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VAN HET BESTUUR 
 

De eerste Harmonia Nederland  van het nieuwe jaar, dat al weer 
enige tijd onderweg is, ligt voor u. 
Aan de Algemene Vergadering op zaterdag 14 mei word t de laatste 
hand gelegd.  
Zoals verleden jaar al is aangekondigd, verlaten Tine den Teuling - 
van der Vaart (secretariaat na 13 jaar ) en Goos van der Velde 
(penningmeester na 16 jaar) het hoofdbestuur.  
 
Voor hen is opvolging nodig om de landelijke 
vereniging te laten voortbestaan.  
 
Zowel Tine als Goos hebben aangegeven de nieuwe bes tuursleden 
te zullen bijstaan.  
(De bedoeling is wel dat de nieuwe HB leden uit and ere afdelingen 
komen dan afdeling Arnhem). 
Zelf heb ik het voorzitterschap op mij genomen om o pheffing te 
voorkomen en dit jaar zal ik mij ook weer verkiesba ar stellen.  
We gaan er vanuit dat er bij de afdelingen de inten tie aanwezig is 
om de landelijke vereniging te laten voortbestaan. Het zou erg 
jammer zijn om er na 123 jaar een streep onder te m oeten zetten.  

De komende AV zal dan ook een belangrijke en doorsl aggevende vergadering zijn. 
Wij hopen dat alle afdelingen aanwezig zullen zijn om zo het beleid voor de komende tijd vast te kunne n 
stellen en eventuele veranderingen te kunnen doorvo eren. 
Het hoofdbestuur wil zich samen met de afdelingen s terk maken om zo te kunnen voldoen aan de 
spirituele vraag in deze steeds sneller wordende ti jd.  
Daartoe vragen we uw aller medewerking. 
Samen met u kunnen we de afdelingen weer laten groe ien. Dat betekent ook dat we in alle openheid met 
elkaar moeten onderzoeken wat goed is en wat verand erd of aangepast moet worden. Uiteraard gaat het 
hier niet om een verandering van de wezenlijke bood schap van Harmonia, maar uitsluitend om een 
modernisering van de vorm waarin die boodschap gego ten wordt.  
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben wij het g evoel dat de belangstelling voor de avonden weer 
wat is toegenomen. De media hype lijkt wat te zijn afgenomen en de mensen lijken weer meer op zoek 
naar een vereniging.  
De dagen worden al weer langer en het voorjaar dien t zich, soms voorzichtig, aan. Daar kunnen we 
nieuwe hoop en energie uit putten. 
 
 MAARTEN VAN SANTE, voorzitter 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Wat zal ik nog toevoegen aan het pleidooi van Maarten en de bewogen woorden van Rob van der Vossen in het 
interview op de laatste bladzijden van dit nummer..... 
Wat mij betreft moet Harmonia blijven, en dat is ons aller verantwoordelijkheid, niet alleen die van een paar 
mensen die zich 'geroepen voelen' . Ook in deze tijd, misschien wel juist in deze tijd, is het van groot belang dat 
de levensovertuiging van waaruit Harmonia is ontstaan en die ons als leden inspireert verder gedragen wordt 
door een landelijke vereniging-met-geschiedenis. Ook al bedenken we dat niet iedere dag; Harmonia is 
bijzonder . Geweldige, moedige en overtuigde mensen uit ons verleden kijken vanaf de andere kant op ons neer, 
en willen ons helpen. Dat geloven we toch? 
Het tijdschrift zal verdwijnen als Harmonia ophoudt te bestaan, en dat geldt ook voor alle andere dingen die het 
hoofdbestuur achter en vóór de schermen voor ons doet. Als we willen dat het zover niet komt, dan is er maar 
één weg te gaan: geef u op voor het bestuur! 
 
Wat dit nummer van Harmonia Nederland betreft: ik dank alle mensen die iets hebben ingestuurd hartelijk voor 
hun bijdragen. Wat dat betreft gaat het de goede kant op. We hopen dat ieder van u iets in het tijdschrift vindt dat 
lezenswaard is. 
Het volgende nummer heeft als thema 'Natuurgeesten'. Alle bijdragen zijn welkom, ook over andere onderwerpen 
natuurlijk. Alvast bedankt! 
 
LOES MODDERMAN, redactie 
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IN THE PICTURE 
 

Ik ben Lorette Kos, lid 
van de afdeling Utrecht. 
Ongeveer 8 jaar geleden 
ging ik een 
vakantieworkshop 
schilderen doen in 
Frankrijk. Daar stonden 
we tussen de 
zonnebloemen in het 
veld te schilderen. Dat 
ging zo goed, dat ik niet 
meer kon ophouden.... 
Een jaar later had ik mijn 
eerste expositie. O, wat 
was ik trots! 
Ik ben toen parttime 

gaan werken om meer met deze creativiteit te doen. 
Ik ben meer gaan verkopen en ook in opdracht gaan 
werken (www.lorettekos.nl ) 
Maar ik kan er ook weer niet van leven en dus heb ik 
er nog steeds een gewone baan bij. Ik werk bij een 
adviesbureau en geef met name aan gemeentes 
advies over hun projectmanagement. Daarvoor was 
ik een tijdje projectleider bij de Gemeente Rotterdam. 
Inmiddels woon ik in Utrecht. 
 
Twee jaar geleden kwam ik, mede door een soort 
burn-out, in een periode terecht waarbij ik mij veel 
meer op spirituele zaken ging richten. Ik las het ene 
boek na het andere over paranormale verschijnselen, 
telepathie, psychometrie, bijna dood ervaringen, 
graancirkels, orbs, you name it! (Ik vond de ledendag 
trouwens ontzettend leuk, een prachtige lezing en 
mooie workshops. Mijn complimenten voor de 
organisatie.) Ik ging overal kijken op beurzen en 
spirituele avonden. 
Toen besloot ik zelf maar eens de proef op de som te 
nemen! Ik meldde me aan voor een cursus 'Intuïtieve 
Ontwikkeling' bij Harmonia Utrecht. En zo ben ik dus 
bij Harmonia terecht gekomen. 
 
Momenteel volg ik de tweede cursus bij Harmonia 
met Martin Reul. Elke avond is weer bijzonder. 
Ik geniet enorm van mijn contact met ‘gene zijde’, 
ben elke keer verbaasd dat ik dingen heb gezien die 
kloppen en dat er echt mensen aan mij ‘verschijnen’. 
Het lijkt me voor de nabije toekomst schitterend werk 
om te doen, dat je op deze manier mensen iets kunt 
geven. Ik voel ook contact met een paar gidsen.  
Wat ik hier vooral uithaal is vertrouwen, een intens 
gevoel dat alles wat mij gebeurt een goeie reden 
heeft, en dat zorgt ook weer voor liefde, voor mezelf 
en iedereen (tenminste....bijna iedereen ;-)  ) 
Ik heb een cursus Reiki gedaan en geef vrienden en 
kennissen graag energie, zij blijken er toch telkens 
baat bij te hebben. Momenteel volg ik een opleiding 
tot coach en  op de een of andere manier heb ik het 
idee dat alle puzzelstukjes steeds meer in elkaar 
beginnen te vallen. 
 
Over het schilderij op de cover: De naam die 
ik er aan gaf is ' Vlindervrouw'  . 

 
In de tuin van een goeie vriend stond een 
vlinderstruik, die zijn naam eer aandeed.  
Hij glinsterde aan alle kanten van het zonlicht dat op 
de vleugels van tientallen vlinders weerkaatste.  
Het was een betoverend gezicht.  De kwetsbare 
vlinders zagen er zo sterk en kleurrijk uit. 
Zo ben ik een paar jaar geleden geïnspireerd om 
vlinders te gaan schilderen. De gebruikelijke 
betekenis van vlinders is de transformatie. Van rups 
in cocon naar een prachtige bloei. Hoe cliché het ook 
klinkt, transformatie heeft voor mij een magische 
kracht. Alsof je werkelijk elke dag opnieuw kunt 
kiezen om alle liefde en schoonheid in jezelf naar 
buiten te brengen.  
Zo ook deze vlindervrouw. Zij komt tot volle bloei, 
ondersteund door de toverkunst van vlinders. Kon ik 
nu maar met mijn schilderijen liefde en geluk naar de 
mensen toe brengen......  
In die geest schilderde ik een ander vlinderschilderij 
dat op m'n site en op de achterkant van dit tijdschrift 
in kleur te zien is, en ik noemde het: 
'Geluksmomenten' .  
Het inspireerde me tot het volgende gedichtje: 
 
Geluksmomenten  
zijn als vlinders 
betoverend 
krachtig 
vluchtig en teer.  
Maar als je oplet 
zie je ze overal  
met je mee dwarrelen 
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JENNY COCKELL 
Bron: Guy Lyon Playfair 'New Clothes For Old Souls' 
 

Jenny Cockell, een chiropediste uit 
Northamptonshire, was er van 
jongs af aan van overtuigd dat ze 
eerder had geleefd... in Ierland. 
Het verbaasde haar dat andere 
mensen geen herinneringen 
schenen te hebben aan een vorig 
bestaan en het idee zelfs 
belachelijk vonden. 
Toen Jenny zelf kinderen kreeg 
werden de herinneringen steeds 
sterker, en in haar dromen werd ze 
belaagd door het gevoel dat ze 

binnenkort zou sterven en de vraag wat er dan met 'haar' kinderen moest 
gebeuren. 
Ze begon kaarten te tekenen waarop ze vastlegde wat ze zich herinnerde 
van plaatsen in Ierland en hun ligging.  
Die kaarten hielpen haar de plek te vinden die ze zocht: een dorp even 
ten noorden van Dublin: Malahide. 
Er zat niets anders op dan naar Ierland te gaan, maar daar moest voor 
gespaard worden. In de tussentijd kwam Jenny in 1988 in contact met 
een regressietherapeut die een serie experimenten met haar deed. 
Jenny werd onder hypnose overspoeld met herinneringen aan haar leven 
als Mary Sutton, ► die in 1932 in een ziekenhuis in Dublin was 
gestorven.      
Bij haar eerste bezoek aan Malahide ontdekte Jenny dat daar inderdaad 
een familie Sutton had gewoond. Die familie spoorde met haar 
herinneringen. Haar zoektocht bracht aan het licht dat de kinderen na 
Mary's dood op verschillende plaatsen terecht waren gekomen en elkaar 
waarschijnlijk uit het oog hadden verloren.  
Die kinderen zouden mogelijk nog leven. 
Een bericht in de krant deed de rest. In 1990 nam Mary's tweede zoon 
Jeffrey contact op, en in de twee jaar daarna waren 4 van de 5 kinderen  

teruggevonden. Het viel voor 
hen niet mee om aan het idee te 
wennen dat Jenny hun moeder 
geweest was, maar ze wist 
zoveel details van Mary's leven 
en van hun kindertijd dat ze 
uiteindelijk overtuigd werden. 
Jenny leek bovendien ook 
uiterlijk op Mary Sutton. 
Toen een van de kinderen een 
priester om raad vroeg dacht die 
niet zozeer aan reïncarnatie, 
maar meer dat Mary misschien 
Jenny had gebruikt om het gezin 
weer bij elkaar te brengen.  
Jenny Cockell schreef er een 
boek over: 'Yesterday's 
Children ' 

 
 
LAMA  

In het Tibetaanse 
Boeddhisme wordt de 
incarnatie van een 
gestorven leider 
gezocht door een 
aantal monniken die 
daarvoor desnoods de 
hele wereld over gaan. 
Zo wordt de volgende 
Dalai Lama en de 
Panchen Lama 
gekozen uit enkele 

mogelijke kinderkandidaten. Een bijzonder proces, 
dat een kind al vroeg bij zijn familie weghaalt om het 
klaar te stomen voor een ongewoon leven. Zo ook in 
het volgende actuele geval: 
 
Osel Hita Torres  werd in 1985 geboren als de 4de 
zoon van een Spaanse familie, aanhangers van 
Lama Yeshe, de stichter van de FPMT, de 
Foundation for the Preservation of the Mahayana 
Tradition. 
Nauwelijks een jaar oud werd hij door monniken 
herkend als mogelijke kandidaat en gekozen uit 9  

andere kinderen. De Dalai Lama bevestigde in 1986 
zijn status als volgende incarnatie van Lama Yeshe. 
Vanaf dat moment was de jongen 'Lama Tenzin Osel 
Rimpoche' ; een jongen voor wie een normaal leven 
er niet meer inzat. 
Maar Osel kwam weer terug uit Tibet.  
Zelf zegt hij: "Sommige mensen denken dat ik, omdat 
ik Lama Yeshe's incarnatie 
ben, ook precies zo ben als 
Lama Yeshe. Maar dat is 
niet waar. De wereld 
verandert, en ook het 
Tibetaanse Boeddhisme 
verandert." 
Osel ziet zichzelf nog 
steeds als iemand met een 
opdracht, maar een heel 
andere. Hij is teruggegaan 
naar Spanje en heeft daar 
een opleiding aan de 
filmacademie met succes 
afgerond. Hoewel hij geen afstand neemt van zijn 
Tibetaanse achtergrond en alles wat hij daardoor 
geleerd heeft, voelt hij het nu als zijn opdracht de 
wereld met moderne middelen een stukje beter te 
maken.  
Meer over Osel: http://www.fpmt.org/Teachers/Osel/ 
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DE LEVENS VAN JEFFREY KEENE 
Bron: Jeffrey Keen, 'Someone Else's Yesterday' en 
YouTube 
 

Het reïncarnatieverhaal van Jeffrey Keene, een 
brandweercommandant uit Connecticut, is in 
meerdere opzichten opmerkelijk. 
Keene's verhaal begint in 1991, toen hij met zijn 
vrouw op vakantie was, op zoek naar antiquiteiten. 
Ze stopten in Sharpsburg, Maryland, waar de slag 
van Antietam was geleverd in de Amerikaanse 
Burgeroorlog.  
Hoewel Keene tot dan toe geen enkele belangstelling 
had gehad voor die periode, voelde hij zich 
aangetrokken door het slagveld, waar hij werd 
besprongen door onbegrijpelijke emoties. 
In een winkel kocht hij een tijdschrift over de 
Burgeroorlog. Pas meer dan een jaar later begon hij 
erin te lezen, en opnieuw werd hij overspoeld door 
beelden en sensaties. 

Er stond een foto van generaal John Gordon, de 
bevelhebber van de strijd. De gelijkenis met Keene's 
eigen gezicht was meer dan opvallend. 
15 jaar vóór Keene op het spoor werd gezet van 
generaal Gordon, kreeg hij heftige pijn in zijn kaak, 
die bleef verergeren. Hij werd naar het ziekenhuis 
gebracht, waar men niets afwijkends kon vinden.  
De pijn verdween tenslotte. Dat gebeurde op 9 
september 1977, Keene's 30ste verjaardag. 
15 jaar later ontdekte Keene dat Generaal Gordon in 
z'n gezicht was gewond op 17 september 1862, 
tijdens de slag van Antietam. Gordon was toen 30 
jaar. Keene had drie aangeboren plekken op de huid 
van zijn gezicht: onder zijn linker oog, op z'n 
voorhoofd en over de rechter wang; op de plekken 
waar generaal Gordon gewond was geraakt. 
Dr. Ian Stevenson heeft dit soort 'birthmarks' uitvoerig 
onderzocht bij kinderen die zich vorige levens 
herinneren en veel parallellen vastgesteld tussen 
geboortelittekens en verwondingen uit een vorig 
leven, die soms via pathologie- rapporten goed zijn 
gedocumenteerd. 
. 
Op 9 september had generaal Gordon het bevel 
gegeven tot de slag van Antietam, waar hij 
sneuvelde; op Keene's toekomstige geboortedatum.  
Handschrift en schrijfstijl lijken ook opvallend veel op 
elkaar: beiden schreven een boek. 
Keene acht het waarschijnlijk dat de brandweerlieden 
die nu onder zijn bevel staan incarnaties zijn van de 
soldaten van weleer. Hij heeft een boek geschreven 
over zijn ervaringen:  'Someone Else's Yesterday '  
en geeft nu lezingen over de Amerikaanse 
Burgeroorlog.   

