFQDWXUH1RZLWLVSUHFLVHO\
KHUHWKDWLQP\RSLQLRQZHFDQVLWXDWH
WKHFXOWXUDODQGVRFLDOYDOXHRIWKH
VWXG\RIHVRWHULFLVP5HFHQWUHVHDUFK
KDVFRQYLQFLQJO\DUJXHGWKDWVWXG\LQJ
HVRWHULFLVPPHDQVXQGHUVWDQGLQJKRZ
ZHVWHUQFXOWXUHKDVWDNHQLWVSDUWLFXODU
IRUPWKURXJKVWUDWHJLHVRIH[FOXVLRQ
DQGUHMHFWLRQ,QPDQ\ZD\V
HVRWHULFLVPUHSUHVHQWVRQHRIWKHPRVW
VLJQL¿FDQW³2WKHUV´RIZHVWHUQFXOWXUH

,WKDVEHHQXVHGDVDFROOHFWRUIRU
LGHDVSUDFWLFHVDQGEHOLHIVWKDWZHUH
SHUFHLYHGDVLOOHJLWLPDWHRUWKUHDWHQLQJ
E\PDLQVWUHDPFXOWXUH6WXG\LQJWKH
KLVWRU\RIHVRWHULFLVPPHDQVWKHUHIRUH
UHDOL]LQJWRZKDWH[WHQWWKHWUDMHFWRU\
RIRXUFXOWXUDOGHYHORSPHQWKDVEHHQ
WRUWXRXVDQGIXOORIGLI¿FXOWFKRLFHV,W
PHDQVDFNQRZOHGJLQJQRWRQO\ZKDW
KDVEHHQJDLQHGWKURXJKWKHVHFKRLFHV
EXWDOVRZKDWPD\KDYHEHHQORVW
7RXVHDQRWKHUPHWDSKRUWRVWXG\WKH
KLVWRU\RIHVRWHULFLVPPHDQVSXWWLQJ
ZHVWHUQFXOWXUHLQIURQWRIDPLUURUDQG
DVNKHULIVKHUHFRJQL]HVKHUVHOILQWKH
UHÀHFWHGLPDJH$VNLQJWKLVTXHVWLRQ
PD\JLYHXVDJRRGLQGLFDWLRQDERXWWKH
DFWXDOFRQFUHWHYDOXHRIRXUVFKRODUO\
ZRUN7KHIRUFHZLWKZKLFKWKLVTXHVWLRQLVDVNHGZLOOGHSHQGRQRXULQWHOOHFWXDOKRQHVW\7KHFKRLFHVZHZLOOEH
FDOOHGWRPDNHLQWKHIXWXUHZLOOGHSHQG
RQWKHDQVZHUZHUHFHLYH

Buddha of Bamyan$IJKDQLVWDQEHIRUHGHVWUXFWLRQ
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Marco Pasi - 1HGHUODQGVHYHUWDOLQJ
'HXLWGDJLQJYDQGHDFDGHPLVFKH]LHO
EHORIWHQHQULVLFR¶VELMGHVWXGLHYDQZHVWHUVHHVRWHULH
0DUFR3DVLLVXQLYHUVLWDLUKRRIGGRFHQW*HVFKLHGHQLVYDQGH+HUPHWLVFKH)LORVR¿H
en verwante stromingen=LMQRQGHU]RHNVSLWVW]LFKYRRUQDPHOLMNWRHRSGHUHODWLH
WXVVHQPRGHUQHHVRWHULHHQSROLWLHNPRGHUQHHVRWHULHHQNXQVWGHJHVFKLHGHQLV
YDQPDJLHHQRSPHWKRGRORJLVFKHRQGHUZHUSHQYHUZDQWDDQZHVWHUVHHVRWHULH
,QVHSWHPEHUGHRUJDQLVHHUGHKLMDDQGH8Y$GHFRQIHUHQWLH
Enchanted Modernities: Theosophy, Modernism and the Arts, c. 1875-1960.
'H791KHHIWPLMXLWJHQRGLJGGHHOWH
QHPHQDDQKHWV\PSRVLXPJHZLMGDDQ
³'(8,7'$*,1*9$1'(=,(/³
9RRUPLMLVGLWV\PSRVLXPHHQLQWHUHVVDQWHJHOHJHQKHLGRPFRQWDFWWHKHEEHQPHWPHQVHQGLHDOVEHODQJULMNVWH
GRHOKHEEHQRQGHU]RHNWHGRHQQLHW
RSDFDGHPLVFKHPDDURSVSLULWXHOH
ZLM]H,NKHEQLHWJHDDU]HOGGH]HXLWQRGLJLQJDDQWHQHPHQPDDULNEHJUHHS
YDQDIKHWEHJLQGDWGLWHHQ]ZDUHXLWGDJLQJ]RX]LMQQLHW]R]HHUYRRUPLMQ
]LHODOVZHOYRRUPLMQLQWHOOHFW0LMQ
]RUJZDVHQLVNXQQHQPLMQWRHKRRUGHUVHQLN]HOIHHQJHPHHQVFKDSSHOLMNH
EDVLVYLQGHQRSJURQGZDDUYDQHHQ
YUXFKWEDUHFRQYHUVDWLHPRJHOLMNLV"
7HQVORWWHEHVORRWLNGDWKHWGHPRHLWH
ZDDUGZDV,N]LHPLMQGHHOQDPHDDQ
GLWV\PSRVLXPDOVHHQPRJHOLMNKHLGRP
JHGDFKWHQHQLQ]LFKWHQXLWWHZLVVHOHQ
PHWPHQVHQGLHGLFKWELMGHPDWHULH
VWDDQGLHLN]RODQJKHEEHVWXGHHUGDO
NLMNHQ]LMHUYDQXLWHHQDQGHUSHUVSHFWLHIQDDU(HQDQGHUHQRJEHODQJULMNHU
UHGHQZDVGDWLNGLWV\PSRVLXP]LH
DOVHHQPRJHOLMNKHLGRPYDQXLWHHQ
FXOWXUHHORRJSXQWGHZDDUGHYDQDFDGHPLVFKHEHWURNNHQKHLGHQELMJHYROJ
PLMQHLJHQSRVLWLHGDDULQYRRUGH
JHVFKLHGHQLVYDQZHVWHUVHHVRWHULHWHU
GLVFXVVLHWHVWHOOHQ*RHGDFDGHPLVFK
RQGHU]RHNNDQQLHW]RQGHUHQLJHYRUP
YDQ]HOIUHÀHFWLHHQKHWLVLQGHUGDDG
EHODQJULMNGDWZHZHWHQZDDUZHVWDDQ
DOVLQWHOOHFWXHOHQHQDOVDFDGHPLVFKH
SURIHVVLRQDOVPDDURRNPHHUDOJHPHHQDOVVRFLDOHHQFXOWXUHOHZH]HQV
WHQRS]LFKWHYDQKHWJHHQZHEHVWX-



GHUHQ
,NEHQHHQOLGYDQGLHLQWHUQDWLRQDOH
JHPHHQVFKDSYDQZHWHQVFKDSSHUVGLH
HUYRRUKHHIWJHNR]HQGHZHVWHUVHHVRWHULHWRWKHWNHUQSXQWYDQKXQSURIHVVLRQHOHDFWLYLWHLWWHPDNHQGDDUELMDOOH
PRJHOLMNXLWGLHNHX]HYRRUWYORHLHQGH
ULVLFR¶VHQRQ]HNHUKHGHQDFFHSWHUHQG
=LHGH]HRSPHUNLQJHQDOVWXEOLHIWQLHW
DOVHHQYRUPYDQVODFKWRIIHUVFKDSKHW
LVJHZRRQHHQVLPSHOHYDVWVWHOOLQJYDQ
GHIHLWHQ,QGHDIJHORSHQMDUHQKHHIW
GHZHWHQVFKDSSHOLMNHVWXGLHYDQHVRWHULHJURWHVWDSSHQYRRUXLWJH]HW7RFKLV
WRWRSGHGDJYDQYDQGDDJYRRU]LFKWLJKHLGJHERGHQYRRUMRQJHPHQVHQGLHRS
GLWYODNHHQDFDGHPLVFKHFDUULqUHZLOOHQ
RSERXZHQ1HJDWLHYHYRRURRUGHOHQ
]HOIVRQGHUZHWHQVFKDSSHUVHQKRRJRSJHOHLGHQ]LMQQRJVWHHGVJURRWDO
]LMQGH]HQXPLVVFKLHQPLQGHUGXLGHOLMN]LFKWEDDUGDQLQKHWYHUOHGHQ+HW
SUREOHHPLV]HOIVDFXWHUJHZRUGHQGRRU
KHWKXLGLJHSROLWLHNHNOLPDDWGDWVWHHGV
PLQGHUJHQHLJGLVGHWUDGLWLRQHOHURO
YDQGHPHQVZHWHQVFKDSSHQWHHUNHQQHQDOVFUXFLDOHIDFWRUELMKHWEHYRUGHUHQYDQGHPRUHOHHQFXOWXUHOHYRRUXLWJDQJYDQGHPDDWVFKDSSLM
0DDUNODJHQHQ]HXUHQKHHIWJHHQ]LQ
+HWPRJHQGDQPRHLOLMNHWLMGHQ]LMQ
YRRUKHQGLHJHORYHQLQGHZDDUGHYDQ
KXPDQLVPHPDDUZDWZHQRGLJKHEEHQ
RPGRRUGH]HGRQNHUHSHULRGHKHHQWH
NRPHQHQOLFKWDDQKHWHLQGYDQGHWXQQHOWH]LHQLVZHOOLFKWGLHSHUHUHÀHFWLH
RYHUKHWJHHQZHDOVZHWHQVFKDSSHUV
LQGHPHQVZHWHQVFKDSSHQGRHQHQ
ZDDURPZHKHWGRHQ0HHUVSHFL¿HN
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YRRUPLMHQYRRUPLMQFROOHJD¶VRSGLW
RQGHU]RHNVWHUUHLQLVGHYUDDJQDDUKHW
FXOWXUHOHEHODQJYDQEHVWXGHULQJYDQ
GHJHVFKLHGHQLVYDQZHVWHUVHHVRWHULH
2RLWZDVHUHHQWLMGGDWKHWVWHOOHQYDQ
GLWVRRUWYUDJHQPLQGHUXUJHQWZDV'DW
ZDVRPGDWKHWEHODQJYDQPHQVZHWHQVFKDSSHQDOJHPHHQZHUGDDQYDDUG'LH
WLMGLVYRRUELM:HKHEEHQGHNORSRS
GHGHXUJHKRRUG:HPRHWHQQXEHVOXLWHQRIZHGHGHXUZLOOHQRSHQHQHQGH
YUHHPGHOLQJZLOOHQELQQHQODWHQ
(pQYDQGHPHWKRGLVFKHSUREOHPHQ
ZDDURYHURSRQVWHUUHLQYDDNZRUGW
JHGHEDWWHHUGLVGHSRVLWLHYDQKHQGLH
JHHQµQHXWUDDO¶RIµDJQRVWLVFK¶VWDQGSXQWZLOOHQLQQHPHQELMGHVWXGLHYDQ
HVRWHULHPDDUKXQRRUGHHOOLHYHUODWHQ
NOHXUHQGRRUHHQHLJHQVSLULWXHHOGDQ
ZHOUHOLJLHXVJHORRI'LWSUREOHHP
LVQDWXXUOLMNYHUUHYDQQLHXZKHWLV
RQGHUZHUSYDQYRRUWGXUHQGHGLVFXVVLH
HQFRQWURYHUVHELMGHZHWHQVFKDSSHOLMNHVWXGLHYDQJRGVGLHQVWHQ,NKHE
VRPVFROOHJD¶VHHQPHWDIRRUPHWGH
VSRUWKRUHQJHEUXLNHQRPGHSRVLWLHWH
EHVFKULMYHQYDQGLHJHQHQZDDUWRHLN
PLM]HOIUHNHQ±GLHHVRWHULHEHVFKRXZHQ
DOVHHQ]XLYHUKLVWRULVFKHQFXOWXUHHO
IHQRPHHQ%LMKXQEHQDGHULQJVWDDQ]LM
]RZHODIZLM]HQGWHQRS]LFKWHYDQHHQ
YHUGHGLJHQGSHUVSHFWLHIJHEDVHHUGRS
SHUVRRQOLMNHJHORRIVRYHUWXLJLQJHQDOV
RRNWHQRS]LFKWHYDQHHQUHGXFWLRQLVWLVFKSHUVSHFWLHIGDWHVRWHULHHHQYRXGLJZHJ]LHWDOVHHQYRUPYDQELMJHORRI
RIDOVHHQRQDSSHWLMWHOLMNRYHUEOLMIVHOXLW
YHUYORJHQWLMGHQ'HPHWDIRRULVWHQQLV
7HQQLVPRHWZRUGHQJHVSHHOGYROJHQV
UHJHOVGLHJHOGHQYRRUDOOHVSHOHUVRYHU
GHKHOHZHUHOG'LWLVGHHQLJHPDQLHU
RPZHGVWULMGHQHQWRHUQRRLHQHHUOLMNWH
ODWHQYHUORSHQ,HPDQGGLHWHQQLVZLO
VSHOHQPHWHHQEDVHEDOOKDQGVFKRHQ
LQSODDWVYDQHHQWHQQLVUDFNHWZRUGW
YDQ]HOIVSUHNHQGRQPLGGHOOLMNJHGLVNZDOL¿FHHUGGRRUGHVFKHLGVUHFKWHU=R]LMQ
HURRNUHJHOVLQGHZHWHQVFKDSSHOLMNH
ZHUHOGGLHZHWHQVFKDSSHUVJHDFKWZRU-

