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VAN HET BESTUUR 
 
 
Beste Leden, 
 

Op de Algemene Vergadering van 14 mei in 
Utrecht, waar de afdelingen bij elkaar waren op 
Groningen en Zeeland na, hebben we zoals 
gebruikelijk de gang van zaken weer met elkaar 
besproken.  
 
Het was een vergadering die in een goede sfeer 
verliep.  
Bij het punt ‘verkiezingen leden hoofdbestuur’ 
bleven we echter steken. 
Voor de vacature van het secretariaat had Hans 
van Haaster (afd. Tilburg) zich gemeld om de 
taak van Tine den Teuling over te nemen, maar 
ondanks de vele oproepen had zich geen 
kandidaat gemeld voor de vacature van 
penningmeester om de taak van Goos van der 
Velde over te nemen.  
Wij moesten dus vaststellen dat zonder een 
penningmeester het hoofdbestuur niet compleet 
is en dus ook geen bestuursbevoegdheid heeft.  
Tijdens de discussie werd het steeds duidelijker 
dat het zo niet verder kan en dit gegeven heeft 
de aanwezige afdelingen doen besluiten dat de 
landelijke vereniging zo ook niet (meer) 
levensvatbaar is. 
 
De afdelingen gaven tevens aan dat zij zelf al 
erg veel moeite moeten doen om overeind te 
blijven en daarom wil of kan men geen energie 
en geld meer in de landelijke vereniging steken. 
Na stemming bleek dat er unaniem voor 
opheffing van de landelijke vereniging gekozen 
is en besloten werd dat als er vóór 1 oktober 
geen nieuwe penningmeester zich aanmeldt er 
een opheffingsvergadering zal worden 
gehouden op 1 oktober 2011. 
 
 
 
 
 
 

 
Gezien de voorstellen van twee afdeling om de 
afdrachten te verlagen en om de afdelingen nu 
alvast financieel te helpen werd besloten dat de 
afdracht aan de landelijke vereniging voor dit 
jaar zal worden gehalveerd. 
 
In de wandelgangen gaven verschillende 
afgevaardigden nog wel aan het jammer te 
vinden als de landelijk verenging echt zou 
verdwijnen.  
De volgende reacties werden gehoord:   
� Een landelijke vereniging is als een paraplu 

en lijm voor de afdelingen die de identiteit 
van Harmonia bewaakt en bewaart.  

� Het heeft meer uitstraling aangesloten te 
zijn bij een landelijke vereniging.  

� Een “afdeling” bestaat alleen bij gratie van   
een overkoepelende organisatie. Valt die 
weg dan zijn er ook geen “afdelingen” 
meer, maar alleen een verzameling losse 
clubjes.  

� Het gezamenlijke Harmonia tijdschrift zal 
ook verdwijnen. 

� Er zal geen landelijke website meer zijn. 
� Het uitwisselen van gegevens onderling, 

ook al gaat het vaak om ervaringen met 
mediums, zal verdwijnen. 

� De gezamenlijke inkoop van boeken via de 
CBBH zal verdwijnen.  

� De tweejaarlijkse ledendag in Arnhem zal 
niet meer gehouden worden. 

� De jaarlijkse AV waar de meeste 
afdelingbesturen elkaar al jaren treffen om 
mede het beleid te bepalen van de landelijk 
vereniging zal wegvallen. 