 
 
 

 

ZAADJE 
 
Een paar jaar geleden stond ik met een vriend op ee n rommelmarkt in een grote 
sporthal. Voor mensen die dat wel eens hebben meege maakt: zo'n markt verdient 
geen prijs voor vriendelijk menselijk gedrag. 
Mensen die trekken aan hetzelfde artikel, proberen van die paar centen nog wat af 
te dingen, zakken met spullen uit elkaar rukken of er met je waar vandoor gaan om 
het vervolgens op hun eigen tafel voor een hogere p rijs te verkopen...allemaal heel 
gewoon. 

Energetisch, stel ik me voor, is een rommelmarkt lu ilekkerland voor kwaadaardige elementalen. 
Mijn vriend, gevoeliger dan ik voor zulke onzienlij ke dingen, besloot  aan die omstandigheid wat te do en. 
Ergens in zijn broekzak had hij een frommelpapiertj e met zaadjes, overgebleven uit tuinarbeid of zo. V an 
welke plant is me ontgaan.  
Hij kwam van achter onze kraam vandaan en begaf zic h op pad, een handje met zaadjes voorzichtig voor 
zich uit houdend. Wie hem tegemoetkwam sprak hij aa n. "Wilt u een zaadje?" " Kan ik u hier een plezier  
mee doen?""Er komt een mooie bloem uit, gewoon in d e grond planten." " Mag ik u ook een zaadje 
geven?" 
En daar op die drukke drangmarkt voltrok zich voor mijn ogen een mirakel. Mensen stonden stil, soms wa t 
wantrouwend of onwennig maar meestal glimlachend, e n lieten zich een zaadje in de hand stoppen. 
Sommigen deden het gewoon in hun zak, anderen zocht en naar een papieren zakdoekje om het zorgvuldig 
in te wikkelen.  
Niemand weigerde het geschenk. Niemand was geïrrite erd. Niemand liep door. 
"Dank je wel hoor!" zeiden de meesten, alsof ze de schat van hun leven hadden ontvangen. En sommigen 
beloofden het zaadje in hun tuin te planten. 
Die dag gebeurde er, heel even en heel klein, gewoo n een wonder.    
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ROEPING OF REÏNCARNATIE? 
Loes Modderman 
 

Zo'n 50 jaar 
geleden 
maakte ik in 
het 
Tropeninstituut 
in Amsterdam 
eens een 
concert mee 
van een 

gamelanorkest, dat werd geleid door een volbloed 
Nederlander, Bernard IJzerdraad. In zijn inleidende 
praatje vertelde IJzerdraad hoe hij toen hij een jaar of 
tien was toevallig gamelanmuziek had gehoord, en 
daar zo door was getroffen dat hij verder maar één 
doel had: naar Indonesië, en zich verdiepen in die 
mysterieuze muziek. 
Na z'n studie vertrok hij en een paar jaar later had hij 
z'n eigen gamelan-orkest. 
Indrukwekkend. Want wat kan een jongen van tien 
jaar zo beroerd hebben in muziek die zo vreemd is 
aan onze cultuur, dat hij daar z'n leven aan wil 
wijden? Welke diepe weerklank vond de gamelan in 
die Hollandse jongen?  
 
De Brit Paul Brunton  (1898 - 
1981) ► was ook zo iemand 
met een missie. In 'Verborgen 
wijsheid' (1946) vertelt hij hoe 
het begon: "Indië wordt wel de 
schitterendste parel aan de 
Britse kroon genoemd" (zei de 
onderwijzer)...."Op hetzelfde 
ogenblik schrikt de jongen op.  
De klank van het woord 
INDIE, die de trommelvliezen van zijn ooren raakte, 

of de aanblik ervan op een gedrukte bladzijde, die 
door zijn oogzenuw opgenomen werd, geeft een 
opwindende en geheimzinnige betekenis aan het 
onbekende. Een onverklaarbare stroom van 
gedachten brengt het telkens weer voor hem."  
Einde citaat. 
Brunton's belangstelling voor India blijft, en men kan 
rustig van een passie spreken. Als de onderwijzer 
niet kijkt tekent hij "tulbanden, zwarte gezichten en 
schepen", en in z'n puberteit maakt hij met vrienden 
plannen om naar India te reizen, spaart geld, stippelt 
een route uit.....  
Pas jaren later worden die dromen werkelijkheid. 
Rond 1920 geeft een 'toevallige' ontmoeting met een 
Brahmaan Bruntons jeugdige verlangen richting aan 
wat in dat saaie klaslokaal in 1908 ontwaakte.  Zijn 
boeken vertellen hoe het verder ging. 
 
Een andere beroemde reiziger is de Française 
Alexandra David-Neel (1868 - 1969). Ook bij haar 
tekent de droom zich al op jonge leeftijd af , een 
droom van reizen in een land met uitgestrekte 
steppes en bergketens, en een mysterieuze stad die 
voor haar oprijst."Dezelfde droom heb ik steeds maar 
weer gehad sinds ik zes was" schrijft Alexandra.  
Als ze 15 is begint ze zich in de Gnosis en occultisme 
te verdiepen. Ze schrijft: "Iemand die gelooft in 
reïncarnatie van dezelfde ziel, zou kunnen denken 
dat de ziel van een oude theoloog in mijn persoontje 
tot leven is gekomen." 
In 1890 reist ze voor het eerst naar India, maar Tibet 
blijkt het land waar haar hart ligt. In 1920 schrijft ze 
aan haar man Philippe: "Ik kan mezelf niet losrukken 
van Tibet...ik ben geketend. Ik kan er niets aan 
doen." Alexandra is "homesick for a land that is not 
mine" en alle ontberingen, risico's en gevaren wegen 
niet op tegen haar levenslange diepe verbondenheid 
met het magische Tibet van een eeuw geleden.  

 
Journalist Vicky Mackenzie schreef een prachtig boek over Tenzin Palmo , een 
Boeddhistische non: Cave in the Snow . Tenzin Palmo (1943 -) heet eigenlijk Diane 
Perry, en is de dochter van een visboer in het Londense East End.  Hoewel ze een 
heel normaal kind was, leefde er 'iets' in haar wat haar deed verlangen naar 
eenzaamheid en afzondering, en het bereiken van volmaaktheid; een gevoel dat ze 
zelf niet plaatsen kon. In haar puberteit kwam ze in aanraking met de Theosofie en het 
Oosten, en op haar 20ste verliet ze Engeland op weg naar India. Daar ontmoette ze in 
1964 haar goeroe die haar herkende uit een vorige incarnatie. Tenzin werd een van de 
eerste Boeddhistische nonnen met een Westerse achtergrond en ze trad in, in een 
klooster waar verder alleen mannen waren.  

       Daar zwoer ze dat ze de verlichting zou bereiken, en in 1970 trok ze zich in een- 
       zaamheid terug, waarvan drie jaar in complete afzondering in een grot in de  

Himalaya, volgens een oude Boeddhistische traditie van meditatie en vasten.  
In 1988 kwam ze uit de grot met de onwrikbare wil een nonnenklooster te stichten. 
Om geld in te zamelen trok Tenzin, lezingen gevend, de wereld door, intussen overal 
spiritueel licht om zich heen spreidend. Het nonnenklooster is er gekomen. 
 

  Rijst de vraag: wat drijft een Londens meisje in de armen van het (toen nog heel onbekende) 
  Boeddhisme, en hoe diep moet dat gevoel van 'niet anders kunnen' zitten om iemand te  
  blijven motiveren zo'n leven vol ontberingen vol te houden?  
Ik vind het intrigerend. Deze mensen hebben een drijfveer, een visioen of een geheimzinnige en diepe verbonden- 
heid met 'iets' wat ze pas later leren kennen, iets wat niet voortkomt uit hun eigen cultuur. Maar ze weten wat ze 
willen, en zijn daar met geen mogelijkheid vanaf te brengen.  
Reïncarnatie? Roeping. Dat zeker. 
 
Het boek over Tenzin Palmo is vertaald als ' Innerl ijk vuur' 
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LEO WIERING, Bestuurslid van de afdeling Arnhem, overleed in augustus 2010.  
Leo schreef veel voor onze tweemaandelijkse Arnhemse Nieuwbrief. 
Hij was een groot liefhebber en kenner van gedichten. In elke Nieuwsbrief belichtte hij een gedicht dat voor hem 
een paranormale lading had. Het leek ons een goed idee om een aantal van zijn beschouwingen in deze en 
volgende tijdschriften te plaatsen. Hier de eerste aflevering die Leo kort voor zijn dood  schreef en die nu extra 
toepasselijk lijkt.... 

 

DICHTERS EN HET PARANORMALE  

 

Elke dag begin ik met een gedicht van de Poëziekalender 2010. Nu al voor het 
derde jaar. Maar eind vorig jaar, woensdag 16 december, trof ik een gedicht, dat 
naar mijn mening thuishoort in Dichters en het Paranormale.  
Na twee jaar was dat een eerste keer. Het gedicht trof mij, misschien een ander 
ook. 
 
Om te beginnen: de dichter was mij totaal onbekend.  ◄ Ruben van Gogh,  1966 
geboren. Nog nooit van gehoord. Overal nagekeken wie toch die Ruben kon zijn. 
Wat ik vond is in één zin samen te vatten: hij probeert poëzie te integreren met 
vormen van populaire cultuur. Zijn gedicht heet 'Nabestaan ' en komt uit de 
bundel 'Klein Oera Linda', uitgeverij Contact, Amsterdam 2006.  
Hij gebruikt ons bekende woorden als: gene zijde, vorm van entiteit, stiekem 
glaasjes lichten, vragen, droom.... 
 
Wie het gedicht zelf rustig leest herkent wellicht nog meer. 
Ik wel..... 

Voor mijn gevoel probeert de dichter een (voorlopig) antwoord te vinden op zijn vraag: 'Hoe besta ik voort aan gene 
zijde? ' En hij zoekt 'de oplossing' in wat mensen doen na een overlijden van een dierbare. Hoe zij proberen 
contact met de overledene te krijgen. Ons niet onbekend van vele openbare avonden waarop psychometrie 
centraal staat....De dichter komt er niet uit. Houdt het leven op als er niet meer over je gesproken wordt, niemand 
meer aan deze zijde van de tijd naar je vraagt?  
Nu ik het gedicht weer doorlees, treft het mij weer: echt menselijk en een vraag waarop geen (nooit?) antwoord 
komt.  
Maar oordeel zelf. Het gaat over nabestaan, na het aardse bestaan. Vandaar ook de titel. 

 

 

NABESTAAN 

 
Het valt nog niet mee 
aan gene zijde. 
Vooral in het begin, 
nog nieuw als vage vorm van entiteit, 
besteed je haast de meeste tijd 
aan redderen op aarde. 
Je leeft nog voort in allerlei gedachten, 
er zijn er zelfs die op je wachten 
of menen je nog af en toe te zien 
in mensenmassa's spiegels, verre neven, nichten 
die 's avonds stiekem glaasje lichten 
vol ongepaste vragen. 
Rusten is er dus niet bij, 
 
 
 

 
 
 
 
al wordt het wel allengs vrij rustig; 
verschijn je hoogstens af en toe nog 
in een droom, of iemand 
noemt per ongeluk je naam. 
Het wordt van nu af aan wat kalmer. 
Een achterkleinkind herinnert zich nog vaag 
dat ergens iemand ooit iets van je zei; 
je bent al bijna helemaal voorbij, 
even wachten nog 
en er is niemand meer 
die van je weet. 
Dan mag je eindelijk ook 
jezelf vergeten. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer mijn tijd gekomen is 

en vergankelijkheid en sterven me hebben ingehaald,  
Wanneer de adem ophoudt, en lichaam en geest versch illende wegen gaan, 

laat me dan niet ontgoocheld worden, of hangen aan het leven, 
maar laat voor altijd de diepste werkelijkheid mijn  deel zijn. 

 
Tibetaans  14de eeuw    bron: internet 
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EEN ERVARING 
Gerda van Breukelen - Riecker, afd. Utrecht 
 
Gerda stuurde ons een stapeltje ervaringen die ze heeft opgeschreven n.a.v. regressiesessies bij verschillende 
hypnotherapeuten. Tijdens die sessies herbeleefde ze vorige levens. Voor dit themanummer hebben we er een 
uitgekozen.  

 
Ik was in dat leven 
een man, ik denk 
ongeveer rond 1200. 
Geen knappert, 
gewoon, niet zo groot 
en gewild bij de 
meisjes. Ik had ook 
een goede vriend die 
in dit leven mijn broer 
Cor is. Samen konden 
we alles bepraten, 
vooral over het geloof.  
Hij was katholiek  en 
wilde het klooster in, 
om nog beter en 

dichter bij God te zijn.  
Ik had daar niet zoveel mee, maar aangezien ik toch 
niet zou gaan trouwen en ik mijn vriend vreselijk zou 
missen heb ik mij toen ook maar aangemeld. 
Wij kwamen terecht bij de Kapucijners in Zuid-
Frankrijk in de buurt van Marseille. Het was er erg 
dor en warm en wij droegen bruine pijen met een 
touw als koord en open sandalen. 
Ik vond het een saai leven, maar we hadden ook ons 
'uitje', naar een kasteeltje waar een herberg was 
gevestigd en waar je een ruim uitzicht had over de 
vallei. 
Wij dronken daar altijd ons biertje. Het grappige is dat 
er een hele grote dikke 'ober' was die ons kende, en 
als hij ons zag zitten dan veegde hij het tafeltje af met 
een smoezelige rode doek, zo van "zo, dat is schoon, 
de bestelling komt eraan". 
Onder hypnose zag ik dat die ober nu mijn zoon is. 
Toen die nog thuis woonde was hij net zo makkelijk. 

 
Voor het luiden van de klokken moesten wij alweer 
terug zijn. Wat mij opviel was dat ik toen heel goed 
kon lopen, kilometers.( Ik moet er nu niet aan 
denken!)  Daarom  moest ik brieven die door de abt 
geschreven waren, naar een abt in een klooster 
verderop brengen. Met alleen een kruik water en een 
stuk brood begaf ik mij op weg. 
Ik vertrok al heel vroeg, en tegen de avond bereikte 
ik het klooster. Na kloppen ging er een klein luikje in 
de deur open en vroeg een monnik wie ik was. Dan 
werd ik binnengelaten. 
De brief werd afgegeven en ik kon rusten. Maar 
iedere keer werd ik bij de abt geroepen en hij wilde 
altijd met mij praten over het geloof. 
Misschien omdat ik niet zo gelovig was en dus wat 
neutraler, bespraken wij heel veel onderwerpen. 
Deze abt zat al lang met heel veel vragen waar hij 
geen antwoord op wist of kreeg, en als ik weer weg 
ging met de brief voor onze eigen abt, dan ging hij 
verder met het vertalen van bijbelse boeken. 
Het leuke is dat mijn vader in dit leven die abt was, 
en hij heeft zijn hele leven geworsteld met vragen 
over de bijbel. Opgegroeid in de Apostolische kerk, 
had hij met die gemeenschap gebroken, want hij kon 
zich niet verenigen met de woorden van de 
voorganger, terwijl hij zelf helderziend hele andere 
dingen zag. 
Dus in zijn vroegere leven zocht hij ook al naar de 
waarheid. 
Ik vind het wel bijzonder, al die levens, maar het doel 
ervan snap ik niet zo. Zo ben je een vreedzame 
monnik en een paar levens later een soldaat. Alles 
moet je meemaken, wordt er wel gezegd. 
Nou, vooruit dan maar. 

 
 

WEERZIEN 
uit: Ariëlle Ford, Hot Chocolate  for the Mystical Soul 
 
Chiara, een meisje van 4, had een intense belangstelling voor Egypte. Ongewoon voor 
zo'n jong kind. 
Toen haar vader de gelegenheid kreeg om een seminar in Caïro te volgen, en hem 
bovendien vanuit zijn werk een cruise op de Nijl werd aangeboden, was dat natuurlijk 
een kans die hij met beide handen aangreep, voor hem en zijn gezin. 
Met een in Caïro werkende collega die een dochtertje had van dezelfde leeftijd spraken ze af elkaar bij de 
piramiden te treffen en wat tijd met elkaar door te brengen. 
Chiara was opgewonden bij het vooruitzicht naar Egypte te gaan, maar vooral verheugde ze zich op de ontmoeting 
met Sabrina, het 5- jarige dochtertje van haar vaders collega. Haar ouders waren verbaasd, want Chiara en 
Sabrina hadden elkaar nooit eerder gezien of gesproken.  
Of toch?  
Op de parkeerplaats bij de Piramiden vlogen de meisjes elkaar in de armen, in een langdurige omhelzing zoals 
alleen familieleden die elkaar in jaren niet gezien hebben dat doen.  
Terwijl de verbijsterde ouders toekeken hoorden ze de kinderen zeggen: "Oh, Sabrina, Chiara, ik ben zó blij je 
weer te zien!" 
"Weer?", vroeg de moeder van Sabrina. 
De meisjes knikten alleen, en wilden er niets over zeggen. 
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BOEKBESPREKINGEN: Reïncarnatie 
       
 

Een heel origineel en 
interessant boek over 
reïncarnatie is dat van de 
Amerikaanse schrijfster Carol 
Bowman : Wie was mijn 
kind?  (Bruna,1997) In het 
oorspronkelijk heet het boek 
'Children's Past Lives ', wat 
de lading beter dekt.   
 