GHQWRHWHSDVVHQ+HWELMZHWHQVFKDSSHOLMNZHUNYHUGHGLJHQYDQPHQLQJHQ
JHEDVHHUGRSJHORRILQSODDWVYDQRS
HPSLULVFKJHWRHWVWRQGHU]RHNHQYDOLGH
DUJXPHQWHQVWDDWKDDNVRSGLHUHJHOV
HQGHJHQHQGLHGLWIHLWQLHWDFFHSWHUHQORSHQKHWJHYDDUJHGLVNZDOL¿FHHUG
WHZRUGHQ-DPPHUJHQRHJJHOGWGH]H
PHWDIRRUXLWVOXLWHQGDOVGHKLVWRULVFKH
GLPHQVLHHUYDQZRUGWORVJHODWHQ'H
UHJHOVELMWHQQLV]LMQQLHWRQYHUDQGHUOLMNQHWDOVELMDQGHUHVSRUWHQPDDU
ZRUGHQVWHHGVDDQJHSDVWDDQQLHXZH
WLMGHQRSEDVLVYDQJHZLM]LJGHRPVWDQGLJKHGHQHQJHYRHOLJKHGHQ
+HWLVHHQIHLWGDWZHKHGHQWHQGDJH
QLHWPHHUWHQQLVVHQYROJHQVH[DFWGH]HOIGHUHJHOVDOVKRQGHUGMDDUJHOHGHQ
(YHQ]R]LMQGHUHJHOVGLHEHSDOHQZDW
ELMZHWHQVFKDSSHOLMNRQGHU]RHNZqORI
QLHWDFFHSWDEHOLVRQGHUKHYLJDDQYHUDQGHULQJHQDIKDQNHOLMNYDQGHFXOWXUHOH
FRQWH[W]HOIVDOVQRRG]DNHOLMNHUZLM]H
HHQGXLGHOLMNEHVHIYDQGHUHGHQHQGLH
WRWEHSDDOGHNHX]HVOHLGHQRQWEUHHNW
0DDUHULVQRJHHQDVSHFWGDWGHPHWDIRRUPLQGHUWRHSDVVHOLMNPDDNWGDQRS

0X]LHNYDQ)HOL[0HQGHOVVRKQXLWThought FormsYDQ
$QQLH%HVDQWHQ&:/HDGEHDWHU

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW



KHWHHUVWHJH]LFKWOLMNW
'HDFDGHPLVFKHZHUHOGNHQWJHHQ
DI]RQGHUOLMNLQWHUQDWLRQDDOKRRIGEHVWXXUGDWUHJHOVYDVWVWHOWHQGHRSGH
QDOHYLQJHUYDQWRH]LHW]RDOVGDWELM
WHQQLVKHWJHYDOLV'DDURPZRUGHQGH
UHJHOVYRRUHHQFRUUHFWHZHWHQVFKDSSHOLMNHXLWRHIHQLQJYDQGHPHQVZHWHQVFKDSSHQQHWDOVELMDQGHUHGLVFLSOLQHVEHSDDOGGRRUGHFRQVHQVXVYDQ
GHZHWHQVFKDSSHOLMNHJHPHHQVFKDS
VRPVJHIRUPDOLVHHUGLQGHYRUPYDQ
LQVWLWXWHQ]RDOVEHURHSVYHUHQLJLQJHQ
2RNDOVHUDOJHKHOHRYHUHHQVWHPPLQJ
RYHUEHSDDOGHJURQGSULQFLSHVEHVWDDW
ELMYRRUEHHOGKHWXQLYHUVHHOYHUZHUSHQ
YDQSODJLDDWDOV]LMQGHHHQRQHWKLVFKH
KDQGHOZLM]H EOLMIWYRRUHHQDDQWDO
RQGHUZHUSHQZDDURYHUFRQVHQVXVQLHW
]RKHOGHULVGHPRJHOLMNKHLGRSHQWRW
QXDQFHULQJHQWRWLQWHUSUHWDWLHYHUVFKLOOHQMXLVWRPGDWGH]HDIKDQNHOLMN]LMQ
YDQJHYRHOLJKHGHQGLHGRRUGHFXOWXUHOH
FRQWH[WNXQQHQYHUDQGHUHQ
'LWSXQWNRPW]HHUGXLGHOLMNQDDUERYHQ

0X]LHNYDQ*RXQRGXLWThought FormsYDQ$QQLH%HVDQW
HQ&:/HDGEHDWHU



ELMGHVWXGLHYDQUHOLJLHJH]LHQGHYHU
VFKLOOHQGHKRXGLQJYDQGH9HUHQLJGH
6WDWHQHQYDQFRQWLQHQWDDO(XURSDWHQ
RS]LFKWHYDQKHWRQGHUZHUS³UHOLJLRQLVPH´7HUZLMOLQ(XURSDGHEHODQJULMNVWHSURIHVVLRQHOHRUJDQLVDWLHVYRRUGH
EHVWXGHULQJYDQUHOLJLHHHQGXLGHOLMN
RQGHUVFKHLGPDNHQWXVVHQUHOLJLHX]H
VWXGLHVHQWKHRORJLH]LMQEHLGHYDNJHELHGHQLQGH96YHUHQLJGLQppQJURWH
RUJDQLVDWLHGH$PHULFDQ$FDGHP\RI
5HOLJLRQ $$5 
+HWOLMNWPLMGDWKHWSUREOHHPYDQGH
KRXGLQJYDQGHZHWHQVFKDSSHUWHQ
RS]LFKWHYDQKHWRQGHUZHUSYDQ]LMQ
RQGHU]RHNDQGHUVNDQHQRRNZHUNHOLMN
PRHWZRUGHQEHQDGHUGGDQHHQVLPSHO
YDVWKRXGHQDDQGHVSHOUHJHOV,QPLMQ
YLVLHLVKLHUHHQYHHOXLWGDJHQGHUHQ
PRHGLJHUSHUVSHFWLHIYHUHLVW-DUHQODQJ
KHEEHQQHROLEHUDOHLGHRORJLHsQGLHQX
KHWFHQWUXPYDQKHWSROLWLHNHGHQNHQ
LQGHPHHVWHZHVWHUVHODQGHQEHKHHUVHQWZLMIHOVJH]DDLGRYHUGHZDDUGH
YDQPHQVZHWHQVFKDSSHQ'H]HZDDUGH
ZRUGWVWHHGVPHHUJH]LHQDOVSUREOHPDWLVFKRPGDW]LMQLHWWDVWEDDULVHQ
QDXZHOLMNVHQLJEHZLMVYDQRQPLGGHOOLMN
QXWOHYHUW+HWLVGXLGHOLMNGDWDOVGH
EDVLVZDDUGHYDQGHPHQVZHWHQVFKDSSHQYRRUGHKHGHQGDDJVHJHPHHQVFKDS
WHUGLVFXVVLHVWDDWHQDOVGH]HGLVFXVVLH
HUWRHOHLGWGDWKHWEHVWDDQVUHFKWYDQ
PHQVZHWHQVFKDSSHQELQQHQGRRUGH
RYHUKHLGJH¿QDQFLHUGHLQVWLWXWHQYRRU
KRJHURQGHUZLMVWHUGLVFXVVLHNRPW
DOOHHQDOHHQEHVOXLWRYHUGHYUDDJZDW
GHEHVWHDDQSDNYRRUEHVWXGHULQJYDQ
GHJHVFKLHGHQLVYDQGHHVRWHULHLV
JHPDNNHOLMNHHQVWUXLNHOEORNZRUGW
/DWHQZHRQV]HOIGDDURPHHQEHODQJULMNHUYUDDJVWHOOHQZDDURP]RXGHQZH
KHGHQWHQGDJHEHUKDXSWLQYHVWHUHQ
LQRQGHU]RHNLQGHPHQVZHWHQVFKDSSHQ":LHKHHIWHUEHKRHIWHDDQ":DW
LVKHWGRHO"'HKRPRHFRQRPLFXV
ZLHQVOHYHQJURWHQGHHOVLVJHEDVHHUG
RSPDWHULsOHHQHFRQRPLVFKHZDDUGHQ
NDQKHHOJHOXNNLJOHYHQ]RQGHUJH-

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW

VFKLHGHQLVHQPHQVZHWHQVFKDSSHQ(Q
LQGHUGDDGLVKHW]HHUZDDUVFKLMQOLMNGDW
KHWVRRUW]HOIEHZXVW]LMQGDWRQWVWDDW
GRRUGHVWXGLHYDQPHQVZHWHQVFKDSSHQ
HHQREVWDNHO]RXNXQQHQ]LMQYRRUGH
YROOHGLJHGRPLQDQWLHYDQHFRQRPLVFKH
ZDDUGHQRSGHPHQVHOLMNHPDDWVFKDSSLMHQFXOWXXU'LWYHUNODDUWZDDUVFKLMQOLMNGHKXLGLJHSRJLQJHQRPGHUROYDQ
PHQVZHWHQVFKDSSHQRSDOOHRQGHUZLMVQLYHDXVWHEHSHUNHQ'DDURPRPQDDU
RQ]HEDVLVYUDJHQWHUXJWHNHUHQDOVGLW
GHVLWXDWLHLVZDWLVGDQEHUKDXSWKHW
QXWYDQEHVWXGHULQJYDQGHJHVFKLHGHQLVYDQGHHVRWHULH":DWEOLMIWRYHUYDQ
HHQRYHUWXLJGHPRWLYDWLHDOVMHJHHQ
HQWKRXVLDVWHDSRORJHHWEHQWHQJHORRIW
GDWHVRWHULHRSKHWVRFLDOHYODNJHYDDUOLMNHQRSKHWFXOWXUHOHYODNRQEHGXLGHQGLV"(HQDQWZRRUGRSGH]HYUDJHQ
NDQQLHWZRUGHQJHEDVHHUGRSRQZHHUOHJEDUHVWHOOLQJHQQRFKLVKHWPRJHOLMN
GLWFRPSOH[HSUREOHHPKLHUXLWSXWWHQG
WHEHVSUHNHQ0DDUZHNXQQHQWHQPLQVWHEHJLQQHQHQNHOHFUXFLDOHDVSHFWHQ
WHRYHUGHQNHQ:HOOLFKWLVKHWFRQFHSW
YDQ³NULWLVFKHWQRFHQWULVPH´]RDOV]HVWLJMDDUJHOHGHQYRRUKHWHHUVWYRRUJHVWHOGGRRUGH,WDOLDDQVHJRGVGLHQVWKLVWRULFXV(UQHVWR'H0DUWLQRHHQJRHG
KXOSPLGGHORPGHHHUVWHVWDSWH]HWWHQ
.ULWLVFKHWQRFHQWULVPHOHJWGHQDGUXN
RSKLVWRULVFK]HOIEHZXVW]LMQZDWEHWHNHQWGDWZHRQVHUYDQEHZXVW]LMQ
GDWZLMHYHQDOVGHRQGHUZHUSHQYDQ
RQVRQGHU]RHNRRNWRWHHQVSHFL¿HNH
KLVWRULVFKHFRQWH[WEHKRUHQGLHRQ]H
JHGDFKWHQHQRQVZHUNRSHHQVSHFL¿HNHPDQLHUNOHXUW'LWEHZXVW]LMQ]RX
NXQQHQEHJLQQHQPHWGHREVHUYDWLHGDW
RQ]HELM]RQGHUKHLGVOHFKWVEHWUHNNHOLMN
LVLQYHUJHOLMNLQJWRWGHELM]RQGHUKHGHQ
YDQDOOHDQGHUHFXOWXUHQGLHRRLWYyyU
RQVEHVWRQGHQRIZDDUPHHZHQXGH
SODQHHWGHOHQ'LWEHZXVW]LMQNDQHFKWHUQRRLWUHVXOWHUHQLQDEVROXXWUHODWLYLVPHRPGDWKHWRQVVWHHGVYUDDJWRP
NHX]HVWHPDNHQ'H]HNHX]HVNULMJHQ
YRRURQVDOOHHQEHWHNHQLVDOVZHPHW
EHKXOSYDQRQVKLVWRULVFKHEHZXVW]LMQ