 
De zomervakantie staat voor de deur. Een 
mooie periode voor alle leden om ook eens 
goed na te denken over het opheffen van de 
landelijke vereniging na 123 jaar.  
Het is dan ook belangrijk dat de leden bij hun 
afdelingbesturen duidelijk aangeven wat hun 
wensen zijn over het al dan niet voortbestaan 
van de landelijke vereniging die in 1888 is 
opgericht. 
Mocht er onverhoopt vóór 1 oktober toch nog 
een penningmeester zich melden dan zal 
misschien alsnog  bekeken kunnen worden of er 
toch nog toekomst in de landelijke vereniging zit.  
Een hele fijne en spirituele vakantieperiode 
gewenst. 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Maarten van Sante, voorzitter 
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IN THE PICTURE 

 
Ik ben Henny Pentury, lid 
van de afdeling Leeuwarden. 
Mijn afkomst is Moluks. Mijn 
ouders zijn in 1950 met de 
boot vanuit Ambon, 
Indonesië hier naartoe 
gekomen. Mijn vader was 
een ex-KNIL militair. 
Zelf ben ik in Nederland 
geboren, in een klooster in 
Den Bosch. 
In 2006 ben ik naar een 
openbare avond van 
Harmonia afd. Leeuwarden 
gegaan.  
Het medium op die avond 

was mevrouw Krijn, en ik vond wat daar gebeurde 
heel indrukwekkend. 
Toen heb ik er meteen al over nagedacht om mij op 
te geven als lid, samen met mijn partner August 
Tahapary. Een week later zijn wij naar een 
ledenavond geweest. Het was heel fijn om met de 
leden en met het bestuur kennis te maken. Zo is mijn 

spirituele reis eigenlijk 
begonnen. 
 
Een spirituele ervaring  
die veel indruk maakte 
was in 1990, toen mijn 
vader overleed. 
Ik had zoveel verdriet en 
dacht heel veel aan hem. 
Toen droomde ik dat mijn 

vader bij mij was en vroeg of ik zijn huisje wilde zien. 
Ik zei natuurlijk meteen 'ja'. Hij nam mij mee naar zijn 
huis, dat heel rustgevend was, met heel veel licht. 
Het was een klein huis met een kleine tuin. Toen ik 
wakker werd was ik blij dat hij mij mee had genomen. 
 
In 2007 heeft het bestuur mij gevraagd of ik 
secretariaatswerk wou doen, en dat heb ik gedaan 
tot december 2009. 
Daarna ben ik er een jaar tussenuit geweest, maar in 
2011 ben ik opnieuw lid geworden van Harmonia 
Leeuwarden. 
 
In september 2008 ben ik begonnen met schilderen. 
Mijn eerste schilderij was een zonnebloem, die op de 
achterkant van het tijdschrift staat. Dat ging heel 
goed. Mijn gedachten bij dat schilderij waren "Laat de 
zon maar schijnen, dan bloeit de bloem heel mooi. 
Het geeft wijsheid en kracht als je naar de bloem 
kijkt." 
 
De klaprozen op de voorkant zijn voor mij het 
symbool van liefde en blijdschap voor ieder van ons. 
Ik schilderde ook wat landschappen, zoals deze van 
de Molukken .  
Zo'n landschap geeft rust. 
 
Als ik ga schilderen word ik geleid om met kleuren te 
gaan experimenteren. Alles gaat vanzelf. 
Landschappen schilderen vind ik heel fijn. Je kunt er 
je inspiratie in kwijt en voor je't weet heb je een mooi 
landschap klaar. 
Schilderen geeft mij rust en mijn hoofd wordt leeg 
gemaakt. Ik kan gewoon een kwast pakken en alles 
gaat vanzelf. Tijdens het schilderen ben ik heel ver 
weg. 

 

 

 

 
IK VROEG AAN GOD 
uit Two Worlds, juli 2008 

 
Ik vroeg aan God om mijn verslaving op te lossen. 

God zei: "Nee. Het is niet aan mij om hem weg te ne men, het is aan jou om het op te geven." 
Ik vroeg God om mijn gehandicapte kind te genezen. 

God zei: "Nee. Zijn spirit is heel; zijn lichaam is  maar tijdelijk." 
Ik vroeg God om me geduld te geven. 

God zei: "Nee. Geduld is een bijproduct van beroeri ng.  
Het wordt niet gegeven, het moet geleerd worden." 

Ik vroeg God om me geluk te geven. 
God zei: "Nee. Ik geef geen geluk, geluk ligt in je zelf." 