Carol Bowman is moeder van 

twee kinderen, een zoon, Chase van vijf en een 
dochter, Sarah van negen.  
Het begrip reïncarnatie speelt geen enkele rol in hun 
leven, tot het jochie, een normaal vrolijk kind, op een 
dag ontzettend schrikt van het geknal van vuurwerk. 
De jongen is totaal overstuur. Die gebeurtenis blijkt 
oorlogsherinneringen uit een vorig bestaan naar 
boven gebracht te hebben. Chase herinnert zich hoe 
hij gewond is geraakt en tenslotte is gestorven op het 
slagveld in wat later de Amerikaanse Burgeroorlog 
blijkt te zijn. Hij vertelt daar gedetailleerd over, dingen 
die hij onmogelijk kan fantaseren en nog minder kan 
weten. 
Van het een komt het ander. Carol raakt overtuigd 
van de echtheid van Chase's  
herinneringen en van het belang van een juiste 
manier van benaderen.    
Nieuwsgierig  naar wat 
andere ouders meemaken 
besluit ze haar ervaringen in 
de publiciteit te brengen.  
De weerklank die ze krijgt is 
enorm. Het blijkt dat heel veel 
ouders vergelijkbare 
ervaringen met hun kinderen 
hebben, en ze wordt 
overstroomd met brieven. 
Veel van die verhalen staan 
in het boek.  
 
Wat het boek behalve boeiend ook waardevol maakt 
voor ouders is haar handleiding voor het herkennen 
van herinneringen, en hoe je er als ouder mee om 
moet gaan.  
Kenmerkend voor het verschil met kinderlijke 
fantasieverhalen is de onkinderlijke ernst waarmee 
het kind spontaan iets vertelt. Vaak is dat niet meer 
dan een moment. Het is belangrijk dat moment niet te 
missen, benadrukt Bowman..  
Een bijzonder boek voor ouders en grootouders, en 
een eye-opener voor iedereen die met kinderen te 
maken heeft. Carol Bowmans site is 
http://www.childpastlives.org/ 
 

 
 
'Vraag : is dit herkenbaar? Kennen we zelf kinderen 
die zich soms uiten op een manier die ons eerder 
doet denken aan een 'onkinderlijke'  herinnering aan 
een vorig leven dan aan een kinderlijke fantasie? 

Laat het weten! 
 
 

SHANTI  DEVI 
 
De Zweed Sture 
Lönnerstrand  schreef in 
1994 een boekje over het 
beroemde geval van Shanti 
Devi,  dat in het Nederlands 
is vertaald als 'Een verhaal 
over reïncarnatie'.   
Niet zomaar een verhaal. 

Daarom alleen al bijzonder: Shanti Devi heeft haar 
herinneringen altijd behouden. Bovendien is het een 
van de best gedocumenteerde en onderzochte 
gevallen die er zijn.  
Toen Lönnerstrand haar besloot op te zoeken was hij 
sceptisch over het bestaan van reïncarnatie en de 
echtheid van dit geval. Maar zoals het integere 
onderzoekers betaamt was hij open voor elke 
uitkomst, en uiteindelijk werd hij helemaal overtuigd. 
Shanti Devi kreeg extra publiciteit omdat Mahatma 
Gandhi haar persoonlijk opzocht, hoewel India geen 
gebrek heeft aan reïncarnatiegevallen. 
 
In het boek vertelt Shanti Devi haar verhaal over haar 
vorige leven in Muttra, India, haar dood op 4 oktober  
1925 in het kraambed en haar nieuwe leven korte tijd 
later, in Delhi. 
Op 4 jarige leeftijd begon ze te praten over haar man 
en te vragen naar haar zoon.  
Haar moeder kreeg uitvoerige aanwijzingen over de 
kleren die ze destijds had gedragen, wat ze at, en de 
beschrijving van haar man en de locatie van de 
winkel die hij had bezeten. 
Omdat ze jong was gestorven en snel 
gereïncarneerd, leefde haar vorige familie nog en 
daardoor konden alle gegevens geverifiëerd worden. 
Shanti herkende iedereen, kon haar weg in de buurt 
vinden en wist waar ze in het huis geld had verstopt. 
Het was vreemd voor beide partijen om haar zoon 
weer te zien, nu een jaar ouder dan zijn 'moeder'. 
Shanti vertelde Lönnerstrand ook hoe het was tussen 
de levens in, geduldig wachtend op een volgende 
incarnatie. 
Wat haar betreft is het een zegen dat we ons onze 
vorige incarnaties niet herinneren, want het proces 
van opnieuw wennen en de dubbelheid van op 
verschillende plekken thuishoren is voor haar moeilijk 
en belastend geweest. 
 

De Bhagavad Gita zegt dit over reïncarnatie: 
 

Gedragen kleren worden uitgetrokken, 

gedragen lichamen worden door de bezitter afgelegd.  

Nieuwe lichamen worden door de mens aangetrokken, als kleding. 
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REACTIE OP 'KINDERSEANCE'   in HN dec 2010 
 
Mevrouw R. Klaver van de afdeling Zaanstad schreef  een reactie op het stukje over de kinderseance in de VS. 
 
Ik wil even reageren op het artikel in het 
Harmoniablad op blz 24, over de kinderseance in de 
USA. 
Ik moet er niet aan denken! En ik weet niet beter dan 
de (ongeschreven) regel : wacht tot de kinderen zelf 
kunnen oordelen of ze met de andere wereld willen 
leven. Dus: onder de 16 niet meenemen. Hebben ze 
vragen? Eerlijk antwoorden maar niet beïnvloeden. 
Vertel ze als ze klein zijn liever de sprookjes van 
Grimm, daar zit veel wijsheid in. 
Als je teveel vertelt praten ze er ongetwijfeld met 
vriendjes over. Gepest worden is het gevolg of voor 
de uitslovers glaasje draaien waar geen volwassen 
medium bij is. Levensgevaarlijk. Spiritisme (ik gebruik 
geen drank dus noem me geen Spiritualist) is niet 
voor kinderen en zeker niet met al die drugs. Als het 
spiritisme goed voor je is, dan word je wel geroepen! 
 
Als kind zag en hoorde ik veel, mijn ouders lachten 
erom, over oma en een tante en oom die waren gek, 
moest je ze weer horen. 

Ik was ongeveer 6 en was eerst bang als ik met 'hen 
van boven' sprak. Ik zag ze alsof ik onderin een put 
zat en zij er boven over de rand hingen. Ze vertelden 
hoe mijn leven zou worden en waarom de wereld en 
mijn familie was zoals ze waren. Al snel was ik niet 
meer bang, maar sprak veel later af (als kritisch kind 
van atheïstische ouders) dat als dit werkelijk waar 
was, ik zelf geen stappen zou ondernemen om bij 
een groep spiritisten te gaan.  
Ze moesten zelf maar zorgen dat ik erbij kwam. 
 
Jaren later leerde ik mijn tweede echtgenoot kennen. 
Die vertelde dat hij sinds kort wist dat zijn ouders 
Spiritist waren, (hij was 34) en dat hij één keer mee 
geweest was. Okee, zei ik. En tegen mijn engelen: 
goed gedaan, nu weet ik het echt zeker.  
Ik zie en hoor en voel nog steeds heel veel en weet 
dat een medium goed is als ik het zelf ook zie, maar 
ik wil niet voor een zaal. 

 
 
  
  DE UNIVERSELE SPAARPOT 

  Diet List-Hildering, Afd. Zaanstad 
 

 
  Ik vermoed je groter God, 
  dan de man in de witte jurk,  
  klein en handzaam gemaakt 
  voor ieders gebruik. 
 
  Ik voel je ruimte God, 
  niet de ruimte van kerk en gebod, 
  gekke hoeden en 
  aardse macht. 
 
  Ik voel je liefde God, 
  gek genoeg in al die oorlogen 
  gevoerd in jouw naam. 
  Ze hebben je klein gemaakt, God 
  handzaam en gekneed 
  naar hun eigen beeld 
  van haat en wraak. 
 
  U bent de universele spaarpot 
  geworden, 
  waaruit naar believen 
  de ware gelovigen, hun 
  eigen kleine geloof  
  bewaarheid vinden. 
 
  Eert  nu eens Uw moeder, God 
  Moeder Gaia, moeder aarde, 
  zonder haar, bestaat U niet. 
 

 
 

 
Moeder Gaia leeft, 
ademt en rekt zich uit, 
geeft en neemt naar believen 
zonder aanzien van wie of wat. 
 
Geen goud of geld telt voor haar, 
geen gekuip of profeet. 
Soms veegt ze wat kruimels  
van haar schoot 
en laat een forse scheet. 
 
Zij had al zoveel zonen 
Zij heeft al vele dwaasheden gezien, 
vandaag of morgen 
heeft ze er weer genoeg van 
laat ze de tobbe vollopen 
en geeft de hele boel weer 
een lekker sopje. 
 
Dat knapt op God, 
misschien heet je opvolger wel 
AL. 
 
Moeder Aarde, 
zij is zonder zonde, 
zonder spijt, 
Zij is de grond  
waarop wij mogen verblijven, 
soms maar voor even. 
soms te lang. 
Ik ben haar, zij is mij, 
en ik zie haar liefde 
in de kleinste bloem.  
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TROUW AAN DE SPIRITS 
 
Vulkanen. Gevaarlijk, ook als ze slapen. Vorig jaar 
hebben we weer eens gevoeld wat ze kunnen doen 
en hoe ze roet in ons eten kunnen gooien, toen die 
vulkaan op IJsland maar niet wilde ophouden met 
spuwen. 
Wie een vulkaan van dichtbij heeft gezien weet hoe 
allesvernietigend een uitbarsting kan zijn - en ook 
hoe indrukwekkend prachtig. De natuur herstelt zich 
weer, langzaam, en de mensen komen terug, tot de 
volgende keer dat de berg van zich laat horen.  
Geen wonder dat natuurvolken altijd met respect en 
rituelen hebben gereageerd op zulke vurige woede, 
en in landen waar veel vulkanen zijn: Hawaii, of de 
Filippijnen, of Indonesië, zijn rond zulke bergen hele 
mythologieën ontstaan. Een vulkaan IS iemand, en 
verering en offers zijn op hun plaats. 
 

Nu is het de Merapi 
op midden Java die 
al een tijd actief is. 
Mbah Maridjan  
(Grootvader 
Maridjan) was haar 
spirituele bewaker. 
Aangesteld door de 
staf van de Sultan 
van Yogjakarta was 
Maridjan in 1970 
voorbestemd om zijn 
vader op te volgen 
als 'Gatekeeper', 
bewaker van de 
poort. 

Dat gebeurde in 1982. 
De Javanen beleven de Merapi als een heilige berg. 
Sinds jaar en dag is er de traditie van de Wachter die 
de enige is die met de spirits kan communiceren. 
Maridjan leidde ceremonies, en hij bracht offers van 
rijst en bloemen in en om de krater.  
Een van zijn belangrijkste taken was het uitvoeren 
van de jaarlijkse Labuhan ceremonie voor de 
vulkaangeesten. Een processie vanaf het koninklijk 
paleis in Yogyakarta werd door Maridjan geleid, 
waarbij offers van textiel, parfum, wierook, geld en 
iedere 8 jaar ook een paardenzadel werden 
gebracht. Voor die functie kreeg de Wachter minder 

dan 1 euro per 
maand.  
 
Maridjan stond 
bekend om zijn 
toewijding en zijn 
trouw aan de 
Sultan, en in 
Indonesië was hij 
een icoon. Hij 
woonde 5 km van 
de bergtop in het 
dorp Kinahrejo. 
Veel dorpelingen 
vertrouwden erop 
dat Maridjan door 

de goden gewaarschuwd zou worden als de vulkaan 
onrustig werd. In mei 2006 weigerde hij zijn dorp te 
verlaten, ook toen anderen door de autoriteiten 
gedwongen werden geëvacueerd na een dringende 
aanbeveling van vulkanologen.... 
Vanwege Maridjans besluit verzetten zo'n 100 
andere families zich tegen evacuatie, vertrouwend 
dat de Wachter het wel in de hand zou houden.  
Die bleef op zijn post - en bad. 
Bij de uitbarsting liep Maridjan brandwonden op en 
hij bracht 5 maanden in het ziekenhuis door nadat hij 
onder zijn ingestorte huis vandaan was gehaald.  
In een interview zei hij dat de mensen van Kinahrejo 
voelden dat ze niet voor niets in dat dorp waren 
geboren, waar ze een verdedigingslinie konden 
vormen om de Sultan en het gebied te beschermen. 
"Iedereen heeft zijn plicht" zei Maridjan, "de soldaat, 
de reporter, de 
politie, iedereen. 
Ik heb ook een 
plicht: hier te 
blijven en te 
bidden". 
 
Toen de 
uitbarsting van 26 
oktober 2010 
stond te gebeuren, weigerde Maridjan opnieuw om 
zijn post te verlaten. 
Een vriend vertelde hij dat hij niet weg kon, en dat 
het zijn tijd was om te sterven op de helling van zijn 
vulkaan. 
Dertien andere mensen die bij hem in huis waren om 
hem te bewegen weg te gaan, kwamen samen met 
hem om, toen Maridjans huis werd getroffen door 
een pyroclastische stroom (een wolk van extreem 
heet gas en as). 
Zijn lichaam werd onder de as gevonden in een 
biddende houding, in de richting van Yogyakarta en 
het paleis van de Sultan. Trouw tot zijn laatste 
ogenblik. Van het dorp stond alleen de moskee nog 
overeind. 
 
De Sultan bevestigde zijn dood en zei te hebben 
geweten dat de Merapi het leven van Maridjan zou 
nemen. Nu hij er niet meer is, zal er een nieuwe 
Wachter worden aangesteld. Maridjan is 83 jaar 
geworden. 
Zijn begrafenis werd door meer dan 1000 mensen 
bijgewoond. Het ga hem goed. 
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CORA 
 

In de geschiedenis van het Spiritualisme 
komen we zoveel kleurrijke figuren tegen 
dat we van de ene verbazing in de 
andere kunnen blijven vallen.  
Iemand om nooit meer te vergeten is het 
tienermeisje Cora, die de geschiedenis 
inging als respectievelijk Cora Scott, 
Cora Hatch, Cora Tappan en Cora L.V. 
Richmond . De laatste naam is het 
bekendst omdat haar boeken onder die 
naam zijn verschenen. 
 
Cora Scott werd geboren in 1840 in het 

plaatsje Cuba in de staat New York. 
Al op haar 11de begon haar mediamieke carrière. De eerste inmenging 
van de andere kant kwam terwijl ze huiswerk zat te maken. Ze viel in 
slaap, dacht ze, en bij het wakker worden was haar leitje volgeschreven 
met een onbekende tekst. Een paar dagen later gebeurde dat nog eens. 
Cora's ouders hadden geen bindingen met een kerk, en daarom konden 
ze Cora's merkwaardige uitingen accepteren zoals ze kwamen.  
Het meisje ontving berichten van familie en vrienden die er al een tijd niet 
meer waren, en plichtsgetrouw voorzag haar moeder haar van een lei als 
de geest over haar kwam. 
Haar ontwikkeling ging snel. Korte tijd na haar eerste automatisch schrift 
begon Cora in trance te spreken met een lage stem. Al gauw sprak ze in 
het openbaar, en op haar 15de trad ze op voor een groot gehoor met 
spirituele lezingen, waarbij op dat moment twaalf geesten door haar mond 
spraken over wetenschappelijke, filosofische, historische en politieke 
onderwerpen die uiteraard niet binnen het normale intellectuele bereik 
van een puber liggen. 
Commissies van wetenschappers en betweters werden gevormd om het 
kind het vuur aan de schenen te leggen en haar bedrog aan de kaak te 
stellen. Maar hoe moeilijk en verwarrend hun vragen ook bedoeld waren, 
Cora had er geen moeite mee. Menig wetenschapper had het zelf niet 
beter kunnen doen, en moest zijn nederlaag erkennen. 
Intussen reisde Cora heel wat af, overal met hetzelfde resultaat. Geen 
wonder dat haar roem haar vooruitsnelde. 
Op haar 16de kwam haar eerste bundel met poëzie uit. Naar aanleiding 
daarvan werd ze gevraagd door de dichter Henry Wadsworth Longfellow 
(1807-1882), die mediamiek zijn beroemde gedicht 'The Song of 
Hiawatha' had ontvangen, te helpen met de laatste strofen die hij niet 
goed op papier kreeg. 
Met Cora's hulp kon hij het gedicht dat zijn naam voor eeuwig vestigde 
afmaken. 