KXQRRUVSURQJHQYHUGHUHRQWZLNNHOLQJ
NULWLVFKRQGHU]RHNHQHQKXQWRHYDOOLJKHLGHQSUREOHPDWLVFKHDDUGHUNHQQHQ
1XNXQQHQZHQDDUPLMQPHQLQJSUHFLHVRSGLWSXQWGHFXOWXUHOHHQVRFLDOH
ZDDUGHYDQEHVWXGHULQJYDQHVRWHULH
HHQSOHNJHYHQ5HFHQWRQGHU]RHNKHHIW
RYHUWXLJHQGEHWRRJGGDWKHWEHVWXGHUHQYDQHVRWHULHEHWHNHQWEHJULMSHQKRH
GHZHVWHUVHFXOWXXU]LMQVSHFL¿HNHYRUP
KHHIWJHNUHJHQPLGGHOVVWUDWHJLHsQ
YDQXLWVOXLWLQJHQYHUZHUSLQJ2SYHHO
PDQLHUHQYHUWHJHQZRRUGLJWHVRWHULH
ppQYDQGHPHHVWRSPHUNHOLMNH³%XLWHQVWDDQGHUV´ 2WKHUV YDQGHZHVWHUVH
FXOWXXU+HWLVJHEUXLNWDOVHHQYHU]DPHOQDDPYRRULGHHsQSUDNWLMNHQHQ
JHORYHQGLHGRRUGHKHHUVHQGHFXOWXXU
DOVLOOHJDDORIDOVHHQEHGUHLJLQJZHUGHQ
EHVFKRXZG'DDURPEHWHNHQWGHVWXGLH
YDQGHJHVFKLHGHQLVYDQGHHVRWHULHGDW
ZHRQVUHDOLVHUHQKRHNURQNHOLJHQYRO
PRHLOLMNHNHX]HVKHWWUDMHFWYDQRQ]H
FXOWXUHOHRQWZLNNHOLQJLVJHZHHVW+HW
EHWHNHQWQLHWDOOHHQHUNHQQLQJYDQZDW
ZHGRRUGLHNHX]HVKHEEHQJHZRQQHQ
PDDURRNYDQZDWZHOOLFKWYHUORUHQLV
JHJDDQ
2PHHQDQGHUHPHWDIRRUWHJHEUXLNHQ
EHVWXGHULQJYDQGHJHVFKLHGHQLVYDQ
HVRWHULHEHWHNHQWGHZHVWHUVHFXOWXXU
HHQVSLHJHOYRRUWHKRXGHQHQKDDU
WHYUDJHQRI]H]LFK]HOIKHUNHQWLQGH
UHÀHFWLH+HWVWHOOHQYDQGH]HYUDDJ
JHHIWRQVZHOOLFKWHHQJRHGHLQGLFDWLH
RPWUHQWGHDFWXHOHFRQFUHWHZDDUGH
YDQRQVZHWHQVFKDSSHOLMNZHUN
'HNUDFKWZDDUPHHGH]HYUDDJZRUGW
JHVWHOG]DODIKDQJHQYDQRQ]H
LQWHOOHFWXHOHHHUOLMNKHLG
'HNHX]HVGLHZHLQGHWRHNRPVW]XOOHQ
PRHWHQPDNHQ]XOOHQDIKDQNHOLMN]LMQ
YDQKHWDQWZRRUGGDWZHNULMJHQ

9HUWDOLQJ6DVNLD&DPSHUW
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Annine van der Meer
DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid
$QQLQHYDQGHU0HHUVSUDNQDPHQVGH
7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG
'U$QQLQHYDQGHU0HHULVJRGVGLHQVWKLVWRULFXVHQWKHRORRJ
=LMSURPRYHHUGHLQELMSURIHVVRU*LOOHV4XLVSHO
=LMSXEOLFHHUGHYHUVFKLOOHQGHERHNHQZDDURQGHULQ
’The Language of MA, the primal mother; the evolution of
the female image in 40,000 years of global Venus Art’

De Uitdaging van de Ziel

2YHU7KHRVHQ6R¿D

Op 16 september 2013 maak ik een
ZLQGHULJH¿HWVWRFKWGRRUKHWYODNNH
:HVWODQGVHODQGVFKDS2QGHUHHQ
VWUDNEODXZHOXFKW]HLOHQRSEROOHQGH
ZLWWHZRONHQSDUWLMHQODQJV
,NEHQRSZHJQDDUKDUWMH'HQ+DDJ
ZDQWLNEHQGRRUKHWEHVWXXUYDQGH
791XLWJHQRGLJGYRRUHHQYRRUEHUHLGHQGHYHUJDGHULQJYDQGHGDJ
DE UITDAGING VAN DE ZIEL,
waarheid, weten en wijsheid
'H]HYLQGWSODDWVLQGHELEOLRWKHHNYDQ
KHWJHERXZRSGHWZHHGHYHUGLHSLQJ
,NEHQGHHHUVWHHQNRPQDGHURH]LJH
VWDGLQHHQRDVHYDQVWLOWH
9DQXLWKHWLHWVKRJHUHEOLNWGH%RHGGKD
GHZHUHOGLQ
,NYHUVWLOHQEOLMIYRRUKHWDOWDDUVWDDQ
,NEXLJHQYHUELQGPLM
'HVWLOWHZHUNWKHLO]DDP9HUYROJHQV
ORRSLNLQWXLWLHIQDDUGHERHNHQNDVWHQ
DDQGHOLFKWHUDDPNDQW+LHUYDOWPLMQ
RRJDOVHHUVWHRSGHPistis Sophia in de
YHUWDOLQJYDQ*560HDG
,NQHHPHHQGHHOLQKDQGHQHQ
YHUEDDVPH
:DDURPORRSLNKLHUOLQHDUHFWDRSDI"
Wat kan de Pistis SophiaWHPDNHQKHEben met ‘DE UITDAGING VAN DE ZIEL¶"
'H]HYUDDJRYHUYDOWPLM
+HWDQWZRRUGGDDJWSDVZHNHQODWHU

7KXLVJHNRPHQEHUJLNPLMQ
DDQWHNHQLQJHQYDQGLHPLGGDJRSLQ
HHQZLWWHPDSPHWRSGHFRYHUKHW
HPEOHHPYDQGH7KHRVRSKLFDO6RFLHW\
%LQQHQGHURQGHFLUNHOYDQGHVODQJGLH
LQKDDUVWDDUWELMW KHWYHOGYDQ
PDQLIHVWDWLHYDQ(LQGHORRV%HZXVW]LMQ 
]LHLNWZHHGRRUHHQJHYORFKWHQ
GULHKRHNHQYDQ*HHVWHQ6WRI
'HGLHSGRQNHUEODXZHGULHKRHNPHWGH
SXQWQDDUEHQHGHQYRRUGHLQGDOLQJYDQ
GH*HHVWLQ6WRIHQGHOLFKWHGULHKRHN
PHWGHSXQWQDDUERYHQYRRUKHWRSVWLMJHQYDQ6WRIWRW*HHVW
9DQXLWKHWURQGHVODQJHQYHOGYDQ
(HQKHLGRQWVWDDWHHQ7ZHHKHLGYDQ
OLFKWH*HHVWHQNRVPLVFKEODXZH6WRI
'H6WRIRI0DWHULH DIJHOHLGYDQ
0DWHURI0RHGHU ELHGWGHYRUPZDDULQ
*HHVWRI9DGHUWRW%HZXVW]LMQNDQ
NRPHQ
'HWZHHGULHKRHNHQ]LMQGXVHHQ
PDQLIHVWDWLHYDQGH0RHGHU9DGHU
YDQKHWYURXZHOLMNHHQPDQQHOLMNH
DVSHFWYDQ(LQGHORRV%HZXVW]LMQ
:DQQHHUEHLGHSULQFLSHV]LFK
YHUELQGHQYHUZHNNHQ]LMKXQ.LQG
GH'ULH
+XQ.LQGLVKHWYURXZPDQQHOLMN
VFKHSSHQGHSULQFLSHGH/RJRV
GHRHUNODQNLQKHW:RRUG
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Drieheid

Over de ziel

(HQKHLGPDQLIHVWHHUW]LFKGXVQDDVW
7ZHHKHLGRRNLQ'ULHKHLG,QGHGULH
]LMGHQYDQGHGULHKRHNHQNRPHQGH
GULHDDQ]LFKWHQYDQGHPDQLIHVWDWLHYDQ
(LQGHORRV%HZXVW]LMQVDPHQ0RHGHU
9DGHU.LQG,QGLDNHQW%UDKPD9LVKQX
HQ6KLYDHQKXQZHGHU]LMGVH6KDNWL¶V
+HWRXGH(J\SWHNHQW,VLV2VLULVHQ
+RUXV'H.DEEDODNHQW.HWKHU
%LQDKHQ&KRNPD'HWKHRVR¿HNHQW
GH(HUVWH7ZHHGHHQ'HUGH/RJRV+HW
YURHJHFKULVWHQGRPNHQW*RGGH9DGHU
*RGGH=RRQHQ*RGGH0RHGHUGH+HLOLJH*HHVW'H]HODDWVWHLVRQGHUDQGHUH
ELM+HEUHHXZVHFKULVWHQHQEHNHQGDOV
:LMVKHLGRI6R¿D