Ik vroeg God om me pijn te besparen. 
God zei: "Nee. Lijden trekt je af van wereldse besl ommeringen en brengt je dichter bij mij." 

Ik vroeg God om mijn spirit te laten groeien. 
God zei: "Nee. Groeien doe je zelf, maar ik zal je snoeien zodat je vruchtbaar zult worden." 

Ik vroeg God om alle dingen die het leven mooier ma ken. 
God zei: "Nee. Je krijgt het leven opdat je van all e dingen kunt genieten." 

Ik vroeg God om me te helpen anderen lief te hebben  zoveel als hij van mij houdt. 
God zei: "Ah, eindelijk begin je het te begrijpen."  
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ANDERE WERELD 
 
Op IJsland 
geloven nog 
steeds veel 
mensen dat 
er in de 
rotsen natuur- 
geesten leven 
waarmee 
men rekening 
dient te 
houden. 
Ook in de 

Keltische wereld geloven velen dat nog steeds, en er 
zijn talloze namen voor de bewoners van die andere 
dimensie. 
Op Hawaii weet men het zeker: De Menehune zijn 
kleine wezens die een onzichtbaar bestaan leiden in 
de onderwereld, maar zich wel degelijk kunnen 
bemoeien met onze zaken. 
Bij de Dagara stam in Burkina Faso is sprake van 
Kontomblé - kleine figuren op de rand van de 
zichtbaarheid, levend in de aarde en verdwijnend in 
rotsen en spleten. 
Ook in de Indiaanse Ojibway cultuur komen ze voor, 
op dezelfde manier als in Afrika: levend in de rotsen, 
oeroud en hier gaan ze bij de naam van 
MayMaygwaysiwuk.  
Natuurgeesten - één aspect van die wonderbare en 
magische wereld waar we allemaal deel van zijn. 
 
Wij Spiritualisten zijn min of meer rijp gemaakt voor 
het accepteren van andere werkelijkheden. Dat is 
ons geloof, overtuiging, ervaring. 'Ik zie ik zie wat jij 
niet ziet' is voor velen méér dan een spelletje. 'Echt' 
en 'niet echt' zijn voor ons geen gescheiden 
begrippen meer. 
Onze omgeving denkt er vaak anders over. Onze 
cultuur staat minder open voor het onzichtbare dan 
we zouden willen, en in sommige situaties is het 

verstandiger om je mond te houden als je een geest 
gewaar wordt. 
 
Onze overtuiging wordt gevormd door wat we weten. 
Er zijn mediums die ons de structuur van de andere 
wereld uit de doeken hebben gedaan, en gaandeweg 
weet iedereen hoe het zit. Sommige Spiritualisten 
neigen naar een dogmatisch idee van wat ons 
daarboven wacht, en ze schrijven er gezaghebbende 
boeken over die de overtuiging van de lezers 
bevestigt. 
Maar misschien is ook ons 'weten' maar heel 
betrekkelijk, en zitten er aan de andere wereld nog 
veel onvermoede kanten. Daar zullen we in dit leven 
waarschijnlijk nooit achterkomen, maar het is 
interessant om er over te speculeren. Dat laatste 
wordt veel gedaan, niet alleen door mensen met een 
spirituele inslag maar ook door wetenschappers die 
zich beroepshalve bezighouden met de aard van de 
werkelijkheid. En door mensen die zich bezighouden 
met hele andere facetten van wat in het Engels wordt 
aangeduid met 'High Strangeness' ; raar en (vaak) 
onverklaarbaar. Verschijnselen als UFO's, 
graancirkels, orbs, spoken, natuurgeesten, vreemde 
wezens die hier niet thuis horen en nog veel meer - 
allemaal hebben ze hun eigen aanhangers en 
gelovigen. En al die aanhangers hebben een eigen 
wereldbeeld, en bestrijden vaak dat van anderen. 
 