Haar eerste trip naar Engeland 
maakte Cora pas in 1873, waar 
intussen al veel aandacht aan 
haar besteed was door o.a. 
Emma Hardinge Britten, een 
beroemd medium en 
geschiedschrijfster van het 
Spiritualisme. Cora werd er met 
open armen ontvangen. 
 
Haar eerste lezing, getiteld 'De 
Link tussen Wetenschap en 
Spiritualisme', ontketende een 
storm van opwinding. Alle 
belangrijke Spiritualisten uit die 
tijd waren onder haar gehoor. 
Cora bleef twee jaar in 
Engeland. Toen een dominee 
haar eens beschuldigde dat ze 
alle lezingen uit haar hoofd 
leerde, liet ze de aanvaller zelf 
een thema kiezen, en de man 
koos een ingewikkeld onderwerp 
over de relatie tussen de 
optische zenuw, de retina en de 
hersens.  
Geen probleem voor Cora. Het 
publiek ging uit z'n dak en de 
dominee blies haastig de aftocht. 
Tot haar dood in 1923 in 
Chicago gaf Cora naar schatting 
2.500 lezingen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. 
Daarnaast schreef ze een aantal 
boeken en was ze pastor van de 
First Spiritualist Society of 
Chicago, waar ze ook een hoop 
werk aan had. Alsof dat allemaal 
nog niet genoeg was had ze 
bijzondere talenten als healer en 
maakte ze veelvuldig astrale 
reizen, waar ze ook een boek 
aan wijdde.  
 
Haar boeken zijn allemaal vele 
malen herdrukt en nog steeds te 
krijgen. 

 
 
DE SPRONGEN VAN NIJINSKY 
 
De Russische balletdanser Vaslav Nijinsky (1890-1950) was legendarisch om zijn talent 
als danser maar nog meer om zijn bijzondere sprongen. 
Op de een of andere manier had de zwaartekracht minder vat op hem en het duurde 
twee keer zo lang als bij andere dansers voor hij de grond weer bereikte.  
Zijn sprongen werden beschreven als 'zweven in de lucht'.  
 
Alle verslagen uit die tijd zijn het wat dat betreft met elkaar eens: er was iets met zijn 
sprongen. Sommigen zeiden dat hij ook leek te zweven als hij van het toneel afliep. 
Er zijn aanwijzingen dat het ritme van Nijinsky's ademhaling verschilde van dat van 
andere mensen. Zat daarin het geheim?  
Na zijn dood werden bij de autopsie zijn voetzolen onderzocht, maar die waren net als bij ieder ander...... 
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HET WONDER VAN WATSEKA 
Loes Modderman 

 
In 1878, tijdens de 
hoogtijdagen van het 
Spiritualisme, deed zich in 
het Amerikaanse stadje 
Watseka , Illinois, een 
wonder voor. 
Het verhaal ging de 
geschiedenis van het 
Spiritualisme en de 
parapsychologie in dankzij 
het ooggetuigenverslag 
van Dr. E. W. Stevens, die 
als huisarts nauw bij het 

geval betrokken was geweest. Het zat zo: 
 
In 1865 stierf in Watseka een 19-jarig meisje, Mary 
Roff , na een jarenlange gekte.  
Dertien jaar later was er een ander meisje in 
Watseka, de 13-jarige Lurancy Vennum , die 
plotseling gegrepen werd door stuipen en 
onvoorspelbare gemoedsuitbarstingen. 
Lurancy was geboren in 1864, een jaar voor de dood 
van Mary. 
Beide families woonden aan andere einden van de 
stad. Beide families kenden elkaar zoals vreemden 
elkaar kennen die elkaar wel eens ergens tegen zijn 
gekomen. 
Op 11 juli 1877 begon een jaar van opwinding dat 
diepe indruk maakte op alle betrokkenen. 
Lurancy was bezig met naaiwerk toen haar moeder 
haar riep voor het eten. Het meisje voelde zich niet 
lekker, en lag even later voor dood op de vloer. 
Haar rigide toestand duurde 5 uur. De volgende dag 
kreeg ze opnieuw een aanval, maar nu leek ze in een 
slaaptoestand te zijn waarin ze geesten waarnam; 
geesten die ze bij naam noemde en waarmee ze 
blijkbaar communiceerde. Daaronder waren 
overleden kinderen van familieleden die Lurancy 
nooit gekend had maar die ze niettemin precies kon 
beschrijven. 

In de dagen en weken 
daarna viel het meisje 
regelmatig in trance en dan 
beschreef ze behalve 
geesten ook engelen en de 
Hemel. 
Dr. Stevens, die vanaf het 
begin betrokken was bij het 
geval en ook de Roff familie 
kende, suggereerde Lurancy 
dat ze goede geesten zou 
uitnodigen als gids. 
Daaronder was Mary Roff, 

die maar al te graag wilde. 
Op 1 februari 1878 nam Mary Roff bezit van 
Lurancy's lichaam en verbleef daar onafgebroken 
voor 4 maanden. Lurancy vertrok met onbekende 
bestemming, en Mary nam haar plaats in. Vanaf dat 
moment herkende Lurancy/Mary de ouders van 
Lurancy niet meer, maar alles van de Roff familie 

was haar vertrouwd, het huis▼, de familie, de 
vrienden van vroeger. Mary pakte het leven weer op 
dat 13 jaar eerder was afgebroken.  
In die periode vertoonde Lurancy/Mary helderziende 
gaven, deed voorspellingen, had uittredings -
ervaringen en maakte astrale reizen. Daarover 
vertelde ze als ze weer uit trance ontwaakte. 
Het plan om Lurancy op te nemen in een inrichting, 
de laatste uitweg die haar verontruste ouders, 
aangemoedigd door een Methodistische dominee, 
zagen, ging gelukkig niet door. Natuurlijk werd het 
geval aangegrepen door de tegenstanders van het 
Spiritualisme, die het liefst iedere Spiritualist veilig 
achter institutionele tralies 
zagen. 
 
Op 21 mei 1878 nam 
Lurancy/Mary in tranen 
afscheid van de familie Roff 
en van haar vrienden, viel in 
trance en werd als Lurancy 
wakker. 
In de periode die volgde op 
de' terugkeer' van Lurancy 
werd het meisje nog wel in 
de gaten gehouden door 
Mary, die een enkele keer verscheen. Toen Lurancy 
een paar jaar later trouwde en haar eerste baby werd 
geboren, zorgde Mary voor een trance die haar de 
bevalling makkelijker maakte. 
 
Natuurlijk is er in de loop van 130 jaar veel over dit 
geval geschreven, en alle theorieën zijn geopperd en 
weerlegd. 
Parapsycholoog Dr. Hodgson (1855-1905) van de 
American Society of Psychical Research onderzocht 
het geval en kwam tot de conclusie dat het verhaal 

van Dr. Stevens klopt met de feitelijke 
gebeurtenissen. 
In 2007 kwam er een boek uit van Troy Taylor, 
waarin al die theorieën aan de historische gegevens 
worden getoetst. Dat is het eerste boek over het 
'Watseka Wonder' sinds dat van Stevens in 1878. 
Inmiddels is er ook een film over gemaakt: The 
Possessed.   
Maar de vragen blijven. 
 

 



 14

 

 
          AGENDA  MAART, APRIL, MEI, JUNI  2011  
Ledenbegunstigers hebben alleen met toestemming van het afdelingsbestuur en op vertoon van hun lidmaatschapskaart toegang tot de 
afdelingsbijeenkomsten. 
L= uitsluitend voor Leden LK  = Leden en Kandidaat-leden + = en Introducé(e)s O = Openbaar  B = Beurs 

 
ALKMAAR 
 
Secr.: Dhr.R.M.Bertrand, Tooroplaan 56 1816 XB Alkmaar; tel.:06-30327944: e-mail: Harmonia.Alkmaar@tele2.nl 
Pennm.: Mw.T.Logger, Magnolialaan 97 1834 KC St.Pancras; tel.:072 8503372 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Alkmaar no. 317013 
Bijeenkomsten in "Het Vlijthof" Beneluxplein 1 Alkmaar / De Mare Aanvang 20.00 uur; Entree leden € 2,00 en niet-leden € 6,00  
 
ma 21 mrt: Helderziende waarnemingen en spirituele tekeningen met boodschap door Mw. Sonja Wijnker  O 
ma 28 mrt: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van uw dierbare overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
ma 04 apr: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Dhr. Sjoerd Hidma   O 
ma 11 apr: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte beeldjes  door Dhr. Simon Bakker    O 
ma 18 apr: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 25 apr: Geen bijeenkomst  i.v.m. Pasen        - 
ma 02 mei: Geen bijeenkomst  i.v.m. Meivakantie        - 
ma 09 mei: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Loes Hof   O 
ma 16 mei: Psychometrie d.m.v. Tarotkaarten door Mw. Diet List      O 
ma 23 mei: Psychometrie d.m.v. Auratekeningen door Dhr. Tino Fiorelli      O 
ma 30 mei: Helderziende waarnemingen en psychometrie  door Dhr. Martin Reul     O 
ma 06 jun: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 13 jun: Geen bijeenkomst i.v.m. Pinksteren        - 
 
 

AMSTERDAM 
 
Secr.: Mw.A.Kamphuis, Staalmeesterslaan 3, 1057 NG Amsterdam; tel.:020-6160975; e-mail: j.w.kraaier@wxs.nl 
Pennm.: Mw.T. de Ruiter-Sassen, Volendammerweg 24, 1023 BG Amsterdam; tel.:020-6659814 / Bankrek. t.n.v. Stichting Beheer 

"Harmonia" afd. Amsterdam  nr. 4705950 p/a Volendammerweg 24 1023 BG Amsterdam 
Info.: Mw.T. de Ruiter; tel.:020-6659814 /  Bijeenkomsten: Jan de Louterstraat 15, Amsterdam-Slotermeer 
 bereikbaar via tramlijn 13 of 14; via buslijn 19 of 21; Aanvang 19.45 uur  Entree leden  € 2,= en niet leden  € 7,= p.p. 
 
do 17 mrt: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter    O 
do 24 mrt: Psychometrie d.m.v. door Mw. Corrie Dupuis meegebrachte bijenwaskaarten    O 
do 31 mrt: Verrassingsavond          O 
do 07 apr: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voo r leden en kandidaatleden   LK 
do 14 apr: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Marianne Huisman   O 
do 21 apr: Waarnemingen d.m.v. door Mw. Joke Anneveldt meegebrachte zelfgemaakte paraffine werkjes  O 
do 28 apr: Tenenlezen door Mw. Chris Sijm        O 
do 05 mei: Psychometrie d.m.v.foto’s van uitsluitend overledenen met 1 bloem door Mw. Tini de Ruiter  O 
do 12 mei: Psychometrie d.m.v. door Mw. Ida de Booij gemaakte bijenwastekeningen    O 
do 19 mei: Bloemenseance d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Netty Koele   O 
do 26 mei: Zandlezen door Mw. Gertien van de Gracht       O 
do 02 jun: Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaart        - 
do 09 jun: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte voorwerpen door Mw. Greet Vermeulen    O 
do 16 jun: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs door Mw. Rieneke Stuurhaan     O 
 
 

ARNHEM 
 
Secr.: Mw.E. Edie, Mariaweg 4, 6861 DS Oosterbeek; tel.:026-3342107 of 06-30867519 / 026-3815400; e-mail: 

harmonia.arnhem@gmail.com 
Pennm.: p/a Klaverhof 23, 4041 BC Kesteren; tel.:0488-482765 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Arnhem no. 918540 
Bijeenkomsten in de Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem. Aanvang 20.00 uur. Entree:leden  € 2.= en niet leden  € 7.50   
 
vr 18 mrt: Ziekendienst door Mw. Loes Modderman voor leden en kandidaat-leden    LK 
vr 25 mrt: Psychometrie d.m.v. door Mw. Netty Koele meegebrachte kleibolletjes    O 
vr 01 apr: Lezing door Dhr. Dick Wernars “Hypnose”       O 
vr 08 apr: Bloemenseance  d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Dhr. Keimpe Zwart  O 
za 09 apr: 12.00-17.30 uur: Aanwezig op de PARAVIEW -Beurs in de Eusebiuskerk, Kerkplein 1 te Arnhem - 
zo 10 apr: 11.00-17.30 uur: Aanwezig op de PARAVIEW -Beurs in de Eusebiuskerk, Kerkplein 1 te Arnhem - 
vr 15 apr: Openbare ziekendienst/healingavond voor belangstellenden     O 
di 19 apr: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelij k voor leden en kandidaatleden   LK 
vr 22 apr: Geen bijeenkomst i.v.m. Goede Vrijdag        - 
vr 06 mei: Ziekendienst in het kader van de Dodenherdenking      LK 
vr 13 mei: Muzikale waarnemingen via life geïnspireerd gespeelde muziek door Dhr. Sjaak van Breemen  O 
vr 20 mei: Ontwikkelingsavond met film over de Parapsychologie      LK+ 
vr 27 mei: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Riet Schillemans   O 
di 31 mei: Laatste huiskameravond vóór de installatieavond       - 
vr 03 jun: Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartweekend       - 
vr 10 jun: Ziekendienst voor leden en kandidaat-leden       LK 
vr 17 jun: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. José Gosschalk   O 
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GRONINGEN 
 
Secr.: Mw.G.Dijk, Scheepshellingstraat 98, 9665 KG Oude Pekela; tel.:0597-618462; e-mail: grietdijk@zonnet.nl 
Pennm.: Mw.R.Stevens, Dr.Brouwerstraat 87-a, 9663 RM Nieuwe Pekela; tel.:0597-645572 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Groningen  
 no. 817937 
Bijeenkomst: Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen. Aanvang: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Entree niet-leden €5.=  
 
wo 16 mrt: Psychometrie d.m.v. door Mw. Joke Anneveldt zelfgemaakte paraffinewerkjes    O 
wo 23 mrt: Ledenavond/  Eigen huis tekenen + uitleg m.m.v. de aanwezigen     LK+ 
wo 30 mrt: Ledenavond / Foto’s lezen van overledenen voor leden en kandidaatleden    LK 
wo 06 apr: Ledenavond / Elke dag een nieuw begin m.m.v. Mw. Grietje Dijk     LK 
wo 13 apr: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelij k voor leden en kandidaatleden   LK 
wo 20 apr: Psychometrie d.m.v. door Mw. Cora de Koning zelfgemaakte karmaspiegeltjes    O 
wo 27 apr: Ledenavond / Psychometrie m.m.v. de aanwezigen      LK+ 
wo 04 mei: Ledenavond / Tinlezen m.m.v. Mw. Grietje Dijk       LK 
wo 11 mei: Ledenavond/ Bloemlezen met uw meegebrachte voorjaarsplantjes     LK 
wo 18 mei: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Dhr Simon Bakker   O 
wo 25 mei: Ledenavond / Eindafsluiting van het seizoen       LK 
 
 

LEEUWARDEN 
 
Contact: Mw.J.Clarent, Pollepaed 8, 9083 AA Snakkerburen, tel.: 06   2385766; e-mail: janerosekellyclarent@hotmail.com 
Pennm.: Dhr.A.Tahapary, Tjerk Hiddestraat 34, 8921 NR Leeuwarden, tel.: 058 – 2672170; e-mail: pary19@hotmail.com / Bankrek. t.n.v. 