:DWYHUVWDDWPHQLQGH7KHR6R¿D
RI2XGH:LMVKHLGRQGHUµGH]LHO¶"(Q
ZDDURPLVGH]HNHQQLV]RHNJHUDDNW"
7LMGHQVKHWSDWULDUFKDDWUDDNWHGH
DORXGHZLMVKHLGYHUERUJHQGH]HZHUG
OHYHQGJHKRXGHQLQYHUERUJHQP\VWHULHVFKROHQ7RHQEUDNHFKWHUGHH
HHXZDDQHQHHQJROIYDQRXGHZLMVKHLG
VSRHOGHDOVQLHXZRYHUGHZHUHOG'H
GDPHV+HOHQD%ODYDWVN\$QQLH%HVDQW
HQ$OLFH%DLOH\JDYHQVDPHQPHWYHOH
DQGHUHQHHQEHODQJULMNHVSLULWXHOHLPSXOVDDQGH]RHNWRFKWYDQGHPHQVKHLG
QDDUZDDUKHLGZHWHQHQZLMVKHLG:HONHZLMVKHGHQZHUGHQQDHHQSHULRGH
YDQYHUNHWWHULQJHQYHUYROJLQJQXRSHQ
HQYULMLQGHRSHQEDDUKHLGJHEUDFKW"
'H]HYHQNOHGHUHQYDQGHYDDNDOV
YURXZHOLMNHUYDUHQ]LHOYRUPHQKHW
YRHUWXLJZDDULQ*HHVWWRW%HZXVW]LMQ
ZLONRPHQ'H]LHOZRUGWYDDNYRRUJHVWHOGDOVHHQNHONGLHEHVWDDWXLWYHOH
EORHPEODGHQHHQVRRUWVFKDDORIJUDDO
ZDDULQ*HHVWNDQLQVWURPHQHQYRUP
NDQNULMJHQ2QVI\VLHNHOLFKDDPYRUPW
DOV]HYHQGHNOHHGRIYRHUWXLJGH
I\VLHNHWHPSHOYDQGLWEHZXVWZRUGLQJVSURFHV2Q]HUXJJHQJUDDWYRUPWGHVWDI
RIOHYHQVERRPZDDUODQJV]HYHQHQHUJLHZLHOHQZHQWHOHQ$DQGHEDVLVOLJWGH
NXQGDOLQLRIULQJYRUPLJHVODQJHQNUDFKW
YDQGH0RHGHU'H]HULFKW]LFKVSLUDDOVJHZLMVODQJVGHUXJJHQJUDDWRPKRRJLQ
GHYRUPYDQWZHHVODQJHQHHQGRQNHUH
HQHHQOLFKWHHHQYURXZHOLMNHHQHHQ
PDQQHOLMNH:DQQHHUKHWOXNWRPGH]H
WZHHHOHFWURVSLULWXHOHHQHUJLHsQYLD
KHWKDUWLQGHNUXLQHYHQZLFKWLJPHW
HONDDUVDPHQWHEUHQJHQRQWVWDDWHHQ
YHUELQGHQGHQLHXZH(HQKHLG+HWLVGH
YHUELQGLQJYDQKHWLQGLYLGXHHO(LQGHORRV%HZXVW]LMQPHWKHWJURWH(LQGHOR]H
%HZXVW]LMQKHWLVGHGUXSSHOGLHZHHU
EHVHIWGHHOXLWWHPDNHQYDQGH]HH
'H]LHOYRUPWGXVHLJHQOLMNGHYRUPJHYHQGHYHUELQGLQJWXVVHQGLHWZHHSROHQ
YDQKRJHU%HZXVW]LMQHQLQGLYLGXHHO
%HZXVW]LMQLQGHJQRVLVµGHWZHHOLQJ¶
JHQRHPG(U]LMQGLYHUVHsymbolenRP

+HW.LQGYDQ7KHRVHQ6R¿D
,QKHWFHQWUXPYDQGHLQHONDDUJHYORFKWHQGULHKRHNHQVWDDWGH$QNK
GLHEHVWDDWXLWHHQ7YRUPLJNUXLVYRRU
0DWHULHHQGHFLUNHOYRRU*HHVW+HW
VWDDWYRRUKHWRQWZDNHQGLQGLYLGXHOH
EHZXVW]LMQYDQ*HHVWHQ=LHORSUHLV
LQ6WRIWH]LMQ8LWJDDQGHYDQGHWZHH
GULHKRHNHQ6WRIHQ*HHVWQHHPLNLQ
GLWDUWLNHOHHQGXEEHOHLQYDOVKRHN,N
]DODe Uitdaging van de Ziel benaderen
YDQXLW9URXZHOLMNpQ0DQQHOLMNYDQXLW
%HHOGpQ:RRUGYDQXLW6\PERROpQ
7HNVW6R¿DHQ7KHRV

Zwarte MoederXLW/LPRJHV
Notre Dame de la Pleine Lumière
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GLWSURFHVXLWWHGUXNNHQLQGHNUXLQ
DDQJHNRPHQNULMJHQGHWZHHVODQJHQ
QXYHUHQRIYOHXJHOVHQVDPHQYRUPHQ
]HPHWGHUXJJHQJUDDWppQJHYOHXJHOGH
RIJHYHGHUGHVODQJLQIHLWHGHGHUGH
VODQJGULHLQppQ,Q,QGLDEORHLWLQ
GHNUXLQQXHHQGXL]HQGEODGLJHORWXVEORHP'LWµWDQWULVFKVSLULWXHOH¶EHZXVW]LMQYDQKHW+HLOLJ+XZHOLMNLVVWHUN
DDQZH]LJJHZHHVWLQGHIDVHZDDULQGH
PHQVKHLG]LFKGH0RHGHUEHZXVWZDV
LQPRHGHUFXOWXUHQZRUGWPHWVODQJHQ
JHGDQVWGH*URWH*RGLQKHHIWHHQ
YRJHOJH]LFKWHQKDDUEHZXVW]LMQKHHIW
NRVPLVFKHYOHXJHOVQHWDOVGDWYDQ
KDDUYROJHOLQJHQ

HQVWRI'LWLVHFKWHUVOHFKWVHHQWLMGHOLMNHIDVHHQHHQQRRG]DNHOLMNSURFHV
'HJHERRUWHYDQGH1LHXZH0HQVLVRS
KDQGHQGH:HUHOGPRHGHUYHUNHHUWLQ
HHQKHIWLJEDUHQVSURFHV

Bewustzijnsontwikkeling
,NJDHUYDQXLWGDWHUHHQGULHOHGLJH
PHQVKHLGVRQWZLNNHOLQJLV9DQXLWHHQ
WRHVWDQGYDQHHQKHLGRIµKHWSDUDGLMV¶ GHQXOIDVH JDDWGHJHHVWYRQN
RPKXOGGRRUGLYHUVH]LHOHOLFKDPHQRS
HHQNRVPLVFKHUHLVKHWLVGH]RHNWRFKW
QDDUGHSDUHOXLWHet Lied van de Parel
XLWGHHandelingen van Thomas:DV
KLM]LMHHQRQEHZXVWHKHPHOEHZRQHU
GDQZRUGWKLM]LMXLWHLQGHOLMNHHQYDQ
JHHVWHQ]LHOEHZXVWJHZRUGHQDDUGHEHZRQHU+HWJDDWYDQXLW%H]LHOG2QEHZXVWYLD2QEH]LHOG%HZXVWQDDU%H]LHOG
%HZXVW]RDOVPLMQFROOHJD(LOHHQYDQ
GHU6DQGH+RUYHUVELMKHW-XQJLDDQV
,QVWLWXXWLQKDDUFXUVXVµ'HUHLVYDQGH
]LHO¶VFKHUSKHHIWRSJHPHUNW'HHHUVWH
IDVH QRJGLFKWELMKHWµSDUDGLMV¶ VWDDW
LQKHWWHNHQYDQGH0RHGHUGHWZHHGH
ZDDULQZLMRQVQXDOVPHQVKHLGEHYLQGHQ LQKHWWHNHQYDQGH9DGHUGH
GHUGHLQKHWWHNHQYDQKXQYHUELQGLQJ
0RHGHU9DGHU.LQG'DWWLMGSHUNYDQ
JHwQWHJUHHUGEHZXVW]LMQYDQGH0RHGHU9DGHULQKXQYURXZPDQQHOLMNH.LQG
VWDDWRSKHWSXQWJHERUHQWHZRUGHQ
+HWLVHHQWLMGSHUNYDQQLHXZH%H]LHOLQJ
HQ*HHVW0LMQYLVLHRSGHPHQVKHLGVRQWZLNNHOLQJLVGDWKHWWHORRUJDDQYDQ
KHWEHZXVW]LMQYDQGH0RHGHUPHQVHQ
ZHUHOGKHHIWEHURRIGYDQ]LHOHQJHHVW
YDQGHYHUELQGLQJWXVVHQJHHVW]LHO



1LFKRODV5RHULFKMother of the World

De driehoek met de punt naar
beneden
/DWHQZHHYHQNLMNHQQDDUGLHHHUVWH
IDVHYDQGH0RHGHU(HQYDQGHRXGVWH
PHQVHOLMNHV\PEROHQQDDVWKHWV\PERROYDQGHVODQJLVGHGULHKRHNPHW
GHSXQWQDDUEHQHGHQ2YHUGHKHOH
ZHUHOGLVGLWV\PERRORSURWVZDQGHQ
LQJHNHUIGYDQDIGHYURHJVWHPHQVHOLMNH
WLMGHQDOGDQQLHWLQJHNOHXUGPHWURGH
RNHU'H]HGULHKRHNVWDDWYRRUGH9HQXVKHXYHOGHJRGGHOLMNH%DDUPRHGHU
,QGHRHUWLMGHUYDDUWPHQGHOHYHQVNUDFKWLQPHQVHQQDWXXUDOVYURXZHOLMN0HQEHVFKLNWRYHUHHQRHUKHOGHU]LHQGKHLGZDDUPHHPHQLQGHYRRUKHW
I\VLHNHRRJRQ]LFKWEDUHZHUHOGHQYDQ
¿MQHQQLHWVWRIIHOLMNKHLGNDQVFKRXZHQ,QGH]HWLMGZHHWPHQGDW]LHOHQ
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YDQYRRURXGHUVUHwQFDUQHUHQLQGHFODQ
YDQGHFODQPRHGHU]LMJHHIWGHEORHGEDQGHQGDDUPHHGHKHULQQHULQJHQGH
NHQQLVGRRU+HWLVGDDURPRRNEHJULMSHOLMNGDWLQGH]HWLMGHQYHHOYURXZHOLMNHNXQVWZRUGWJHPDDNWGH9HQXV
EHHOGMHV]LMQRQGHUDQGHUH]LHOHKXL]HQ
YDQRYHUOHGHQYRRUPRHGHUV6\PEROHQ
RS9HQXVNXQVWWRQHQRQVGHVSLULWXHOH
YHUPRJHQVYDQGHRHUPRHGHUVURQGH
KRRIGGHNVHOVPHW]HYHQZLQGLQJHQ
ELHQWULOLMQHQ+HWLVGHµSHULRGHYDQ
GH0RHGHUV¶HHQSHULRGHGLHLNRRN
ZHOµKHWPRHGHUODQG¶JHQRHPGKHE'H
QDDUEHQHGHQJHULFKWHGULHKRHNLQKHW
HPEOHHPYDQGH7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQGVWDDWYRRULQYROXWLHRI
LQFDUQDWLHYDQ*HHVWLQ6WRIPDDUZHO
PpWEHKRXGYDQEHZXVW]LMQYDQ*HHVW
HQ:LMVKHLG*HHVWHQVWRI]LMQKLHUQRJ
UHODWLHIHHQ

De driehoek met de punt naar
boven
'DDUQDEUHHNWGHWLMGDDQGDWPHQVHQ
RQWZRUWHOGUDNHQKXQJHERRUWHJURQG
YHUODWHQHQORVJHZHHNWZRUGHQYDQ
JURRWIDPLOLHHQFODQ+HWNHUQJH]LQ
RQWVWDDWZDDULQGHYDGHUKHHUVW'H
RHUKHOGHU]LHQGKHLGHQGHYHUELQGLQJ
PHWKHWRQ]LFKWEDUHJDDWYHUORUHQGH
PHQVKHLGLVLQKHWGLHSVWYDQGHVWRI
LQJHGDDOG'HRQWJHHVWHOLMNWHHQRQW]LHOGH6WRIZRUGWKDUG'HDDUGHHQGH
ZHUHOGYHUKDUGHQKHW]DFKWHKDUWYDQ
GHPHQVKHLGZRUGWKDUG'LWZHUHOGZLMGHGUDPDYDQRRUORJHQOLMGHQKHHIWppQ
JURRWYRRUGHHOKHWLQGLYLGXHOHEHZXVW]LMQZRUGWJHYRUPG'H]LHORQWZLNNHOW
KDDUUDWLRQHOHYHUPRJHQV,QZHUHOGJRGVGLHQVWHQGLHQDGH]RJHQDDPGH
D[LDOHWLMGURQGY&KURQWVWDDQ]LH
MHHHQQHLJLQJWRWRQWKHFKWLQJDDQGH
6WRI0DWHULHZRUGWDOVVOHFKWGRQNHU
pQYURXZHOLMNHUYDUHQ'RQNHUHQOLFKW
ZRUGHQJHVFKHLGHQ,Q¿ORVR¿HHQWKHRORJLHRQWVWDDQEHHOGHQYDQGH]RQGHYDO
YDQGXLYHOVHQGHPRQHQYDQRQWNHQQLQJYDQKHWOLFKDPHOLMNHHQVHNVXHOH
(UNRPWHHQJURWHYURXZYLMDQGLJKHLG

RYHUGHPHQVKHLG2PGDWUDWLRQHOHHQ
LQGLYLGXHOHEHZXVW]LMQWHYRUPHQPRHW
MHDIVWDQGGRHQYDQRXGHKHOGHU]LHQGKHLGHQYDQMHOLHIKHEEHQGHIDPLOLHMH
PRHWUXLPWHKHEEHQRPGHHLJHQZHJ
WHJDDQGHPHQVKHLGJDDWSXEHUHQ
+HWLVRSPHUNHOLMNGDWRSDIEHHOGLQJHQ
XLWRXGHFXOWXUHQXLWGH0RHGHUIDVHGH
]LHOXLWJHEUHLGLQEHHOGZRUGWJHEUDFKW
PHQLVRYHUWXLJGYDQHHQHHXZLJOHYHQ
HQZHHWGDWGH]LHOHHQUHLVGRRUGH
NRVPRVPDDNW'DDUQD]LHMHLQGH
9DGHUIDVHGH]LHOHHQVFKLPZRUGHQYDQ
ZDWGH]HRRLWZDVWRWKHWPRPHQWGDW
GH]LHOYROOHGLJXLWEHHOGYHUGZLMQW+HW
JDDWQXDOOHHQRPKHWLQGLYLGXHHOOLFKDPHOLMNHKHWNOHLQHHJR'HNXQVWLVHHQ
VSLHJHOYDQEHZXVW]LMQ

Na het beeld het woord
:HUHOGUHOLJLHV]LMQUHOLJLHVYDQKHW
ERHNKHLOLJHERHNHQ]LMQYDQGHKDQG
YDQPDQQHQ]HZRUGHQKHUVFKUHYHQ
GRRUPDQQHQ
9DDNZRUGWKHWYURXZHOLMNHXLWGH]H
WHNVWHQZHJJHVFKUHYHQ2HUV\PEROHQ
DOVGHEDDUPRHGHUGHVODQJGHDSSHO
HQGHERRPZRUWHOHQLQHJDOLWDLUHHQ
YURXZYULHQGHOLMNHFXOWXUHQHQNRPHQ
ZHUHOGZLMGYRRU
,QGHRPVODJYDQHJDOLWDLUHHQYURXZYULHQGHOLMNHFXOWXUHQQDDUGRPLQDQWLH
FXOWXUHQRQGHUJDDQGLYHUVHV\PEROHQ
HHQRP]HWWLQJ+HWOLFKWHKLHUQDPDDOV
ZRUGWHHQGRQNHUHKHO=LHOHQ*HHVW
YHUGZLMQHQXLWKHWEHZXVW]LMQ'HYXOYD
ZRUGWWRWVFKDDPKHXYHOGHVODQJYDQ
EUHQJVWHUYDQLQ]LFKWHQZLMVKHLGLQGH
JQRVWLVFKFKULVWHOLMNHWHNVWHQWRWYHUOHLGVWHULQ*HQHVLVGHDSSHOZRUGWHHQ
JLIDSSHOHQGHERRPYDQOHYHQZRUGW
RPJHKDNWRIGLHQWKRRJXLWPHWNHUVW
DOVGHFRUDWLHYHNHUVWERRP0DDUGLWLV
VOHFKWVGHKDOYHZDDUKHLG9DQXLWGH
WZHHGULHKRHNHQJDDQZLMLQGH1LHXZH
7LMGGHZHJYDQKHWPLGGHQEHZDQGHOHQGHZHJQDDUKHW.LQGYDQGH
0RHGHU9DGHUZDQWLQGHHYHQZLFKWLJH
EDODQVYDQKHWPLGGHQOLJWGHHHQKHLG
YDQGHWHJHQGHOHQ
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Beeld en Woord in de 20e eeuw
,QGHHHQHHHXZZRUGWLQJURWHQJHWDOHYURXZHOLMNHNXQVWXLWRXGH
FXOWXUHQRSJHJUDYHQPDDUKHWEOLMIW
QLHWDOOHHQELMEHHOGHQ0RHGHU$DUGH
JHHIWRRNYURXZYULHQGHOLMNHWHNVWHQXLW
GHWLMGYDQHHQRXGHU:HWHQWHUXJ,Q
de Pistis SophiaYDOW:LMVKHLGRI6RSKLD
LQGHVWRIHQYLQGW]LFK]HOIWHUXJLQGH
ZHUHOGYDQFKDRV1DGHYHOHVPHHNEHGHQGLHRSJHWHNHQGVWDDQLQKHWHHUVWH
HQWZHHGHERHNZRUGW6RSKLDJHUHGHQ
JHKHLOLJG , 
,NKHULQQHUPHHHQDQGHUHYURHJFKULVWHOLMNHWHNVWKHWEvangelie naar Maria
0DJGDOHQD +LHULQEHVFKULMIW0DULD
0DJGDOHQDGHZHJYDQGH]LHOGRRUGH
NRVPRV'H]LHOPDDNWHHQUHLVHQPRHW
JHYDUHQWURWVHUHQ(HQGHHOYDQGH
WHNVWLV]RHNJHUDDNWHQMHYDOWHUPLGGHQLQ=RLVGHVLWXDWLHRSDDUGHRRN
QHWDOVLQWHNVWLVHHQJURRWGHHOYDQGH
NHQQLVRYHUGH]LHODQQR]RHNJHUDDNW'DDURPYRHOWHHQVSHFWUXPYDQ
HVRWHULVFKHJURHSHULQJHQLQ1HGHUODQG
LQPDDUWRSLQLWLDWLHIYDQGH791
GHQRRG]DDNRPELMHHQWHNRPHQHQ
µGH]LHO¶RSQLHXZRQGHUGHDDQGDFKWWH
EUHQJHQ(ULVKRRSZLM]LMQRSZHJ
QDDUEH]LHOG%HZXVW]LMQ+HWGRQNHU
LQRQVZRUGWRPDUPGHQDDQKHWOLFKW
JHEUDFKW
8LWHHQNUXLNELM1DJ+DPPDGLLQ
(J\SWHVWDDWLQKHWYURHJFKULVWHOLMNH
Evangelie van ThomasHHQRSURHSWRW
QLHXZHHHQKHLGHHQRSURHSRPGHZHJ
YDQGHEDODQVWHYLQGHQGHZHJYDQ
KHWPLGGHQZDDULQWHJHQGHOHQHONDDU
RSKHIIHQ
Als jullie de twee één maakt
en het binnenste maakt als het buitenste en het buitenste als het binnenste
en het bovenste als het onderste en het
onderste als het bovenste
en als jullie het mannelijke en het
vrouwelijke één en hetzelfde maakt...
dan zullen jullie ingaan tot het
Koninkrijk 1+&,,ORJ 
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*HwQWHUHVVHHUGLQGH7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG"
.RPHHQVQDDUHHQSODDWVHOLMNHELMHHQNRPVW DGUHVVHQRSSDJLQD 
.LMNYRRUSURJUDPPD¶VHQDFWLYLWHLWHQRSZZZWKHRVR¿HQO

Advertentie
Dr. I.K. Taimni

'HĝLYD6źWUD

'HKRRJVWHZHUNHOLMNKHLG
HQKRHGH]HWHUHDOLVHUHQ
272 bladzijden, incl. uitvouwblad,
VFKHPDHQOHHVOLQW*HERQGHQ+DUGFRYHU
ISBN 9789061750949
Prijs € 23,50
'HĝLYD6źWUDEHKRRUWWRWGHVFKRROYDQKHW
.DĞPLUĝDLYLVPH'H¿ORVR¿HDFKWHU
'HĝLYD6źWUDLVJHEDVHHUGRSKHWEHVWDDQ
YDQHHQ$OOHUKRRJVWH:HUNHOLMNKHLGGLH]LFK
PDQLIHVWHHUWDOVKHWJHKHOHXQLYHUVXP
(ONH0RQDGHLVHHQDI]RQGHUOLMNFHQWUXPYDQ
EHZXVW]LMQHQNUDFKWHQEH]LWLQ]LFK]HOILQ
SRWHQWLsOHYRUPLQGLH5HDOLWHLW8QLYHUVHHO
%HZXVW]LMQHQ.UDFKW ĝLYDHQĝDNWL 
'HGULHDIGHOLQJHQLQGLWERHNEHKDQGHOHQ
de ontvouwing van Bewustzijn,
JH]LHQYDQXLWJRGGHOLMN%HZXVW]LMQ ĝLYD 
JRGGHOLMNH.UDFKW ĝDNWL
HQGH0RQDGH $QX 

Dr. I.K. Taimni

De Yoga-Sutra’s van Patanjali

516 bladzijden, Index, Woordenlijst
Gebonden/Hardcover
ISBN 9789061750758 - Prijs € 22,50
De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen
de basistekst van de klassieke yoga, een
YDQGH]HV¿ORVR¿VFKHVFKROHQ
XLWKHWKLQGRHwVPH
,QQRJJHHQWZHHKRQGHUGXLWHUVWEHNQRSWH
HQYHHODOUDDGVHODFKWLJHDIRULVPHQ]HW
3DWDQMDOLGHZHWHQVFKDSYDQ\RJDXLWHHQ
Dr. Taimni’s uitvoerige commentaren
maken de sutra’s toegankelijk
voor de westerse lezer.
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Jesse Mulder
DE UITDAGING VAN DE ZIEL
-HVVH0XOGHULVEHVWXXUVOLGYDQGH$QWURSRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ
1HGHUODQG $9L1 +LMOHYHUGH]LMQELMGUDJHRSSHUVRRQOLMNHWLWHO
-HVVH0XOGHULV¿ORVRRIHQ]DOLQLQ8WUHFKWSURPRYHUHQRS
een proefschrift over de hedendaagse metafysica, in de context
van een breder onderzoeksproject dat zich richt op
indeterminisme en de vrije wil.
+LMLVYDGHUYDQHHQMRQJJH]LQ

De uitdaging van de ziel is een goed
gekozen thema voor onze tijd, want
onze tijd is bij uitstek een tijd van
uitdagingen – en in het bijzonder van
uitdagingen voor de ziel, voor datgene
in ons dat persoonlijk, eigen,
subjectief is. Daarover wil ik in mijn
bijdrage graag iets zeggen, vanuit een
DQWURSRVR¿VFKSHUVSHFWLHI
Wat is de ziel?
Er is een passage van Goethe die ik
erg verhelderend vind als het om deze
vraag gaat:
Zo gauw de mens zich bewust wordt
van de dingen om hem heen, bekijkt hij
ze met betrekking tot zichzelf. En terecht, want of ze hem bevallen of niet,
of ze hem aantrekken of afstoten, of
ze voor hem bruikbaar zijn of schadelijk – daarvan hangt zijn hele levenslot
af. Deze heel natuurlijke wijze om de
dingen te bekijken en te beoordelen
lijkt net zo eenvoudig te zijn als dat ze
noodzakelijk is, en toch wordt de mens
daarbij aan duizenden vergissingen
blootgesteld die hem vaak beschamen
en hem het leven verzuren. – Een veel
zwaardere opgave nemen mensen op
zich wanneer hun levendige verlangen
naar kennis hen ertoe brengt de dingen
van de natuur op zich, en in hun onder-
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linge verhoudingen te bestuderen:
zulke mensen ontbreekt immers de
maatstaf, die hen te hulp kwam
zolang ze zich ertoe beperkten de
dingen slechts in verhouding tot
zichzelf te bekijken.
Hun ontbreekt de maatstaf van het
bevallen of niet-bevallen, van het
aantrekken en afstoten, van het
nuttig zijn en schadelijk zijn voor
henzelf.
Van deze maatstaf moeten ze juist
volledig afstand doen; ze moeten als
gelijkmoedige en welhaast goddelijke
wezens zoeken en onderzoeken wat is,
en niet wat behaagt.
Zo moet de echte bioloog zich niet
door de schoonheid en het nut van de
planten laten bepalen: hij moet hun
groei en ontwikkeling, hun verhouding
tot het overige plantenrijk
onderzoeken; en zoals de planten
allemaal door de zon tevoorschijn
geroepen en beschenen worden, zo
moet hij ze allemaal met een
gelijkmatige, rustige blik bekijken en
overzien.
De maatstaf voor de kennis die hij
zoekt, de grondslag voor zijn inzicht,
moet hij niet uit zichzelf halen, maar
aan de kring van dingen ontlenen waar
hij zijn blik op richt [1].