"Harmonia" afd. Leeuwarden no. 817440 
Bijeenkomsten in Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59 Leeuwarden (volg route MCL-zuid; na MCL-zuid 2e str.links), aanvang 19.45 uur 
Toegang niet-leden:  € 7,50 ;Bibliotheek alleen op bijeenkomsten. 
 
do 17 mrt: Ontwikkelingsavond met koffiedik kijken door Astrid Zijlstra      LK 
do 24 mrt: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Gertien van de Gracht  O 
do 31 mrt: Ontwikkelingsavond door Hermiene van der Kroon      LK 
do 07 apr: Ontwikkelingsavond met “I Tjing en het boek der veranderingen” door Jane Rose Clarent    LK 
do 14 apr: Ontwikkelingsavond door Ronald Postma       LK 
do 21 apr: Ontwikkelingsavond door August Tahapary       LK 
do 28 apr: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs door Dhr. Sjoerd Hidma     O 
do 12 mei: Ontwikkelingsavond door Henk Alkema        LK 
do 19 mei: Openbare avond met eigen mediums uit de afd. Leeuwarden     LK 
do 26 mei: Ontwikkelingsavond door Astrid Marsie / Afsluiting van het seizoen     LK 
 
 
 
 

TILBURG 
 
Secr.: Mw.T. den Teuling-v.d.Vaart, Mozartlaan 519, 5011 SM Tilburg; tel.:013-4557178 ; e-mail: tilburg@harmonia-nl.org 
Pennm.: Mw.H.Clijsen, Jasmijnstraat 17, 5014 AR Tilburg; tel.:013-4557178  /  Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd.Tilburg no. 601443 
Info: 013-4557178  
Bijeenkomsten:De Goede Herder Zaal Isidoriusstraat 6 Tilburg-West (Rooi Pannen/Bus 1 of  Westermarkt/Bus 2 of  Bus 3) Aanvang 20.00 
uur.; 
Entree voor leden  € 2.= en voor niet-leden  € 5.=  
 
ma 21 mrt: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Martin Reul    O 
ma 28 mrt: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto van overledene of overleden dier door Dhr.Ed van Roosmalen O 
ma 04 apr: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelij k voor leden en kandidaatleden   LK 
ma 11 apr: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Fien meegebrachte Tarotkaarten    O 
ma 18 apr: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Ria Verhoeks  O 
ma 25 apr: Geen bijeenkomst i.v.m. Pasen        - 
ma 02 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter  O 
ma 09 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Henny Schot O 
ma 16 mei: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Marianne Huisman   O 
ma 23 mei: Ledenavond          LK 
ma 30 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Gerrit Jansen    O 
ma 06 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. naamlezen door Mw. Cora Leder     O 
ma 13 jun: Geen bijeenkomst i.v.m. Pinksteren        - 
ma 20 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Jock zelfgemaakte bijenwaskaarten    O 
ma 27 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. Willie Coppens meegebrachte Tarotkaarten en edelstenen O 
 
 
 

UTRECHT 
 
Secr.: Mw.W.M. van den Berg-Verschuur, Wagenmaker 2, 3648 KK Wilnis; tel.:0297-288908; e-mail: harmonia-utrecht@kpnmail.nl 
Pennm.: Mw.C.J.Rooke-v.Soest, Lupine-oord 9, 3991 VG Houten; tel.:030 6382720 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Utrecht no. 510862Info: 
 030-6661143 (na 19.00 uur graag)  Bijeenkomsten in gebouw Ambachtstraat 12, Utrecht.Aanvang avondbijeenkomsten 20.00 uur; 
zaal open 19.30 uur. Entree leden  € 1,60 niet leden  € 5,= 
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wo 16 mrt: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Willemien Tripplaar    O 
wo 23 mrt: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Ria Verhoeks    O 
wo 30 mrt: Geen bijeenkomst          - 
wo 06 apr: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Greet Vermeulen   O 
wo 13 apr: Bloemenseance d.m.v.door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Sonja van der Linden  O 
wo 20 apr: Waarnemingen d.m.v. life geïnspireerd ontvangen muziek / Na de pauze waarnemingen d.m.v.  
                                uw geboortedatum via tarotkaarten door Dhr. Sjaak van Breemen      O 
wo 27 apr: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voo r leden en kandidaatleden   LK 
wo 04 mei: Geen bijeenkomst          - 
wo 11 mei: Psychometrie d.m.v. door Dhr. Jans en Mw. Marina Hoffmann meegebrachte tekeningen   O 
wo 18 mei: Waarnemingen d.m.v. door Corrie Dupuis meegebrachte bijenwaskaarten    O 
wo 25 mei: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter    O 
wo 01 jun: Geen bijeenkomst          - 
wo 08 jun: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Loes van Loon     O 
wo 15 jun: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Riet Schillemans   O 
 
 

 
VUGHT 
 
Secr.: Mw. M.C.Trap, Palfrenier 1, 1188 DN Amstelveen; tel.: 073-5223456 (tussen 17.30-18.30 uur graag)  
 of 0049-5961-916620;  e-mail: Harmonia-Vught@ewetel.net   Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Vught   no. 175419248 
Bijeenkomsten:"Zaal Moleneind", Moleneindplein 17, 5262 CW Vught; aanvang 20.00 uur. Entree: niet-leden € 5.= en leden € 2.= 
 
ma 21 mrt: Paranormale muzikale waarnemingen d.m.v. life gespeelde muziek door Dhr. Sjaak van Breemen  O 
ma 04 apr: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Martin Reul    O 
ma 18 apr: Paranormale waarnemingen d.m.v. voorwerpen door Jock      O 
ma 19 apr: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk v oor leden en kandidaatleden   LK 
ma 25 apr: Geen bijeenkomst i.v.m. Pasen        - 
ma 02 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. Yvon Baas-van Heel meegebrachte boomkaarten  O 
ma 16 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter  O 
ma 30 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. foto van dier, overledene en voorwerp door Mw. Daniëlle Meulensteen O 
ma 06 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw bloemen in een vaasje door Mw. Ria Verhoeks   O 
ma 13 jun: Geen bijeenkomst i.v.m. Pinksteren        - 
ma 20 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw bloemen in een vaasje door Mw. Marina & Dhr. Jans Hoffmann O 
 
 

ZAANSTAD 
 
Secr.: Mw.S.Mus, Lagedijk 200, 1544 Zaandijk; tel.:075-6281532; e-mail:  harmoniazaanstad@kpnplanet.nl 
Pennm.: Dhr.F.Gravesteijn, De Bakker 16, 1911 JH Uitgeest; tel.:06-33315500  
 Bankrek. t.n.v. Stichting Beheer "Harmonia" afd. Zaanstad  no.317251 
Bijeenkomsten:"Jagersplasschool", Bergumermeer 23b (ingang Bergumermeer), Zaandam. Aanvang 19.45 uur. Entree niet leden  € 4.= p.p. 
 
vr 18 mrt: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr  25 mrt: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk v oor leden en kandidaatleden   LK 
vr 01 apr: Psychometrie d.m.v.uw bloemen in een vaasje door Mw. Gertien van de Gracht    O 
vr 08 apr: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
vr 15 apr: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto in gesloten enveloppe door Dhr. Peter Coppens  O 
vr 22 apr: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr 29 apr: Psychometrie d.m.v. door Mw. Lilian Klaassen meegebrachte wastekeningen    O 
vr 06 mei: Geen bijeenkomst i.v.m. vakantie        - 
vr 13 mei: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
vr 20 mei: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Eva Slootemaker   O 
vr 27 mei: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr 03 jun: Psychometrie d.m.v. door Mw. Zwaan van Dam meegebrachte Tarotkaarten    O 
vr 10 jun: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
 
 

ZEELAND 
 
Secr.: Mw.J. van de Plasse – vden Dries, Oudewaterlaan 4, 4388 AC Oost-Souburg; tel.:0118 463077; e-mail: 

jokevandeplasse@zeelandnet.nl 
Pennm.: Dhr.G.v.d.Velde, Nagtglasstraat 6, 4331 WJ Middelburg; tel.:0118-611765; E-mail: veldevandaele@kpnmail.nl 
 Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Middelburg te Middelburg no.5258960  
Bijeenkomsten: Wijkcentrum “Open Hof” Alex. Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Entree leden  € 2,= niet-leden  €6.= 
 
ma 28 mrt: Psychometrie d.m.v. door Mw. Jock de Jong meegebrachte Tarotkaarten    O 
ma 11 apr: Psychometrie d.m.v. bloemen en tekeningen door Mw. Marina & Dhr. Jans Hoffmann   O 
ma 09 mei: Nog in te vullen ledenavond         LK 
ma 23 mei: Helderziende waarnemingen d.m.v. door Dhr. Ben van Heesch meegebrachte Sjamanistische Orakels O 
ma 06 jun: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Lia Leeuwenburgh    LK 
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DIEREN MET VERSTAND VAN MENSEN 
 
         Enkele berichtjes in Fortean Times trokken mijn aandacht. 
                                            In maart 2009 verscheen een zieke zeeschildpad  vlak bij het aan zee gelegen Florida   
        Keys Turtle Hospital, de enige ziekenboeg in de wereld die uitsluitend bestemd is voor   
                                            zeeschildpadden. Het dier trok de aandacht van medewerkers omdat hij al urenlang op 
           dezelfde plek rondzwom. 
                                            Ze haalden hem binnen en hij bleek aan een virusinfectie te lijden waardoor hij uitgeput  
         en sterk vermagerd was. 
        "Dit is de eerste keer dat een zeeschildpad bij ons op de stoep wacht om toegelaten te 
                                            worden", zei een medewerker. 

 

Een ree  die hevig bloedde uit een paar diepe sneden in zijn poot, verscheen op 7 februari 
2009 op de stoep van een dierenwinkel in Rossfield, Ohio. Het hert liep heen en weer  
achter het magazijn en ging naar binnen toen hij daartoe de gelegenheid had. De manager  
en enkele assistenten brachten het dier naar de dierenarts, waar zijn poot werd gehecht  
met zelfoplossende hechtingen. Toen hij werd vrijgelaten sprong hij terug de natuur in. 
 
 
   In Milwaukee, Wisconsin, liep op 21 september 2004 een na een  
   aanrijding gewonde jonge boxer  het ziekenhuis van St. Franciscus 
   binnen. Daar sleepte hij zich door twee draaideuren en zakte in elkaar voor de balie, een 
   meter van het standbeeld van Franciscus. 
   De staf lapte hem provisorisch op en bracht het dier naar een dierenkliniek. Hij was in  
   shock en had veel oppervlakkige verwondingen maar geen gebroken botten. 
 
 
 
Een kat  waarvan de jongen in juni 2009 vast kwamen te zitten in een onderlopende  
greppel zat te miauwen bij een eerstehulppost voor dieren in Brent Knoll, Somerset,  
tot iemand van de staf haar volgde en de katjes kon redden. 
 
 
HOEFIJZER 
een bericht uit 1821 
 
     Een paard,  eigendom van Mr. Thomas Johnstone uit Auchenabony in  
     Ierland, verloor een hoefijzer. Het dier verliet de weide, liep anderhalve  
     kilometer naar de hoefsmid waar hij altijd werd beslagen, en bleef daar  
     enige tijd voor de deur staan, alsof hij verwachtte dat de hoefsmid naar  
     buiten zou komen. Maar toen er niemand kwam liep het paard naar binnen 
     en ging in de hoek staan waar hij altijd stond als hij beslagen werd.  
     Toen de hoefsmid arriveerde tilde het paard meteen zijn been zonder ijzer 
     op, zodat de hoefsmid wist waar het probleem zat. 
     Toen de eigenaar na verloop van tijd zijn paard kwam zoeken was hij erg 
     verbaasd het dier bij de hoefsmid aan te treffen. Aan sommige paarden  
     kun je wat overlaten. 
 
PAULA ZOEKT NIEUWE POSITIE , meldt een Duits dagblad. Een boer in Wunsdorf bij Hannover ging trouwen, 
en het volksgebruik is dat daar een lid van de veestapel bij aanwezig is. Maar de uitgenodigde koe hield het voor 
gezien, en wandelde een  
nabijgelegen bankgebouw  
binnen.  
Ze maakte een rondje  
door de hal, snuffelde aan  
computers en bureaus en  
verliet het pand net zoals  
ze gekomen was.  
"Ze was een nette klant",  
zei de bankdirecteur. 
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EEN BLONDE VROUW 
Coen Kiemeneij, afd Zeeland 

 
De heer 
Kiemeneij 
stuurde een 
eigen 
ervaring rond 
reïncarnatie 
op. Vanwege 
de lengte heb 
ik het stuk 
moeten 
inkorten en 
bewerken. 

 
Ik ben sjamaan en mijn naam bij de Indianen is 
'Running Bear'. Ik stam af van de Crow Indianen.  
Ik doe chakra healing en Quantum Touch en help 
mensen met hun gezondheid. 
 
Ik heb twee zusters uit mijn vorig leven ontmoet bij de 
Crow Indianen, en ook een vrouw uit Portugal 
waarmee ik getrouwd was. Over die ontmoeting wil ik 
het hebben. 
Uit een regressie naar 700 jaar geleden bleek dat ik 
een kasteel bezat in Portugal, op de grens met 
Spanje. Ik was heel rijk en ik had veel mensen die 
voor mij werkten. In dat leven was ik getrouwd met 
een blonde vrouw. Na drie jaar was ze zwanger van 
een zoon, maar de vrouw stierf in het kraambed, en 
ook de zoon. Telkens als ik opnieuw trouwde stierf 
de vrouw binnen het jaar. Ik was niet gelukkig en 
trouwde niet meer. Maar ik werd wel steeds rijker. 
Dat heeft te maken met dit leven waarin ik mensen 
moest gaan helpen. 
 
Op een dag liep ik in Middelburg op een 
rommelmarkt en toen ik tussen boeken zocht viel er 
een boek op de grond.  
Dat  boek bleek over Portugal te gaan, en er stond 
een foto in van een kasteel dat 'Guimaraes' ▼ 

heette.  
De geesten lieten me weten dat ik eigenaar was 
geweest van dat kasteel. 
Soms treed ik uit mijn lichaam en dan ontmoet ik die 
blonde vrouw  uit Portugal en zijn we intiem met 
elkaar. 
 

Maar toen heb ik haar in het echt ontmoet. Ze bleek 
een dochter te zijn van een familielid, en sinds haar 
15de had ik haar niet meer gezien. Nu is ze 45.   
Ze wist dat ik spirituele dingen deed, en toen ze op 
bezoek ging bij mijn schoonmoeder die naast mij 
woont, kwam ze bij mij binnen. Ze zei "jij bent de 
enige die mij helpt als ik in moeilijkheden zit. Dan 
kom je 's nachts in mijn dromen om me te helpen".  
Ik was zeer verbaasd. 
We kregen een relatie. Het gaat nu heel goed met 
haar. 
 

 
SEANCE 
Diet List- Hildering, Afd. Zaanstad 
 
Eén keer in de maand heeft onze vereniging 
Harmonia afd. Zaanstad een seance. 
Het is ooit begonnen als een reddingsseance, om 

zielen naar het licht te brengen die plotseling zijn 
gestorven en nog niet beseffen dat zij overleden zijn. 
We roepen niets op, we gaan na een meditatie in een 
open stilte zitten en wachten op wat onze 
seanceleidster bij ons ziet en voelt. 
De laatste keer op 11 februari was heel bijzonder. 
Natuurlijk was het al een bijzondere dag, zeker om 
wat in de wereld gebeurde. Cairo en de kracht van 
het cijfer 11, het Kracht Getal. 
 
Wat er nu in de seance gebeurde, was nieuw en heel 
apart. 
Bij één persoon kwam een lichtwezen, genaamd 
Ashanta. Die had een kleine stem en vertelde dat de 
tijd van wakker worden en de ogen te openen is 
gekomen. 
Bij de volgende kwam het tweede sterkere lichtwezen 
door, genaamd Esra. Die vertelde heel duidelijk en 
met krachtige stem haar boodschap.  Zij bracht de 
liefde over en de grote kracht die uitgaat van de 
gedachte achter ons werk. 
Er is van de andere kant grote belangstelling voor 
ons doen en laten en zij gaven allebei aan, dat er 
een andere tijd aankomt. 
De warmte en de liefde die tijdens de seance ons 
raakte, is voor ons die deze avond aanwezig waren 
een onvergetelijke belevenis geworden. 
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De heer Chris van Beeten, lid van de afdeling Amsterdam stuurde mij een paar maanden geleden een envelop met 
diverse ervaringen die hij in zijn beroepsleven en met kruis en bord had opgedaan. In de laatste drie tijdschriften 
hebt u een paar ervaringen van hem kunnen lezen. Ook deze keer weer put ik dankbaar uit de voorraad. 
 