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW

Johann Wolfgang von Goethe

Wat zegt Goethe nu eigenlijk?
We hebben de wereld van de dingen
om ons heen – de wereld waar we met
ons lichaam deel van uitmaken. Dank
zij onze zintuigen staan we met ons
lichaam te midden van de fysieke, zin
tuiglijke dingen. Tegelijkertijd betrek
ken we wat we zo om ons heen vinden
doorgaans op onszelf: wat betekent wat
ik allemaal zie en hoor, ruik en proef,
voel en ervaar, voor mijzelf"9LQGLN
het prettig of onprettig, sympathiek of
antipathiek, kan ik het goed gebruiken
of is het schadelijk voor mij? Dat is het
gebied van de ziel: onze ziel plaatst
zich in een geheel eigen verhouding
WRWGDWJHQHZDDU]H]LFKPHHJHFRQ
fronteerd vindt. Onze eigen ziel vormt
zo de maatstaf voor ons oordeel over
de dingen: we beoordelen ze al naar
gelang ze voor ons prettig zijn of niet,
nuttig zijn of niet, en ga zo maar door.
Zoals Goethe opmerkt kunnen we daar
gemakkelijk de mist in gaan: wat er
aanlokkelijk uitzag blijkt maar al te
vaak minder plezierig uit te pakken;
wat ik in eerste instantie onprettig vind
blijkt regelmatig toch heel nuttig te
zijn, enzovoorts.

Maar er is meer dan dat: we kunnen
ook deze voortdurende, zielsmatige
betrekking van de wereld op onszelf
overstijgen. Dat begint in de ziel: we
verlangen naar kennis, we willen de
wereld leren kennen, nu dus niet meer
slechts voor zover die wereld in ons een
plezierige of onplezierige werking heeft,
maar op zichzelf beschouwd. We wil
len weten hoe de wereld zelf in elkaar
steekt. Daar ontbreekt ons de maatstaf
van onze eigen ziel: we dienen ons
zelf terug te houden en niets van onze
subjectieve neigingen, voorkeuren,
eigenaardigheden te laten meespreken
in ons oordeel over de dingen. In plaats
daarvan moeten we de dingen zelf laten
spreken. We doen ons best om de
fenomenen om ons heen te begrijpen,
en de taal waarmee ze tot ons spreken
te doorgronden. Als we dat doen, dan
betreden we het gebied van de geest.
Dat gebied omvat de principes, de le
vende wetmatigheden, de verhoudingen
die zich daadwerkelijk in de wereld om
ons heen – maar ook in onszelf –
vormend uitdrukken.
Zo krijgen we een beeld van de mens
als burger van drie in elkaar verwoven
werelden: met ons fysieke lichaam
wonen we in de uiterlijke, zintuiglijke
wereld van de fysieke dingen, met onze
ziel omvatten we een eigen, innerlijke,
gevoelsmatige wereld, en met onze
geest reiken we tot in de objectieve,
geestelijke wereld die aan beiden ten
grondslag ligt.
Dat is een statisch beeld: het schetst
ons mensen zoals we nu zijn, maar
daar is een ontzagwekkende ontwik
NHOLQJHHQPHQVKHLGVRQWZLNNHOLQJ
MD]HOIVHHQZHUHOGRQWZLNNHOLQJDDQ
vooraf gegaan. De zelfstandige inner
lijkheid van de ziel, die we nu als zo
vanzelfsprekend ervaren, bestond lang
geleden nog niet. Toen sprak de wereld
van de geest nog direct tot de mensen
– in een taal die wij moderne mensen
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niet meer zomaar begrijpen. De oude,
kleurrijke mythen en sagen van de vele
volkeren op onze aarde laten nog een
rest zien van de wijsheid die de mensen
in die toestand van intuïtieve helder
ziendheid ten deel viel.
Die intuïtieve helderziendheid is lang
zaamaan verdwenen: de mensenzielen
zijn ondergedompeld in duisternis voor
wat betreft de kosmische wijsheid die
vroeger, vanuit de onzichtbare lagen
van het bestaan, in de mensenzielen
binnenstroomde. In plaats daarvan
ontwikkelde zich een eigen, zelfstandig
denken – beginnend met de opkomst
YDQGH¿ORVR¿H]RURQGYRRU
Christus, en culminerend in de opkomst
van de natuurwetenschappelijke denk
wijze, die het materialisme in de wereld
EUDFKW]RURQGQD&KULVWXV+HW
PHHEHOHYHQPHWGHZLMVKHLGYDQGH
kosmos maakte plaats voor iets nieuws:
de kiem van een zuiver menselijke
wijsheid ontstond in de zielen van de
mensen.
De mensheid van vroeger was ingebed
in de omvattende kosmos – eerst nog
heel direct, later via de vele mysterie
scholen, religies en levensbeschouwin
gen die daarvan uitgingen. De mensen
van nu beleven die kosmische samen
hang niet meer zonder meer. In onze
zielen is de ruimte vrijgemaakt voor
onze eigen, vrije, persoonlijke ontwik
keling. Je zou kunnen zeggen dat we
van geestelijke wezens, die door de
kosmische voorzienigheid de hun pas
sende plaats in de kosmos innamen,
]LMQJHZRUGHQWRW]LHOHZH]HQVGLHKLHU
op aarde een vrije ruimte vinden voor
hun eigen ontwikkeling.
Die eigen ontwikkeling bestaat er
uiteindelijk in om de genoemde kiem
van een zuiver menselijke wijsheid tot
ontplooiing te brengen: dat is
³'(8,7'$*,1*9$1'(=,(/´
YDQXLWHHQDQWURSRVR¿VFKSHUVSHFWLHI



–anthropo-sophia betekent immers
mensen- wijsheid.
Ik neem deze gedachte graag serieus;
YDQGDDURRNGDWLNQLHW³QDPHQV´GH
$9L1KLHUHHQELMGUDJHOHYHUPDDURS
persoonlijke titel iets vertel van wat
ik me, dankzij mijn verbinding met de
DQWURSRVR¿VFKHEHZHJLQJHLJHQKHE
kunnen maken.
Maar wat is dat nu concreet die
‘uitdaging’?
De eerste stap is de stap die Goethe
beschrijft, en die we gebruikt hebben
om tot het begrip geest te komen: we
NXQQHQDOV]LHOHZH]HQVERYHQRQV]HOI
uitstijgen, boven het puur zielsmatige
betrekken van de dingen op onszelf. We
kunnen onze ziel het toneel laten zijn
waarop het wezen van de dingen zelf
zich gaat uitspreken. Die zoektocht be
gint met een gedegen zelfkennis: alleen
wie zichzelf doorgrondt kan boven zich
zelf uitstijgen. Zodoende kan datgene
wat we ons uit eigen activiteit eigen
maken, onze puur menselijke wijsheid,
uiteindelijk in overeenstemming worden
gebracht met de geestelijke wereld, in
harmonie met de kosmische wijsheid.
Op die weg zullen we dus tot een her
kenning en erkenning kunnen komen
van alles wat aan oeroude wijsheid uit
GH YRRU JHVFKLHGHQLVYDQGHPHQVKHLG
tot ons spreekt.
Kijken we naar het verleden, dan zien
we hoe wij mensen van onzelfstandige
JHHVWZH]HQVWRWLQGLYLGXHOH]HOIVWDQ
GLJH]LHOHZH]HQV]LMQJHZRUGHQNLMNHQ
we op deze manier naar de toekomst,
dan zien we hoe wij mensen van
individuele, maar van de geest afge
]RQGHUGH]LHOHZH]HQVWRW]HOIVWDQGLJH
JHHVWZH]HQVNXQQHQZRUGHQ
JHHVWZH]HQVGLHXLWYULMYHUZRUYHQ
inzicht die plaats in de kosmos innemen
die bij hun wezen past.
Dat toekomstbeeld is echter niet van
zelfsprekend, want we kunnen het ook
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achterwege laten om die ontwikkeling
daadwerkelijk te gaan. We kunnen onze
verworven vrijheid, onze verworven in
telligentie, ook puur instrumenteel ge
bruiken, in dienst stellen van onze van
de kosmische samenhang losgeweekte
ziel; dat is wat het materialisme wil.
Met ‘materialisme’ bedoel ik dan niet
VOHFKWVHHQ¿ORVR¿VFKHVWHOOLQJPDDU
een wezenlijke kracht die zich op vele
lagen van het menselijk leven uit – in
een natuurwetenschap die zich niet tot
het wezenlijke achter de fysieke wer
kelijkheid wil verheffen, maar zich tot
het puur fysieke beperkt, en daarmee
de ziel verder van de geest probeert
af te zonderen dan goed voor haar is.
+HWLVHHQKHGRQLVWLVFKHOHYHQVKRX
ding die uitgaat van het credo “je leeft
PDDUppQNHHU´HQ]LFKGXVYRRUDOULFKW
op het bevredigen van onze persoon
lijke behoeften en verlangens; in een
consumptieve cultuur, die de mensen
overspoelt met verlokkingen op aller
lei gebieden; in een door technische
vooruitgang vormgegeven leefwereld
die het gevaar in zich bergt dat het de
mensen van hun eigen oorsprong en
hun eigen wezen vervreemdt.

individuele aangelegenheid voor die
gene die zich ervoor interesseert – het
is een aangelegenheid die onze hele
mensheid aangaat.

Daarom beschouw ik het thema van
GLWV\PSRVLXP³'(8,7'$*,1*9$1
'(=,(/´DOVHHQZH]HQOLMNWKHPDYRRU
RQ]HWLMG+RHODQJHUZHELMKHWPDWHUL
alisme blijven hangen, en onze ontwik
keling onvoldoende ter hand nemen,
hoe meer onze samenleving gevormd
wordt door krachten die ons van ons
wezen wegvoeren. Dat uit zich in cri
ses: in innerlijke crises, in de vorm van
HHQ]DDPKHLGYHUYUHHPGLQJEXUQRXW
en dergelijke, en in uiterlijke crises,
]RDOVVRFLDOHRQJHOLMNKHLGGH¿QDQFL
ele crisis, nationale en internationale
FRQÀLFWHQHQGHUJHOLMNH'H]HRSPHU
king is niet bedoeld als doemdenken of
pessimisme: het is slechts het vaststel
len van een verband tussen mens en
mensheid, want de uitdaging van de
ziel is niet slechts een persoonlijke of

Rudolf Steiner

Ter afsluiting citeer ik graag een paar
woorden van Rudolf Steiner, de grond
OHJJHUYDQGHDQWURSRVR¿HZDDULQ
naar mijn beleving op kernachtige
wijze verwoord staat wat ik hier heb
willen vertellen:
De mens is een brug
Tussen dat, wat geweest is
En het zijn van de toekomst;
Het nu is een ogenblik;
Ogenblik als brug.
Ziel geworden geest
In stoffelijk omhulsel
Dat is uit het verleden;
Geest wordende ziel
In kiemschalen
Dat is op weg naar de toekomst.
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Vat het komende
Door wat geweest is
Hoop op het wordende
Door wat geworden is.

>@-:YRQ*RHWKHDer Versuch als
Mittler von Objekt und Subjekt.
In: Gedenkausgabe der Werke, Briefe und
Gespräche; uitgegeven door Ernst Beutler,
$UWHPLV9HUODJ=ULFK%G  
SSYHUWDOLQJ-0

Begrijp zo het zijn
In het worden;
Begrijp zo wat wordt
In het zijnde [2].

[2] R. Steiner, Eine Brücke ist der Mensch.
In: WahrspruchworteXLWJHJHYHQGRRU+HOOD
Wiesberger en Dorothea Weyrather, Rudolf Steiner
9HUODJ'RUQDFK6FKZHL]DFKWVWHGUXN  
SYHUWDOLQJ-0

5XGROI6WHLQHUKRXWVQLMZHUNWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGGRRU%D[$UW
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$FKWHUJURQGELMKHW6\PSRVLXP

DE UITDAGING VAN DE ZIEL,
waarheid, weten en wijsheid.
'HWHUPWKHRVR¿HLVELM]RQGHU=HYHUZLMVWQDDU7KHR6R¿D
JRGGHOLMNHZLMVKHLGRIZLMVKHLG]RDOVGHJRGHQGLHEH]DWHQ
,QKHWMDDUZHUGHHQEHODQJULMNHVSLULWXHOHLPSXOV
JHJHYHQVYRRUGH]RHNWRFKWYDQGHPHQVQDDU
ZDDUKHLGZHWHQHQZLMVKHLG
'LWKHHIWJURWHDUFKLWHFWHQDOV'H%D]HOHQ/DXZHULNV
JHwQVSLUHHUGHYHQDOVVFKLOGHUVDOV0RQGULDDQ
HQP\VWLFLDOV5RHULFK
'LHLPSXOVLVQRJVWHHGVDDQZH]LJDOVHHQJURWHHQHUJLHJROI
6SLULWXDOLWHLWKRXGWLQGDWZLM ZHHU DDQVOXLWLQJNULMJHQRS
GH]HHQHUJLHJROIYDQZDDUKHLGZHWHQHQZLMVKHLG
ZLMPRHWHQLQGLHEURQGXUYHQGXLNHQRPGHEURQWHZRUGHQ
,VGH]LHOKLHUELMGHYHUELQGHQGHVFKDNHO"
'H]HYUDDJZHUGWLMGHQVKHWV\PSRVLXPYDQXLW
YHUVFKLOOHQGHLQYDOVKRHNHQRQGHU]RFKW



6WDGVDUFKLHI9LM]HOVWUDDW$PVWHUGDP
2QWZHUSYDQ.3&GH%D]HO

3LHW0RQGULDDQCompositieFD
WHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGGRRU%D[$UW
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Anne van Marion-Weijer
Wijsheid, Kracht en Schoonheid
Het bezielde en bezielende in de vrijmetselarij
Drs. Anne van Marion-Weijer MA studeerde Sociologie, evenals
*HVFKLHGHQLVYDQGH+HUPHWLVFKH)LORVR¿HHQYHUZDQWH
stromingen. Zij is archivaris van de Nederlandse Federatie
van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij
LE DROIT HUMAIN.

Inleiding
Vrijmetselaars willen mensen met
elkaar verbinden. Daarom noemen ze
zichzelf een broederschap. In zoverre
kun je de vrijmetselarij religieus noemen. Het is echter geen godsdienstige
stroming. Er is wél een christelijk
sausje over hun gedachtegoed heen
gegoten, anders had men de
vrijmetselarij destijds waarschijnlijk
nooit van de grond kunnen krijgen.
In die tijd – in de 18e eeuw - geloofde
men inmiddels niet meer onvoorwaardelijk in een alles besturende God.
Het idee leefde, dat God de wereld
aan zichzelf overgelaten had en dat de
mens het zelf moest zien op te lossen.
Wellicht voelden vrijmetselaars zich
daarom geroepen om ernaar te streven
om die rol op zich te kunnen nemen: de
mens als rentmeester op aarde. Om die
taak aan te kunnen moest men eerst
zichzelf leren kennen. Dat idee was zo
belangrijk, dat deze uitnodiging nog
steeds boven elke maçonnieke
tempelpoort staat: Ken Uzelve.
Vrijmetselaars zijn symbolische
bouwers aan de Tempel der Mensheid,
zinnebeeldig voorgesteld door de te
herbouwen Tempel van Koning Salomo.
Zijzélf zijn de ruwe steen die
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bijgeslepen moet worden om te kunnen
passen in het geheel. Deze Tempel in
aanbouw wordt geschraagd door drie
Zuilen, de zogenaamde ‘Kleine Lichten’
die Wijsheid, Kracht en Schoonheid heten en die in mijn optiek symbool staan
voor de menselijke ziel.
Over de ziel en vrijmetselarij
Wat heeft de ziel met vrijmetselarij
te maken?
Vanuit een diepe overtuiging zeg ik:
“ALLES”. Maar omdat vrijmetselaars
niet houden van dogma’s, is het toch
niet zo’n gemakkelijke vraag, want:
bestaat er wel zoiets als een ziel?

Handschoenen en Schootsvel
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We weten het niet met zekerheid en
het gedachtegoed van de vrijmetselarij
kan nu eenmaal door elke vrijmetselaar
naar eigen believen geïnterpreteerd
worden. Als we het woord ‘ziel’ echter
kunnen vervangen door ‘hart’ of ‘Hoger
Zelf’ is hopelijk voor een ieder de lading
te dekken. Dan kan de ziel gezien worden als datgene in een mens dat hem
in staat kan stellen om, bewogen door
verantwoordelijkheid en empathie, een
bewuste keuze te maken voor het
goede.
“Ter vooruitgang van de mensheid”,
zoals vrijmetselaars dat benoemen.
Nu zijn onze ritualen ontstaan in een
tijd, waarin niet aan het bestaan van
de ziel getwijfeld werd. Ze zijn dan ook
doordesemd met het streven om de
menselijke ziel wakker te laten worden,
te ontwikkelen en te vervolmaken.
Dit wordt letterlijk verwoord als het
zoeken naar en het uiteindelijk vinden
van het geestelijke Licht: een streven
dat - in hedendaagse termen - erop
gericht is om het eigen kleine ego
achter zich te kunnen laten en zo meer
open te staan voor de wereld rondom.
In de onttoverde wereld van de 18e
eeuw omarmde de vrijmetselarij zowel
de wetenschap als romantische
denkbeelden vanuit de Renaissance
[1] die op dat moment bij de gegoede
burgerij in de mode waren.
De opstellers van de vrijmetselaarsULWXDOHQNR]HQHUYRRURPGH¿JXXU
van Koning Salomo en zijn Tempel te
gebruiken om hun doelstellingen
gezicht te geven.
Het kernbegrip hierbij is wijsheid.
Over Wijsheid
Ook de denkbeelden van met name
3ODWR Y&KU PHW]LMQ
ordening van de kosmos, hebben de
vrijmetselarij geïnspireerd.
Het vermelden waard is in mijn ogen
de rol van zijn Wereldziel, Sophia, de
Wijsheid, het Idee der Ideeën.

De Tempel van Koning Salomo

Wereldziel
Hoe ziet de goddelijke wereld van Plato
eruit? Er is een onkenbaar Al. Deze
creëert een goddelijke kracht, waarna
Hij zich terugtrekt en aan wie Hij de
verdere schepping overdraagt. Deze
‘Demiurg’ wordt: ‘Opperbouwmeester
des Heelals’ genoemd, net zoals vrijmetselaars het Hogere Beginsel benoemen in hun rituelen. Zijn eerste schepping is de eeuwige Wereldziel, Sophia
of Wijsheid. Zij is zijn metgezel,
bestond dus al vóór de schepping en
hielp bij de totstandkoming van de
kosmos. De Wereldziel wordt ook wel
als een zwangere vrouw afgebeeld.
Door haar kinderen te baren - haar
lichtvonken - en die naar de wereld
te zenden doordrenkt ze alles wat er
is. Zo is de hele wereld bezield en
goddelijk, vol Licht, Liefde, Leven en
Gerechtigheid. De ziel van de mens is
zich dat echter niet bewust. Pas als zij
zich haar goddelijke oorsprong realiVHHUWNDQKDDUOHWWHUOLMNHHQ¿JXXUOLMNH
verlichtingsproces beginnen en zal zij
ooit weer in staat zijn om naar haar
oorsprong terug te keren. Dit gegeven vinden we terug in onze ritualen,
waarin het ontwaken van de ziel aange-
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moedigd en mogelijk gemaakt wordt:
we kunnen in contact komen met ons
wezenlijke Zelf, of anders gezegd: ‘ons
betere Ik’.
In het oude Egypte zou men zich afgevraagd hebben: kan de ziel de uitdaging met de veer van Ma’at aan? Kan
zij zó vergeestelijken dat de stof – het
verstikkende ego met al zijn noden en
onhebbelijkheden - geen vat meer op
haar heeft?
De Wijsheid van Salomo
Laten we stilstaan bij hoofdstuk 8
YHUVXLWKHW%RHN:LMVKHLGYDQ
6DORPRHHQ-RRGV%LMEHOERHNGDW
onder hellenistische invloed omVWUHHNVY&KUJHVFKUHYHQZHUG
Haar Kracht omvat de wereld
van het ene uiteinde tot het andere
Alles bestuurt de Wijsheid even
voortreffelijk
Ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht
Ik heb geprobeerd om haar als
mijn bruid naar mijn huis te voeren
Omdat ik voor haar Schoonheid
gevallen ben…
Wijsheid, Kracht en Schoonheid:
het is de naam, die ik aan deze lezing
heb gegeven en waar ik al van gezegd
heb dat het ook de namen zijn van de
drie Zuilen in de Tempel. Is dit toeval?
.RQLQJ6DORPR>@VWRQGEHNHQGRP
zijn wijsheid en zijn tempel werd gezien
als een voorbeeld van volmaaktheid.
Met de kennis van nu weten we dat
deze Eerste Tempel van de Hebreeuwen
een andere religieuze inhoud had dan
de geloofsbelijdenis in de enkele honderden jaren later gebouwde Tweede
Tempel. Deze Tempel [3] werd door de
aanhangers van ‘de Wijsheid van
Salomo’ als een valse tempel
beschouwd.
Wat hield dat verschil in? In de godenwereld van de Eerste Tempel was er de
6FKHSSHUJRG>@YDQGH+HEUHHXZHQ
met als zijn metgezel de Koningin van
de Hemel Ashera (waarschijnlijk zijn