ROKEN 
 
Op een kruis en bord seance bij ons thuis kwam een 
nicht van mijn vrouw door. 
Na ons begroet te hebben zei ze tegen mij: "je moet 
stoppen met roken, het gaat niet goed met je."  
Ik rookte toen ongeveer 60 sigaren per week. Als ik 
zelf probeerde te stoppen, rookte ik een paar uur 
later toch weer. Die avond voelde ik mij dan ook niet 
zo goed. Ik beloofde te stoppen, en we namen 
afscheid. 
Daarna kwam ook mijn schoonvader door, en die 
vertelde mij hetzelfde. 
Ik lachte hem hartelijk uit, want hij was zelf 
doodgegaan met een sigaret tussen de vingers. 
De volgende avond hadden mijn vrouw en ik een 
feest, en ik stak toch maar wat sigaren bij me. 
's Nachts na dat feest ben ik zo ziek geweest, echt 
goed ziek. De volgende dag heb ik toen mijn 
overgebleven sigaren bij elkaar geraapt en in een 
kistje gedaan en weggestopt. 
Daar staan ze nu nog. 
Het vreemde hiervan is dat ik geen bijverschijnselen 
heb gehad. Normaal kreeg ik na een paar uur alweer 
trek in een sigaartje. Nu heb ik dat helemaal niet 
gehad, het was net of ik nooit gerookt had. Dus 'zij 
van boven' hebben mij geholpen en daar ben ik ze 
dankbaar voor. Zo ziet u maar weer, als je niet wilt 
luisteren zorgen zij wel dat je luistert. 
Dat gebeurde allemaal in 1997 en ik rook nog steeds 
niet. 
 
 
DE GEESTELIJKE 

 
Wij komen al 
zo'n 19 jaar 
met vakantie 
in de 
omgeving 
van Bayonne 
in Frankrijk. 
Wij hebben 
daar 
Nederlandse 
kennissen 

wonen, en ik maakte daar ook kennis met Piet, een 
Nederlandse pastoor en zijn huishoudster. 
Die was toen 65 jaar. Wij hebben hem geruime tijd 
gekend en ik heb veel met hem gesproken over de 
bijbel. 
Soms vroeg hij wel eens of ik een onderwerp wist 
voor zijn volgende preek, want hij viel wel eens in 
voor priesters uit de omgeving. 
Een jaar voor zijn overlijden op 84-jarige leeftijd, riep 
hij mij naar zijn studeerkamer. Hij was toen al wat  

ziekelijk en vroeg mij hoe 
het 'boven' was. Ik heb 
hem verteld wat ik wist, en 
hij was daar toch wel blij 
mee. Een paar maanden 
na zijn overlijden gingen 
wij weer met vakantie en 
heb ik het kruis en bord 
meegenomen. 
Zijn huishoudster stond 
ook open voor deze zaken 
en met haar hebben we een avond aan het kruis en 
bord gezeten. 
Toen wij het huis binnenkwamen zag mijn vrouw hem 
op de trap staan, zij schrok daar even van maar dat 
was van korte duur. Toen wij eenmaal aanzaten 
kwam Piet door. Hij bedankte zijn huishoudster voor 
al haar goede zorgen en hij vond het leuk dat we het 
kruis en bord gebruikten, daar was hij dankbaar voor. 
Ook zijn huishoudster was er erg blij mee. Eenmaal 
weer thuis van vakantie heb ik op een openbare 
avond van onze afdeling zijn foto neergelegd. Toen 
zijn foto werd opgepakt heb ik alles wat het medium 
zei op de band opgenomen 
Maar omdat ik het mooi wilde doen had ik een CD 
van de tenor Andrea Bocelli uitgezocht om eerst 
muziek op de band te kunnen zetten. Ik twijfelde welk 
lied ik zou nemen, maar uiteindelijk koos ik voor het 
Ave Maria. Na de boodschap zette ik er weer muziek 
op en ik gaf een uitleg en een groet. Die band heb ik 
opgestuurd naar de huishoudster in Frankrijk. Zij was 
ontroerd toen ze het Ave Maria hoorde. Piet zong dat 
lied altijd zelf. Later vertelde Piet dat hij mij bij het 
kiezen van dat lied had geïnspireerd.  
Piet komt nog regelmatig bij ons en dan ruik ik ineens 
de geur van zijn lekkere sigaren in mijn kamer.  
Dan weet ik dat hij het is. 
 
 
DE VERZOENING 
 

Tijdens een kruis en bord avond bij anderen thuis 
overkwam ons het volgende: de boodschap werd 
onderbroken met de vraag "Mag ik Chris spreken?" 
Het bleek de moeder te zijn van een vroegere vriend, 
die ik al in achttien jaar niet meer gezien had.  
We kenden elkaar vanaf ons achtste jaar. De moeder 
van mijn vriend wilde graag haar zoon spreken, maar 
omdat we nooit over spirituele dingen hadden 
gepraat, was dat geen makkelijke opdracht. 
Uiteindelijk is het gelukt om hem ertoe te brengen 
een sessie met kruis en bord mee te maken.  
Toen bleek dat zijn moeder de hereniging tussen 
mijn vriend en mij op het oog had. Zo zie je maar dat 
sommige geesten graag bemiddelen, en in dit geval 
is het gelukt! 
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EMMA CRAWFORD 
Loes Modderman 
 

Soms is het leuk om te merken dat Spiritualisten uit het verleden niet vergeten 
zijn, en dat ze zelfs een volksfeest op hun naam hebben. 
Het verhaal van het meisje Emma Crawford begint in de jaren '80 van de 19de 
eeuw. 
Emma had tuberculose, een ziekte die toen veel levens eiste en voor de 
ontdekking van de penicilline praktisch onbehandelbaar was. Dokters stuurden 
hun TBC patiënten naar gebieden met frisse lucht en mineraal water. 
Zo kwam Emma met haar moeder in Manitou Springs, Colorado terecht, dat 
bekend stond om z'n geneeskrachtige bronnen. 
De Crawfords huurden een huis met uitzicht op Red Mountain, een berg die 
Emma, die veel op bed lag, dierbaar werd. 
Emma was verloofd met Hildebrand, een man die als ingenieur werkte bij de 
aanleg van een spoorlijn in de omgeving. Als Emma hersteld zou zijn wilden ze 
trouwen.  
Langzaamaan ging het beter met Emma en de familie kreeg weer hoop.  
De trouwdatum werd vastgesteld. 
De Crawfords waren Spiritualisten, en ze geloofden dat iedereen een Indiaanse 

gids heeft in de geestelijke wereld. 
Op een dag zag Emma hoe haar gids haar wenkte naar Red Mountain. 
Ze zag kans thuis weg te komen en de berg te beklimmen, en om te 
bewijzen dat ze boven was geweest bond ze haar sjaal aan een steen. 
Maar na die inspanning ging het bergafwaarts met het meisje, en ze stierf 
enkele dagen voor haar geplande trouwdatum, op 4 december 1891. 
Hildebrand wist dat Emma op de top van de berg begraven wilde worden, 
en hoewel dat niet was toegestaan huurde hij 11 mannen in om haar kist 
bij toerbeurt naar boven te brengen. Er was geen weg naar de top, dus 
dat was een heel karwei, maar uiteindelijk bereikten ze de plek waar 
Emma wilde rusten. 
Emma Crawford was een lokale heldin geworden. Spiritualisten 
bezochten haar graf en men zegt dat er op den duur vanzelf een pad 
ontstond naar boven, van alle pelgrims die haar kwamen opzoeken. 
Toen de spoorweg ook over Red Mountain werd aangelegd werd het graf 
van Emma in 1912 verplaatst naar een lager gelegen locatie. 

Jaren van hevige regenval legden de kist bloot en in 
augustus 1929 vonden een paar jongens Emma's 
schedel en wat er verder van haar over was.  
Haar resten werden overgebracht naar het stadhuis 
van Manitou Springs, en ambtenaren probeerden 
familie op te sporen. Toen dat zonder resultaat bleef, 
werd Emma in een anoniem graf herbegraven op het 
kerkhof van Manitou Springs. 
Maar het meisje bleef tot de verbeelding spreken. 
Vanaf 1994 wordt 
haar nagedach- 
tenis geëerd met 
een jaarlijkse 
'ghostwalk' : een 
parade en een 
'Emma Crawford 
Coffin Race'  met 

creatief versierde doodskisten op wielen met een 'Emma' erin.  
De winnaar krijgt een trofee.► 
In 2004 kreeg Emma eindelijk een steen op haar graf met haar portret en een 
gedicht, en de belofte dat ze niet vergeten zou worden.  
Het gedicht luidt: 
 
"Er was dát in haar leven hier 
dat niet van dood wist en zijn pijl niet vreesde: 
Een rustig vertrouwen. 
Een geloof in het eindeloos mysterie -  
het Geestelijk Leven." 
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ZENTUINTJE - HEILIGDOMMETJE IN HUIS 
 
Als u een tuin hebt kunt u desgewenst een heiligdommetje bouwen, in de stijl van Stonehenge of wat u ook maar 
aanspreekt. Maar binnen iets leuks en spiritueels maken kan ook. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een handzaam tafelmodel van een Zentuin? 

 
Enige jaren geleden timmerde ik mijn eigen mini - Zentuintje.  
Heel simpel:  
Een grondplaat  van triplex, 25x25 cm,  
4 latjes  van ± 1 cm dik, 3,5 cm breed en 24 of 25 cm lang, afhankelijk 
van hoe je ze plaatst, in verstek of gewoon tegen elkaar aan. 
Lijmen op de bodemplaat, spijkeren hoeft niet. 
 
Dan op die dikkere latten een rand lijmen zodat er een bak van 30 x 
30 cm ontstaat:  
4 x 30 cm in 
verstek gezaagd  
van een lange lat 

van 0,5 dik en 3,5 breed.  
 
Om  je tuintje iets meer 'af' te maken kun je er nog twee latten 
onder lijmen of blokjes op de vier hoeken, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. 
Al de gebruikte latten zijn standaard te krijgen bij elke 
houtwinkel. 
 
Vul je Zentuintje met fijn zand en zet er een paar stenen van verschillende grootte, kleur en structuur in.  Maak er 
desgewenst een harkje bij van een stukje rondhout en tandenstokers als hark. Het kan best zijn dat kleine harkjes 
ook te koop zijn bij een tuincentrum waar ze bonsai verkopen.  
Zelf heb ik m'n Zentuintje zwart geverfd, maar dat is natuurlijk een keuze. Een lichte bak met donker zand kan ook 
mooi zijn. 
Natuurlijk kun je elke gewenste maat maken, en ook andere vormen, net wat je wilt. Leuk cadeautje ook! 
En als u nou helemaal geen knutselbloed hebt en toch zoiets wilt maken, koop dan een grote schotel met een 
platte bodem en opstaande randen bij b.v. een tuincentrum, en maak er een Zentuintje van. 
Veel succes! 
 

 

 

   
  
 PC -TIPS VOOR DE BOEKENLIEFHEBBER 
 
    Voor mensen die lezen en een computer hebben zijn h ier een paar tips:  
    Behalve dat de meeste boekhandels en antiquariaten tegenwoordig een eigen  
    website hebben, zijn er ook sites die een verzameling  zijn van antiquariaten.  
    Met een druk op de knop kun je zien of het boek wat je zoekt ergens te krijgen is, 
    en ook de prijzen vergelijken (die vaak behoorlijk kunnen verschillen!)  
    Zo'n site is bijvoorbeeld Antiqbook : http://www.antiqbook.nl/index.phtml  en  
    ook Boekwinkeltjes:  http://www.boekwinkeltjes.nl/  
    Een site die een veel groter en internationaler aanbod heeft is Marelibri   
    http://www.marelibri.com / 
    waar duizenden boeken uit vele landen worden aangeboden. Voor internationale 
    betalingen moet je dan  wel over een creditcard beschikken. 
 Bol.com  heeft tegenwoordig ook 2de hands boeken, en vergeet  Marktplaats niet!!  
 Voor wie andere talen leest is Amazon.com of Amazon.co.uk of Amazon.de  een onuitputtelijke bron 
 van leesvoer: www.amazon.co.uk  
 Vaak zijn daar prima boeken voor 1 cent  te krijgen !!! 
 Om te betalen is ook hier een creditcard vereist.. 
 Hoe dan ook, als je op boekenjacht gaat, probeer verschillende mogelijkheden en vergelijk de prijzen. 
 Bedenk daarbij dat het opsturen ook geld kost, maar soms ben je dan toch nog voordeliger uit dan dat je 
 een boek gewoon in de boekhandel koopt. 
  

Veel leesplezier! 
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CHICO XAVIER - EEN BUITENGEWOON MEDIUM 
Loes Modderman 

Het Spiritisme in Brazilië 
is een wonder. 
Voortgekomen uit het 
Spiritualisme zoals dat in 
1848 begon in Amerika 
en al snel Europa 
veroverde, is het vanaf 
de 50er jaren van de 
19de eeuw zijn eigen 
weg gegaan. Vanuit 
Frankrijk belandde de 
leer van Allan Kardec  
(1804-1869), de man die 
het spiritualisme in kaart 
bracht en dat Spiritisme 
noemde, in Brazilië. Daar 

was het geestelijk klimaat zo gunstig dat de beweging miljoenen 
aanhangers kreeg.  

Het geloof in geesten is de Braziliaan aangeboren, terwijl in onze cultuur 
het Spiritualisme zich een weg heeft moeten banen tegen nuchter 
ongeloof, kerkelijke weerstand en wetenschappelijke aversie in. 
In dat warme klimaat kon het Spiritisme gedijen, en zich op een heel 
eigen manier ontwikkelen. 
De leer van Allan Kardec heeft twee ideologische pijlers: Christendom en 
reïncarnatie, en in Brazilië werd daar nog een derde aan toegevoegd: 
liefdadigheid. In een land als Brazilië waar sociaal gezien nogal wat te 
verbeteren valt is dat een doel waarbij men niet gauw zonder werk zal 
zitten. 
Door deze omstandigheid kon het gebeuren dat mediumschap in dienst 
kwam te staan van geneeskunst, en het mediamiek doorgeven van 
literatuur en schilderkunst in het belang van vele humanitaire projecten. 
Honderden gezondheidscentra worden gedreven door Spiritisten, en in 
die centra werken mediums en medici eendrachtig samen. Daarnaast zijn 
er grote projecten waar kinderen uit sloppenwijken een opvoeding krijgen 
en een toekomst. Die projecten worden vooral gefinancierd door de 
opbrengsten van mediamieke activiteiten. 
Mediums staan niet zoals bij ons tegen betaling voor een zaal, maar 
verrichten gratis hun diensten.  
De overtuiging dat gaven met een doel gegeven worden - dienst aan de 
medemens -  maakt dat er hard gewerkt wordt voor 'Spirit' , en soms met 
wonderbaarlijke resultaten.  
 
Een fenomeen onder de fenomenale Braziliaanse mediums was 
Francesco de Paula Candido Xavier, beter bekend als Chico Xavier , 
(1910-2002). Als het Spiritisme deed aan heiligverklaringen, dan zou 
Chico een goeie kans gemaakt hebben. 
Zijn leven lang bracht hij het Christendom in praktijk door oprechte 
bescheidenheid en naastenliefde, waarbij hij zijn talenten 
onvoorwaardelijk ter beschikking stelde van de gemeenschap. En die 
talenten waren aanzienlijk. 
Via automatisch schrift - in Brazilië 'psychografie' genoemd - schreef 
Xavier rond de 400 boeken, waarvan er enkelen in andere talen zijn 
vertaald. Een van de bekendste is 'Nosso Lar'  - ons huis - een 
beschrijving van de wereld aan de andere kant vanuit het gezichtspunt 
van André Luiz, een arts die zijn belevenissen en filosofie doorgaf aan 
Xavier in dit en vele andere boeken. Xaviers spirituele gids was 
'Emmanuel' , een man die verschillende incarnaties had doorgemaakt. 
 Xavier, die zelf weinig opleiding had gehad, schreef in zijn vele boeken  
over onderwerpen die zijn eigen mogelijkheden te boven gingen. Dat is op 
zich niet uitzonderlijk; ook in het Spiritualisme kennen we verschillende 

mensen die de wereld versteld 
lieten staan door hun 
automatisch geschreven werk. 
De eerste en invloedrijkste was 
waarschijnlijk Andrew Jackson 
Davis (1826-1910), die geen 
enkele opleiding had maar 
boeken schreef over de meest 
ingewikkelde onderwerpen. 
Wat Xavier een typische 
vertegenwoordiger maakt van 
het Braziliaanse Spiritisme, is 
zijn diep gevoelde liefde voor 
Jezus en het feit dat al het geld 
van zijn boeken naar liefdadige 
doeleinden ging. Zelf heeft hij er 
geen cent aan verdiend, en dat 
vond hij heel gewoon. Over zijn 
missie in dit leven liet hij geen 
twijfel bestaan. 
In Brazilië was hij buitengewoon 
geliefd, en zijn dood in 2002 was 
een schok voor miljoenen 
mensen. 
Zelf schreef hij dit: 
"Als ik voor jou sterf, doe me dan 
een plezier: vergiet zoveel 
tranen als je wilt, maar wees niet 
boos op God dat hij mij 
weggenomen heeft. Als ik word 
geprezen, temper dan de 
overdrijving. Als ik word 
verguisd, verdedig me dan. Als 
je iets over me schrijven wilt, zeg 
dan alleen: "Hij was mijn vriend, 
hij geloofde in mij en hij wilde dat 
ik dichter bij God zou komen."  
Kijk af en toe omhoog. Je zult 
mij niet zien, maar ik zal zien dat 
je naar Hem opkijkt. 
Vriendschap is alleen van 
betekenis als het de Hemel 
dichterbij brengt. 
Als ik vóór jou dood zal gaan, 

dan denk ik dat ik me in de 
Hemel niet ongemakkelijk zal 
voelen. Want je vriend zijn, dat is 
al een stukje van de hemel....." 
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ER WAS EENS..... 
 
De plaats is Haarlem. De straat: Regentesselaan 5. Het jaartal: 1936. 
Ja, u gelooft het misschien niet, maar daar was toen het 'Spiritistisch  
Museum' gevestigd. 
Museum was een beetje groot woord, het was meer een particuliere  
verzameling van het echtpaar Heynis, dat in de loop van de jaren een  
aanzienlijke collectie spiritistische voorwerpen bij elkaar had gebracht. 
Ik baseer mij op een artikel in 'Grensgebieden' uit 1936, waar helaas maar  
weinig feitelijks instaat. Wanneer de heer Heynis zijn collectie is begonnen,  
bijvoorbeeld, en om welke voorwerpen het precies ging. 
De schrijver 'Ishtair' spreekt van 'voorwerpen die wij allemaal wel kennen' .  
Helaas heeft hij daarbij niet gedacht aan spiritualisten van 70 jaar later, die  
die voorwerpen níet meer kennen. Vermoedelijk ging het om speeldozen, trompetten, bellen en muziek-
instrumenten, en misschien een kabinet; de vaste parafernalia van seances.  
Natuurlijk zullen er voorbeelden van automatisch schrift geweest zijn van bekende mediums, want de heer Heynis 
kreeg zijn collectie ook vanuit het buitenland. Misschien waren er brieven en persoonlijke bezittingen van 
belangrijke spiritisten, stel ik me voor. Maar zeker weten we het niet, en dat is jammer. 
De heer Heynis beperkte zich niet tot het verzamelen van de tentoongestelde voorwerpen, hij experimenteerde 
ook. Zo bracht hij eens vier blinden samen die niet konden lezen en niets van spiritisme wisten. Het bleek dat zij 
met het kruishout ( twee gekruiste latten met een aanwijspunt die over een letterbord gaat) perfect konden spellen, 
hoewel ze niet konden zien wat ze aanwezen. ▲ Foto's van die sessie hingen in het museum. 
 
De schrijver besluit met de woorden: "In haar geheel is deze met zorg en kennis opgebouwde collectie voorzeker 
hoogst interessant en bovenal een overzichtelijke en waardige propaganda van het spiritisme." 
En hij spreekt de wens uit dat het museum nog eens zal worden ondergebracht in het centrum des lands. 
Helaas - dat heeft niet zo mogen zijn. 
De bekende spiritist Ds. M. Beversluis rept in zijn eigen blad 'Geest en Leven' kort voor het uitbreken van de oorlog 
nog van dit museum, waar meer dan 400 voorwerpen te zien zijn geweest. 
Maar wat? En vooral: waar is het gebleven? Waarschijnlijk geroofd door de bezetter, vernietigd, of verspreid.  
Het waren toch de geschiedenissen die al die voorwerpen interessant maakten, en wie wist daar later nog van? 
Alweer een reden om zuinig te zijn op ons geestelijk en materieel erfdeel! 
 
 
 
KINDEREN MET EEN BDE 

 
Kinderen die een moeilijke 
geboorte hebben, of kinderen 
die heel jong heel ziek zijn, 
kunnen een BDE (Bijna Dood 
Ervaring) meemaken die hen 
voor de rest van hun leven 
beïnvloedt, maar die ze niet na 
kunnen vertellen omdat ze te 
jong waren om er woorden 

voor te hebben. 
Maar zoals bij BDE's meestal het geval is, bij 
kinderen én volwassenen, houden ze er een grotere 
gevoeligheid aan over voor paranormale 
gewaarwordingen. Als je terug zou kunnen kijken in 
de geschiedenis van sommige mediums die al jong 
geesten zagen, dan zou je allicht een vroege BDE 
kunnen vinden waar niemand zich destijds van 
bewust was. 
Kinderen die een BDE hebben ondergaan praten 
vaak eerder, gedragen zich 'volwassen' en hebben 
een vocabulaire dat hun leeftijd vooruit is.  
Ze berichten over dingen die ze zien: lichten, 
'denkbeeldige' vriendjes, engelen, en ze hebben vaak 
een ongewone interesse in geestelijke en religieuze 
onderwerpen. 

 
Ouders die daar niet voor openstaan kunnen het kind 
de mond snoeren, het gooien op een te levendige 
fantasie of het kind het gevoel geven dat het gek is. 
Angsten die die grotere gevoeligheid met zich mee 
kunnen brengen tasten het zelfvertrouwen van zo'n 
kind aan, en de oorspronkelijke openheid kan 
omslaan in moeilijk of in zichzelf gekeerd gedrag. 
Het is helaas nog altijd zo dat ouders en psychologen 
eerder naar pillen grijpen dan naar een boek dat ze 
inzicht kan verschaffen over wat er waarschijnlijk écht 
aan de hand is. 
 
Dringt zich de vraag op hoeveel zogenaamde 'Indigo 
kinderen' in werkelijkheid kinderen zijn die een BDE 
hebben beleefd, ergens in hun prille jeugd. 
En ook hoe het verband is met de vele geestelijke 
leraren en 'heiligen' die, misschien letterlijk, het licht 
hebben gezien en daarna aan hun tweede leven zijn 
begonnen, zonder het ooit over een BDE te hebben 
gehad. 
Hoeveel 'openbaringen' houden verband met zo'n 
levensveranderende ervaring? 
BDE's zijn alleen in de laatste 30 jaar beschreven en 
geanalyseerd en langzaam deel geworden van ons 
geestelijk pakket, maar dat ze van alle eeuwen en 
culturen zijn is vanzelfsprekend. 
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INTERVIEW MET ROB VAN DER VOSSEN 

 

Rob, je bent de 
eerste 
Harmoniaan die 
we op deze plek 
interviewen. 
Jouw 
geschiedenis en 
die van 
Harmonia zijn al 
heel veel jaren 
nauw met elkaar 

verbonden, want je bent  heel lang 
penningmeester van de afdeling Arnhem en je zit 
al vele jaren in het hoofdbestuur. 
Hoe ben je met Harmonia in aanraking gekomen, 
en wanneer? 
 

Dat gaat heel wat jaartjes terug en is voor het eerst in 
mijn leven gekomen, toen mijn moeder werd 
behandeld door Gerard Croiset. 
Zij was één van de eerste slachtoffers van de polio-
epidemie in 1956 en heeft daarvoor 3 maanden in het 
AZU in Utrecht gelegen. Van daaruit heeft ze 3 jaar in 
revalidatiecentrum “De Hoogstraat” in Leersum 
gezeten, voordat ze weer naar huis terug kon komen.  
Ik ken mijn moeder uit mijn jeugd alleen maar als 
zittend in een rolstoel. 
Gerard Croiset kwam bij ons over de vloer om mijn 
moeder te magnetiseren met verbluffende resultaten, 
zolang zij binnen zijn “invloedssfeer” verkeerde.  
Na de behandelingen was ze dan weer volledig 
verlamd aan de benen en zat er geen beweging meer 
in. Later werd dit magnetiseren overgenomen door 
een andere “strijker”;  Theo de Jong heeft mijn 
moeder een aantal jaren behandeld en vooral tijdens 
de pauzes bij het leren lopen met krukken, hebben 
we vele diepgaande gesprekken gevoerd, waarbij 
ook Harmonia vaak ter sprake werd gebracht, als een 
vereniging, waar Theo in het verleden regelmatig de 
afdeling Amsterdam had bezocht en mooie avonden 
had meegemaakt, waar hij levendig over kon 
vertellen.  
 
In het begin zul je niet geweten hebben dat je een 
lange verbintenis aanging. Kun je wat vertellen 
over hoe en waarom jouw betrokkenheid is 
gegroeid? 
Na de plotselinge dood van mijn moeder in 1970 (42 
jaar oud),  zocht ik antwoorden op vele vragen die 
me bezighielden. Met Theo hield ik nog lang contact 
en ik las vele boeken op zoek naar antwoorden. 
Het heeft echter nog tot 1981 geduurd, dat ik via de 
gemeentegids van Arnhem Harmonia 'tegen kwam'. 
De eerste openbare avond, die ik in Arnhem bezocht 
staat me nog in mijn geheugen gegrift. Het was een 
avond met een lezing, waarbij het publiek 
voornamelijk bestond uit veel oudere mensen. 
Het bestuur bestond in mijn ogen ook alleen maar uit 
oudere dames, maar die straalden wel direct door 
hun optreden veel vertrouwen uit, waardoor ik me al 
snel 'als thuisgekomen' voelde. 
 

 
Ik heb me dezelfde avond nog ingeschreven zonder 
te beseffen dat dit lidmaatschap mijn leven een hele 
andere invulling zou gaan bezorgen. Binnen een jaar 
na aanmelding werd ik gevraagd om deel te nemen 
in het bestuur als penningmeester.  
Op de L.V. van 27 april 1982 werd ik tot penning- 
meester gekozen en dat doe ik nog steeds met een 
onderbreking van 2 jaar. 
In het hoofdbestuur draai ik sinds 30-11-1985 mee 
als algemeen lid en 2e penningmeester 
De landelijke ledenadministratie run ik sinds 1-07-
1986. 
 
Je hebt heel veel meegemaakt bij Harmonia, veel 
goeds maar ook veel narigheid.  Kun je een paar 
hoogte- en dieptepunten noemen? 
 
Ik beperk me liever tot de hoogtepunten, want het 
noemen van dieptepunten geeft voeding aan die 
momenten en dat is iets wat zeker niet mijn 
bedoeling is. We hebben allemaal lessen te leren in 
deze levensschool en ik beschouw die momenten uit 
de Harmonia-geschiedenis als moeilijk, maar 
achteraf gezien als uiterst leerzaam...al voelt dat op 
dat moment natuurlijk niet zo en ben je alleen maar 
boos of verbaasd over het verloop van de dingen, 
zoals ze zich voordoen.  
Bij de hoogtepunten horen in ieder geval thuis de 
ziekendiensten uit de jaren 80, die de afd. Arnhem 1x 
per maand hield en waarbij we met dubbele rijen met 
40 of 50 leden in zaal 5 de avonden vorm gaven.  
Om bij Arnhem te blijven waren de avonden met 
Noortje Schram en Ds. Meiners tijdens de Allerzielen-
vieringen of met Marjon Evers ook prachtige 
momenten, die me altijd zullen bijblijven. Het gevaar 
van zulke hoogtepunten is dat je ze gaat vergelijken 
met huidige invullingen van de avonden en tot de 
conclusie komt dat de beleving veel oppervlakkiger is 
en de leden de passie niet meer hebben van weleer. 
Het komt mij vaak voor als een passief consumeren, 
zonder dat er in de vorm van een ongedwongen en 
gezellige nabespreking in de kantine nog over na 
gepraat wordt.  Iedereen vliegt na de avond zo snel 
mogelijk weer naar elders, zonder het gebeuren echt 
tot zich te nemen en met anderen te delen. 
Bij de landelijke hoogtepunten zit in ieder geval het 
100jarig jubileum in Ede, waarbij we als één grote 
Harmonia-familie aan tafels zaten en gezamenlijk de 
lunch gebruikten. Dat was een hele intense beleving 
van gelijkgestemden. Het is moeilijk om na al die 
jaren de ledendagen voor de geest te halen en 
daaruit een keuze te maken, want er zijn er al heel 
wat geweest met erg goede sprekers, maar de 
ledendag van 2000, waarbij we een muzikale reis 
gemaakt hebben met Naga-Naga was een geweldige 
spirituele en helende belevenis. 
 
Je doet ongelofelijk veel werk voor de vereniging, 
waarvan veel achter de schermen. Dat doe je met 
stugge volharding al vele jaren lang. Wat drijft 
jou? Voel je al het werk wat je doet ook als een 
opdracht die verder gaat dan 'gewoon maar een 
bestuursfunctie'? 
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Een roeping is wat zwaar aangezet, maar ik heb het 
wel altijd gezien en gevoeld als meer dan alleen het 
bekleden van bestuursfuncties. 
Er zijn in de afgelopen jaren echt wel momenten 
geweest, waarbij het moeilijk was om verder te gaan 
op de weg die ik was ingeslagen, maar iedere keer 
overwon het gevoel dat het waard was om door te 
gaan. Gedurende 2 jaar heb ik even aan de zijlijn 
gestaan om wat afstand te houden, maar ik ging het 
toch weer missen en ben in november 1990 weer 
toegetreden tot het hoofdbestuur. Als 
ledenadministrateur heb ik nu in bijna 25 jaar heel 
wat leden zien komen en weer zien gaan. 
 
Harmonia is niet alleen een 'hobby' van jou, de 
vereniging speelt in jullie gezin ook een rol, en j e 
vrouw Ditje heeft het CBBH voor haar rekening 
genomen en is ook enorm betrokken. Jullie zijn 
een echte Harmonia familie. Hoe functioneert dat 
in de praktijk? 
 
Wij zijn sinds 1981 beiden lid van Harmonia afd. 
Arnhem en onze 3 kinderen weten eigenlijk niet beter 
dan dat de vrijdagavond onze Harmonia-avond is en 
dat er iets heel bijzonders in de agenda moet zijn, 
wilden we dat prijsgeven. In de beginperiode, toen de 
kinderen nog klein waren, hebben we de 
vrijdagavonden gedeeld, waarbij Ditje de 
ledenavonden bezocht en ik dan als penningmeester 
achter de kassa de openbare avonden bijwoonde, 
maar toen het weer mogelijk was en de kinderen op 
zichzelf konden passen, waren we zoveel mogelijk 
weer samen van de partij. 
Harmonia was zelfs zo met het alledaagse 
gezinsleven verweven, dat één van de kinderen op 
school bij een rondje “Wat doet je vader voor de 
kost?” met de mededeling kwam dat haar vader bij 
Harmonia werkte en altijd met geld van een ander 
bezig was... 
Die Harmonia-passie kon alleen de vormen 
aannemen die het gekregen heeft, omdat Ditje mij 
altijd de ruimte heeft gegeven, die het nu eenmaal 
vraagt als je je ergens voor in wilt zetten. Als zij geen 
lid was geweest, ben ik ervan overtuigd dat mijn inzet 
voor Harmonia veel korter geduurd zou hebben… 
 
 De geschiedenis van Harmonia betekent veel 
voor je, en je hebt je sterk gemaakt voor het 
behoud van het historische archief. Waar komt 
die passie vandaan? 
 