De drie Zuilen van Wijsheid, Kracht en Schoonheid

PRHGHU >@=LMZHUGYRRUDOGRRUYURXwen aanbeden. Dat deden veel vrouwen
van Salomo ook. Hier wordt afkeurend
door de Schriftgeleerden van de Tweede
Tempel over geschreven en zo vinden
we dat ook terug in de Bijbel. Veel
pilaren, opgerichte palen en bomen
verwezen naar deze vrouwelijke godheid. Kennis hierover komen we fragmentarisch en versluierd in het Oude
7HVWDPHQWWHJHQ2QGHU.RQLQJ-RVLD
verdween dit vrouwelijke aspect van
*RGGH¿QLWLHI%RXZZHUNHQWHUKDUHHUH
werden met de grond gelijkgemaakt.
De keuze door de vrijmetselarij voor
de Tempel van Koning Salomo is zonder twijfel bewust geweest. De reden
niet meteen. Misschien omdat het
Hebreeuwse geloof een relatie leek te
hebben met denkbeelden van Plato
en zijn Wereldziel. Zij wordt ook wel
afgebeeld als Levensboom. Voor beide
invalshoeken gold dat deze zuilen, palen en bomen gezien werden als
verbindingen tussen hemel en aarde,
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licht en duister.
Van de Levensboom zegt de maçon
D.W.L. van Son: Deze boom tussen
aarde en hemel rijst op uit de duistere
diepte, waaraan wijsheid ontspringt.
Hij groeit in de breedte, door ‘kracht’
gevoed, om tot volle wasdom die
voltooiing te bereiken, die wij als
Schoonheid omschrijven [6].
Over Licht
Grote Lichten en Kleine Lichten
In de vrijmetselarij kennen we ‘de drie
Grote Lichten’, te weten de Bijbel, de
Passer en de Winkelhaak. Vroeger
werden ze zo niet genoemd; toen
heetten ze: ‘Zon, Maan en de Meester
der Loge’ (symbolisch werd hiermee de
SURIHHW-HVDMD>@DDQJHGXLG 
De symboliek werd op een gegeven
moment niet meer begrepen. Toen
werden deze ‘Grote Lichten’ eerst de
‘Kleine Lichten’ en daarna verdween die
symboliek en kregen de ‘Kleine Lichten’
hun huidige namen. Toch vinden we in
de Oude Landmerken bij de uitleg van
het tableau drie lichten die benoemd
worden als: de Zon – bron van alle
leven, Maan en sterren – machten van
de nacht en de Vijfpuntige Ster –
symbool van de Opperbouwmeester
van het Heelal....zo verlicht de
Meester de Loge.
De symboliek van de Zon
Vanaf de verre oudheid - door de verschillende culturen doorgegeven - leeft
het idee dat er onvergankelijk en vergankelijk licht is. Enkele invalshoeken.
Vanuit de hermetische gedachte is er
een onkenbare God de Vader. Hij schept
en omvat de kosmos, en de kosmos
omvat de mens, met de Zon aan het
hoofd als Scheppergod, de God van
Leven en Licht.
Ook deze heet ‘Opperbouwmeester van
het Heelal’. De Zon heeft de verbinding
tot stand gebracht tussen hemel en
aarde, tussen macro- en microkosmos,
tussen Licht en duisternis.

De Wereldziel van Plato wordt ook wel
vergeleken met en afgebeeld als de
zon. In deze vorm laat ze versluierd
haar goddelijkheid zien.
Vaak wordt dit afgebeeld met de zon als
een halo boven haar hoofd en de maan
onder haar voeten.
Zij in het midden, als het ware op de
grens van licht en duisternis.
'H¿ORVRRI3DUPHQLGHV FDY&KU 
ging al in een leerdicht met de dochters
van de zonnegod op weg naar het Licht.
Halverwege bij de toegangspoort tot
het Licht zat de Godin van de
Gerechtigheid met de sleutel. Hem
werd toegestaan om de sfeer van het
Licht te betreden en daardoor kon hij
kennis nemen van de Waarheid.
Wijsheid, Kracht en Schoonheid
in de Tempel
Het is daarom denk ik veelzeggend
dat de maçonnieke arbeid in de Tem-

Tableau van Loge nr. 91 ‘Georges Martin I, Den Haag’
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pel symbolisch begint op ‘het uur van
de middag’, als de zon haar grootste
kracht heeft, en eindigt op middernacht, als de zon geen invloed meer op
de mens kan uitoefenen, met andere
woorden: maçonnieke arbeid moet altijd optimaal ‘verlicht’ zijn.
Of we nu uitgaan van denkbeelden uit
de tijd van Koning Salomo, Parmenides,
Plato of de hermetici: Licht is waar het
om gaat. Waar het Licht is, is de Wijsheid; en waar de Wijsheid zetelt, kan
de Waarheid zich openbaren
Aan de ingang van de Tempel staan
twee hoge zuilen. Eén verwijst naar de
hemel, de ander naar de aarde.

mos in relatie tot microkosmos.

Over beide hangt een net met
granaatappels. Zo boven, zo beneden:
harmonie en vruchtbaarheid,
kwaliteiten die we aan de metgezel
van de Opperbouwmeester des
Heelals kunnen toeschrijven:
de Wijsheid, maar evenzeer aan
de metgezel van de
Hebreeuwse Scheppergod.
In deze Tempel, die symbolisch zonder
dak is, vindt u een kosmische wereld
met onder andere de zon, de maan,
planeten, sterren en de Dierenriem:
een domein dat ook weer toebehoorde
aan de Wereldziel, waar zij de scepter
over zwaaide, maar die we ook in de
voor de vrijmetselarij zo belangrijke
‘Oude Landmerken’ terugvinden.

Noten

Tenslotte

Versluierde mythische boodschap:
Ken Uzelve. De door materie bestofte
ziel kan wakker gemaakt worden als
zij haar oorsprong beseft. Zij is in alles
en alles is in haar. In hedendaagse taal
zou ik het zo willen zeggen: We zijn
deel van het geheel en het geheel is
deel van ons. Wie het Licht van Wijsheid heeft mogen ontvangen, zal door
innerlijk Weten de niet onder woorden
te brengen Waarheid kunnen ervaren.

1 Versmelting van ideeën van Plato/hellenisme/
KHUPHWLFDJQRVWLFLVPHVRH¿VPHFKULVWHQGRP
jodendom; zie Dictionary of Gnosis & Western
Esotericism±%ULOO
2&DY&KUGHNRQLQJHQ6DXO'DYLG
HQ6DORPR=LH6FKLSÀLQJHU±Sophia-Maria
39ROJHOLQJHQYDQGHGHQNEHHOGHQYDQ-RVLD
FDY&KU =LH%DUNHU0±The Hidden
Tradition of the Kingdom of God
4'H]HVFKHSSHUJRG-+:+LVppQYDQGHYHOH
goden, die gezamenlijk over de wereld heersen.
Hij heeft Israël toegewezen gekregen.
5 Er lijkt een relatie (archetype Moeder Gods en
+HLOLJH*HHVW WH]LMQWXVVHQRD0D¶DW,VLV
+DWKRU,VKWDU$VKHUD6MHFKLQD&KRFKPD6RSKLD
en Maria.
6 Son van D.W.L. - Erudiete Inspiratie blz. 39Ritus en Tempelbouw
7 Profeet, zoon van Amos, aanhanger van de
Davidische dynastie. Bijbel

Ik vind dit een mooie gedachte:
Vanuit de hemel kan Wijsheid - of
anders gezegd de Wereldziel – rechtstreeks haar stralen de dakloze Tempel
in zenden, om daar te worden
opgevangen door de drie Zuilen die de
Tempel dragen:
Wijsheid, Kracht en Schoonheid van
Boven, opgevangen door wijsheid,
kracht en schoonheid van beneden.
Zo verenigt bezieling vanuit het Hogere
zich met de bezielde mens, macrokos-
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'RRVYRRU+62OFRWWGRRU9DKDQDORJH
WHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGGRRU%D[$UW

/HVVWDQGDDUG9DKDQDORJH
WHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGGRRU%D[$UW

-DQXV'H:LQWHUMuziek van BeethovenWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOGGRRU%D[$UW
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Lauweriks, Lotus 1897 - ter beschikking gesteld door Bax Art

Hilma af Klint, The Dove - Nr. 12 ter beschikking gesteld door Bax Art
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Lauweriks, schets voor Bank Osthaus in Hagen ter beschikking gesteld door Bax Art
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Sluiting door Els Rijneker,
voorzitter van de
7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG

DE UITDAGING VAN DE ZIEL,
waarheid, weten en wijsheid…
=LMQZLMQLHWDOOHQSHOJULPVGLH]LFK
bewegen op ‘het pad’?

5HJLQDOG:0DFKHOOThe Path

1DGH]HSUDFKWLJHGDJYROPRRLH
HUYDULQJHQVFKLHWHQZRRUGHQWHNRUW
1DPHQVDOOHGHHOQHPHUVYHHOGDQNDDQ
alle inleiders voor wat zij vandaag met
ons hebben willen delen!
9RRUGDWZHGH]HGDJHLQGLJHQPHWHHQ
oorverdovend moment van stilte, is er
HHQWHNVWYDQ+3%ODYDWVN\

Het gaat over hoe wij die uitdaging van
de ziel zouden kunnen aangaan, hoe wij
]XLYHU]RXGHQNXQQHQOHYHQ'HWHNVW
wordt wel De Gulden Treden genoemd:
Een vlekkeloos leven;
een open denkvermogen,
een rein hart;
een vurig verstand;
een ongesluierd geestelijk inzicht;
een broederlijk gevoel voor onze
medeleerling;
bereidwilligheid om raad en lering te
geven en te ontvangen;
een loyaal gevoel van plicht
tegenover de Leraar;
het gewillig gehoorgeven aan de eisen
van Waarheid wanneer wij eenmaal ons
vertrouwen in die Waarheid geplaatst
hebben en geloven dat de Leraar in het
bezit daarvan is;
een moedig verdragen van
persoonlijk onrecht;
een dapper opkomen voor onze
beginselen;
een onverschrokken verdediging van
hen die onrechtvaardig worden
aangevallen en een waakzaam
oog voortdurend gericht op het
Ideaal van menselijke vooruitgang en
volmaking dat de Geheime
Wetenschap ons toont- dat is de
GULDEN TRAP langs welker treden de
leerling vermag op te stijgen naar de
Tempel der Goddelijke Wijsheid.
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$GUHVVHQ7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJ
6HFUHWDULDWHQYDQORJHV (l) HQFHQWUD(c), (b) = met bibliotheek
$PHUVIRRUW(l,b):

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
(PDLODPHUVIRRUW#WKHRVR¿HQO

$PVWHUGDP(l):

0Z5+%DQJPD%LEHQ:RRQDUNGH.HON.DOI5URRG
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0Z0:0HHN0HQQHJD%XUJ7XWHLQ1ROWKHQLXVODDQ
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Arnhem (l,b):
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Lotusreeks 1

Inleidingen in mystiek en esoterie
722 bladzijden, Verzameling
ISBN 9789061750925 - Prijs € 12,50
Op een toegankelijke wijze hebben vier
WKHRVR¿VFKHDXWHXUVJHVFKUHYHQRYHU
EHODQJULMNHRQGHUZHUSHQLQGHWKHRVR¿H
Kwesties die o.a. aan bod komen zijn:
P\VWLHNOLHIGHHQZLOVNUDFKWPHGLWDWLH
HQEH]LQQLQJEHZXVW]LMQFRQFHQWUDWLHHQ
FRQWHPSODWLHHQGHPHQVHOLMNHQDWXXU
Deze verzameling bevat:
Zoek naar de Weg - Rohit Mehta
De Scheppende Stilte - Rohit Mahta
Praktische Mystiek - Evelyn Underhill
Medidatie - Adelaide Gardnee
De Zeven Mensentypen - Geoffrey Hodson

Lotusreeks 2
Het mysterie van de mens
572 bladzijden, Verzameling
ISBN 9789061750956 - Prijs € 12,50
7KHRVR¿VFKHDXWHXUVKHEEHQRSHHQKHOGHUH
ZLM]HEHODQJULMNHRQGHUZHUSHQEHOLFKW]RDOV
RDKHWXQLYHUVHOHVFKHSSLQJVSURFHVGHSODDWV
YDQGHPHQVLQGHVFKHSSLQJRQWZDNHQWRWKHW
EHVHIYDQZDDUKHLGUHwQFDUQDWLHHQJHUHFKWLJ
heid en de Yoga-Aphorismen van Patanjali.
Deze verzameling bevat:
Verborgen krachten in de natuur en in de mens
- Geoffrey Hodson
De diepere zin van het leven - N. Sri Ram
Speurtocht naar het zelf(XQLFHHQ)HOL[/D\WRQ
7KHRVR¿HHQGH<RJDDSKRULVPHQYDQ3DWDQMDOL
- Geoffrey C.E. Williams
'H<RJDDSKRULVPHQYDQ3DWDQMDOL
- Manilal N. Dvivedi

7KHRVR¿D-DDUJDQJQUPDDUW
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7KHRVRÀVFKH9HUHQLJLQJLQ1HGHUODQG

'RHOHLQGHQYDQGH7KHRVR¿VFKH9HUHQLJLQJ
Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
Het onderzoeken van de onverklaarde wetten
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.
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