Dat komt denk ik voort uit de angst om niet te kunnen 
terugkijken naar een periode in mijn jeugd, omdat 
dierbare herinneringen “verdronken” zijn. Dit zal ik 
toelichten, want deze zin doet wat raadselachtig aan. 
Ik ben opgegroeid in een huis zonder trappen voor 
mijn moeder, die zich immers in haar rolstoel vrij 
moest kunnen bewegen in huis. We hadden echter 
wel een trap naar beneden in het huis, waarachter 
twee opslagruimten lagen, de verwarmings- 
ketelruimte en de gedeeltelijk ondergrondse garage. 
Tijdens een vakantieperiode hebben we een enorme 
overstroming gehad, doordat de riolering de hevige 
regenstortbuien niet kon verwerken. 

De garage en de achterliggende opslagruimten 
liepen vol en al heel snel stond het water 1½ m hoog. 
In de opslagruimten lagen allerlei herinneringen uit 
“vervlogen” tijden van mijn ouders, maar ook van de 
kinderen. We hebben heel lang geroepen...”het zal 
wel verzopen zijn”, als we iets zochten wat we niet zo 
snel konden vinden. 
Dat gevoel heb ik denk nooit helemaal los kunnen 
laten en het besef dat de historie van Harmonia voor 
iedereen toegankelijk zou moeten zijn, zonder dat het 
door wat voor oorzaak van buitenaf, verloren kan 
gaan. Het op ons pad komen van Het Johan 
Borgman Fonds voor het behartigen van het landelijk 
Harmonia-archief, zie ik dan ook een beetje als het 
inlossen van een persoonlijke opdracht, die ik mezelf 
gesteld had toen ik al een tijdje meedraaide binnen 
het hoofdbestuur. Actueel in dit kader is de 
overdracht op 17 februari van 116 boeken en 
tijdschriften aan de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag en op 21 februari 114 stuks aan de 
Universiteits Bibliotheek in Groningen….en er zullen 
binnenkort nog meer overdrachten volgen.  
 
Zijn er mensen in de geschiedenis van Harmonia 
met wie je je speciaal verbonden voelt?  
Wie inspireren jou het meest? Kun je daar wat 
over vertellen? 
 
Dan kan ik er wel een paar noemen, die bewust of 
onbewust in de loop der jaren mijn pad hebben 
gekruist. 
Uit het verre verleden van Harmonia natuurlijk Felix 
Ortt, wiens foto bij iedere bijeenkomst van Harmonia 
afd. Arnhem een prominente plaats inneemt in de 
zaal, waar je niet aan voorbij kunt gaan, zonder zijn 
vriendelijke en wijze blik op te merken. Zijn inspiratie 
was onuitputtelijk, gezien de grote hoeveelheid 
brochures die hij geproduceerd heeft voor Harmonia. 
Wim van Broekhuisen, die ik persoonlijk heb 
meegemaakt binnen Harmonia als een bekwaam en 
menselijk bestuurder, die door zijn heldere en 
eenvoudige woorden mensen kon winnen voor zijn 
standpunten. Helaas overleed hij al in 1987, wat voor 
Harmonia afd. Utrecht een groot verlies betekende, 
maar ook zeker voor de landelijke vereniging, 
waarvoor hij tot aan zijn dood als redacteur van 
Spiritische Bladen zich had  ingezet. 
Aan een andere redacteur van Spiritische Bladen, 
Gerrit May heb ik ook hele goede herinneringen. 
Hij muntte uit in het geven van geweldig boeiende 
lezingen over zeer verschillende onderwerpen, en 
wist die zo te presenteren voor het grote publiek dat 
het voor iedereen te volgen was. Bij lezingen van 
Gerrit May in Arnhem, was je verzekerd van een volle 
zaal...de toehoorders hingen aan zijn lippen!  
 
Wat zijn jouw dromen voor Harmonia? Hoe zou je 
willen dat de vereniging zich zou ontwikkelen? 
Als het aan jou ligt, hoe zien dan de komende 20 
jaar eruit? 
 
Dit is een hele moeilijke vraag en het antwoord erop 
kan op dit moment voor Harmonia van cruciaal 
belang gaan worden. 
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Dromen over de toekomst van Harmonia heeft niet zo 
veel zin, want we hebben ons op dit moment alleen 
maar te richten naar de huidige realiteit. Helaas loopt 
landelijk het aantal bezoekers op de openbare 
avonden drastisch terug en worden de leden- 
avonden, die de afdelingen in het programma hebben 
staan ook veel minder bezocht, los van de invulling! 
De bevlogenheid van weleer is er niet meer.  
De noodzakelijke wisselingen binnen besturen blijven 
uit, omdat niemand zich verder verantwoordelijk voelt 
om te investeren in de vereniging.  
 
Kun je ons iets meegeven voor de toekomst, 
vanuit je rijke ervaring met het verleden? 
 
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat we niet 
moeten blijven hangen in zoals het jaren terug was  
bij Harmonia, maar dat we verder moeten kijken hoe 
we de “betrokkenheid” weer bij de potentiële 
bestuurders kunnen opwekken om Harmonia weer op 
de kaart te zetten. 

Als we deze nieuwe bestuurders niet voor ons 
kunnen winnen op de komende Algemene 
Vergadering van 14 mei, dan betekent het echt dat 
de laatste dagen van de landelijke vereniging geteld 
zullen zijn. 
Je kunt niet met 2 personen een bestuur vormen en 
dan nog verwachten dat er boeiende zaken 
gerealiseerd kunnen worden, zoals een besturendag 
of een ledendag…laat staan je bezig gaan houden 
met een naderend 125 jarig jubileum van de 
vereniging. 
 
Dank je hartelijk voor dit interview Rob.  
Met jou hopen we dat Harmonia nog lang zal 
blijven bestaan. 
 
 
 
 

 
 
 
BOEKJES OP CD-ROM 
 
Harmonia gaat met z'n tijd mee. 
Het CBBH heeft besloten een aantal eigen uitgaven op CD-Rom te zetten, voor uw en ons gemak. 
Alles te moeten printen is niet alleen veel werk, maar er moet ook veel geld in geïnvesteerd worden, in de hoop dat 
de leden die uitgaven ook een keer willen aanschaffen. 
Sommige van deze A4 boekjes  zijn wel allang geschreven, maar waren nog niet beschikbaar via het CBBH. 
 
Het CBBH heeft nu de volgende uitgaven op CD-Rom ge zet voor € 7.50 per stuk: 

 
Harmonia's Wel en Wee   
Dit is het boekje over onze geschiedenis dat in 2008 op de Ledendag is uitgedeeld 
aan de aanwezigen, ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan. Het boekje bestaat 
uit fragmenten uit oude tijdschriften, met verduidelijkend commentaar. 
 
De Geest van het Verleden, I, II en III. 
Deze boekjes werden oorspronkelijk voor de afdeling Arnhem gemaakt en nooit in 
het CBBH opgenomen. 
Het zijn leuke, interessante en gekke fragmenten uit de oude bladen van 
Harmonia, geïllustreerd met grappige plaatjes. Op de CD-Rom zijn de drie boekjes 
samengebracht; ruim 90 bladzijden plezier! 

 
* PARAVARIA I 
Een boekje met 100 merkwaardige verhalen uit  Spiritualisme, parapsychologie, folklore en nog veel meer, 
overvloedig geïllustreerd. 
 
* WereldWonderWaar  I 
100 spirituele verhalen uit alle windstreken en culturen die u zullen verbazen en amuseren.  Met veel illustraties. 
 
Paravaria en WereldWonderwaar  zijn de eerste boekjes in een serie van respectievelijk 6 en 3 delen, dus we 
staan nog maar aan het begin.  
 
Al deze boekjes kunt u lezen op uw scherm, of u kunt ze uitprinten en er zelf een boekje van maken. Net wat u wilt. 
Voor alle duidelijkheid:  Het is niet de bedoeling om ook de brochures op dez e manier uit te gaan 
geven. Die blijven alleen als A5 boekje bij het CBB H te bestellen.  
Er zijn weer een aantal nieuwe titels , dus kijk goed op de lijst! 
 
Ditje van der Vossen, CBBH Harmonia 
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Centrale Boek- en Brochurehandel Harmonia 
van de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten "Harmonia" 
Klaverhof 23, 4041 BC Kesteren tel.:0488-482765 e-mail: cbbh@harmonia-nl.org 

 

 Leveringsvoorwaarden: 
 Toezending van artikelen geschiedt na ontvangst van het verschuldigde bedrag. 
 Voor een bestelling lager dan € 15, wordt € 1.50 aan behandelingskosten berekend. 
 Bankrekening: 246722 t.n.v. Ned Ver Spirit Harmonia Centr Boek-Brochurehandel 

 
 Een klein aantal titels is voorzien van het aantal exemplaren dat op voorraad is, daarna zijn deze 
 boeken niet meer leverbaar, want ze komen niet meer in herdruk bij de uitgeverij. 

 * Pas verschenen titels en nieuw in onze lijst  
De volgende artikelen zijn verkrijgbaar:  Euro: 
Argüelles, J&M. Mandala 23,90 

Bach, Richard Illusies 11,50 

Baginski, B. Reiki…nog 1 exemplaar! 15,90 

Boxman, Marjo * Vissen uit de hemel Maori met paranormale gaven  14,50 

Caddy, Eileen Voetsporen op het pad (gedichten)…nog 2 stuks 13,95 

Collins, M. De idylle van de witte lotus…nog 2 exemplaren 11,50 

Denaerde, S. Buitenaardse beschaving… nog 1 exemplaar! 7,50 

Elgin, Duane * Het levende universum 19,90 

Emoto, Masaru De boodschap van water 17,90 

Emoto, Masaru * De geneeskracht van water 29,90 

Ferrini, Paul Terug naar onschuld, Reflecties vh Christusbewustzijn 14,90 

Fontana, David * Na de dood…Wat kunnen we verwachten? 19,90 

Fowler, Maudy&Hunt * Veerkracht! Licht in het duister door engelengefluister 14,50 

Gerrits-Brink, Hennie Een hart vol vragen (gedichtenbundel) in 2e druk 10,00 

Haich * Inwijding 19,90 

Hanneman, Holger Praktische gids voor voetreflextherapie 11,95 

Herriott, Alain&Jody * Transformatie door Quantum Touch 27,90 

Hiddinga, Jaap * De reis naar het licht 12,50 

Huyser, Anneke Mandala's kleuren 9,90 

Huyser, Anneke Mandala's maken 16,90 

Janosh Keys of the Arcturians; handboek + affirmatiekaarten 29,95 

Jones, Marie / Flaxman * Resonantie, als universeel en verbindend principe 29,90 

Keen, Linda * Intuïtieve ontwikkeling 25 jaar later 29,50 

Kleyn, Jan Geesten, gidsen & engelen; Je gidsen naar vorig leven 9,95 

Kleyn, Jan Jouw persoonlijke gids; Omgaan met gidsen; per stuk  9,95 

Lorber, Jacob. Over de drempel van de dood…nog 1 exemplaar! 12,50 

Motoyama, H. Reïncarnatie en karma 14,90 

Mulder-Schalekamp De bron der wijsheid...nog 1 exemplaar in oude vorm  14,95 

Mulder-Schalekamp De doden spreken;     Emed; per stuk 17,95 

Mulder-Schalekamp Op de grens van twee werelden 17,95 

O’Hara, Nancy * Een stil plekje Innerlijke vrede: overal, altijd 19,90 

Peters, Ton * Creatief inzicht door Tarot 19,90 

Preger, G. Een onbeschreven blad…nog 3 exemplaren 13,40 

Roman, S. / Packer, D. Overvloed geld(t) ook voor jou! 23,90 

Rother, Steve  Her-inneren 22,50 

Schaap, Nynke * Kon je maar even mij zijn… een nieuwetijdskind  18,90 

Slavenburg, Jacob Het Thomas Evangelie tekst en toelichting 9,90 

Starbird, Margret Maria Magdalena, Bruid in ballingschap 17,95 

Stolp, Hans * Engelengebeden 12,50 

Stolp, Hans * De levensopdracht van nieuwetijdskinderen  14,90 

Swain, Jasper De dood van mijn zoon 9,90 

Tag, Karin * Het mysterie van de kristallen schedels 24,90 

Toes, Jan Levenslessen deel 1, 2, 3 en 4;                   per stuk  7,20 

Vos, Ed * Orbs en andere lichtfenomenen 19,50 

Viegas, Marneta * De wensster 52 meditaties voor kinderen vanaf 5 jaar 14,90 
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Wagemakers, Harm * Artsen uit de wereld van het Licht 14,90 

White, Ruth * Werken met je ziel 17,90 

Wilson, Colin * Superbewustzijn 19,50 

Zeeuw, G. van de Wonderen of wetten…nog 1 exemplaar! 7,50 

 

Ankertjes: per 1 januari € 6,= per stuk; Nieuwe titels gaan € 9.90 kosten 

Brouwer, Y. en D. Het ABC van NLP....nog 2 exemplaren, daarna € 9,90 5,00 

Chandu, J.F. Practische handschrift-boekje (96) 5,00 

Chandu, J.F. Het praktische pendelboekje (5) 5,00 

Coit, Lee Luisteren naar je innerlijke stem (135) 5,00 

Delnooz, F.& Martinot, P. * Hulp en inzicht rondom sterven (333) 6,00 

Dongen, H. van Para? Normaal! (201)    nog 2 exemplaren 5,00 

Gieles, M. * Dood zijn bestaat niet (312) 6,00 

Huibers, Jaap Het Aquariustijdperk…nog 2 exemplaren 5,00 

Kluwer, Paul Bezinning op leven en dood (266) 5,00 

Laddon, Judy Ontsluiering (113) 5,00 

Langedijk, P. Gevoeligheid, hoe ga je er mee om (194) 5,00 

Langedijk, P. Merkwaardige reïncarnatie verhalen…nog 2 exemplaren 5,00 

Langedijk, P. Onze ouders als levensles…nog 1 exemplaar! 5,00 

Liekens, Paul De piramide (62) 5,00 

Liekens, Paul Karma en levensbestemming (102) 5,00 

Liekens, Paul Leven -gezond, bewust en gelukkig…nog 2 exemplaren 5,00 

Liekens, Paul NLP en spirituele ontwikkeling (219) 5,00 

Liekens, Paul Reïncarnatie (88) 5,00 

Messing, M. Van levensboom tot kruis (200) 5,00 

Oldenburger, E. De tarot als sleutel tot inzicht 2, 3 of 4; elk 1 exemplaar! 5,00 

Ostaden, A. van * Droomsymbolen, wegwijzers in je leven (197) 6,00 

Passé, A. * Je nieuwe ik (334) 6,00 

Rendel, P. Over chakra’s (18) 5,00 

Rundqvist, R. * Bezield leven (335) 6,00 

Rundqvist, R. Creatief omgaan met dromen (169) 5,00 

Rundqvist, R. Kinderen en dromen…nog 1 exemplaar! 5,00 

Rundqvist, R. * Omgaan met verlies (203) 6,00 

Salajan, J./Cornelissen Werkboekje Bach-remedies...nog 2 stuks, daarna € 9,90 6,00 

 

Diversen: 

Harmonia-embleem Broche, Dasspeld, Hanger 2,75 

Harmonia-embleem Sticker groot in kleur 0,75 

Leng de, Matthijs H. CD: spirituele werken Dance of the little Elves 12,00 

Zondervan, Fred Cassette: spirituele werken/thema's op synthesizer 4,50 

Zondervan, Fred CD: spirituele werken op synthesizer 1 of 2   per stuk 12,00 

 

Harmonia - diverse informatiebrochures:             1,00 

Twaalf Vragen en Antwoorden 

Wat is Spiritisme / Spiritualisme? 

Parapsychologie 

Channeling 

Engelen 

EVP - stemmen op de band? 

Healing 

Over mediums 

Spoken geesten? 

Wonderkinderen 

*Visioenen van stervenden 

*Reïncarnatie onderzoek 

*Natuurgeesten 

*Bijna Dood Ervaring 

*Een ander orgaan - een ander mens? 

*Omtrent de ziel 

*Orbs - en andere lichtverschijnselen 

*UFO's - van deze tijd? 

*Klank - de harmonische kosmos 

*Denkbeeldige vriendjes 

*Spiritualisme - een lang verhaal in't kort 

*Geesten....Wow!....of Jak? ( voor jongeren) 

*Wie ben jij eigenlijk? (voor kinderen) 

*Bidden, hoezo bidden? 

*Leven na de dood 