Een overtuiging hebben kan leiden tot een 
kokervisie. Het kan ook een leiddraad zijn in een 
ontdekkingsreis. 
'Er is zoveel méér' geldt ook voor ons.  Er is 
ontzettend veel materiaal voorhanden op internet, op 
YouTube en in boeken en documentaires. Je kunt 
het zo gek niet bedenken.  'Onderzoekt alle dingen 
en behoudt het goede', zei Paulus. Als je wilt kun je 
dagelijks dingen ontdekken die je wereld verruimen 
en je denkraam vergroten. 
Het is de moeite waard, dat kan ik iedereen 
verzekeren. Prachtig, fascinerend ...en magisch. 

 
 
 
WEBSITE VOOR DE DODEN 
 

 In HongKong , de voormalige Britse kolonie, heeft men 
iets nieuws bedacht. De regering heeft $120.000 
uitgegeven voor het opzetten van een website voor de 
doden, die per jaar ook nog een krappe ton aan 
onderhoud gaat kosten. 
Op die website ◄, in Engels en Chinees, kunnen 
vrienden en familie van een overledene een pagina 
aanmaken waarop de nagedachtenis van de betreffende 
persoon kan worden geëerd en virtuele offers kunnen 
worden gebracht. Daartoe zijn icoontjes beschikbaar, 
herkenbaar als de offers die men in 'real life' brengt aan 

de voorouders: etenswaren, papieren geld en modellen van luxeartikelen, bloemen en andere dingen die de dode 
mogelijk nodig kan hebben in het hiernamaals. 
De website is berekend op 100.000 pagina's, en de belangstelling was al meteen kolossaal: binnen 2 dagen na de 
start in juni 2010 hadden 1600 mensen zich geregistreerd en waren er al meer dan 1000 Memorial pagina's 
aangemaakt. Vooral de jongere generatie is geïnteresseerd. De ouderen zullen allicht de voorkeur blijven geven 
aan de meer tastbare vorm van voorouderverering, eentje die voelt, geurt en smaakt. 
https://www.memorial.gov.hk/default.aspx 
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SEANCEVERSLAG UIT 1930 

Mevrouw Richtje van der Kamp-Strubbe is de 
dochter van een Harmonia echtpaar. Haar vader 
was een tijd lang redacteur van het Harmoniablad 
'Spiritische Bladen' . Mevrouw van der Kamp 
stuurde ons een seanceverslag uit 1930, met een 
uitleg. Ze behield daarbij de oude spelling. Het is  
te lang om in een keer te plaatsen, dus doen we 
het in dit en het volgende nummer. Mevrouw van 
der Kamp schreef:  

In het archief van de familie Strubbe bevindt zich dit 
seanceverslag uit 1930 van mijn grootvader Andries 
Strubbe (A.). Zijn vrouw Richtje Strubbe- Driebergen 
( R.) is in 1929 overgegaan, Met haar komt hij in dit 
verslag in contact. 
Het verslag ademt een sfeer van vroeger, ik heb zijn 
schrijfwijze ook niet veranderd. Het is geschreven 
met de pen in een mooi handschrift. 
Mijn vader Bernard Strubbe vertelde me dat R. door 
de megafoon met A. sprak in onvervalst stadsfries: 
het Franekers. Het medium Jonker kwam uit 
Rotterdam en sprak geen woord Fries.  
Bernard is diezelfde week met zijn vader nog een 
keer naar Leeuwarden geweest om een seance bij te 
wonen. Ook hij heeft met zijn moeder gesproken en 
herkende de stem van “Moeke”. 
Gé is de jongste dochter van A. en R. Zij wordt 
genoemd met haar voetproblemen. 
 
Als er ’s avonds een seance was die bij de familie 
thuis werd gehouden, bereidde men zich daar zeer 
op voor. Dit door de dag zo rustig mogelijk door te 
brengen, met goede gedachten, iets te lezen of het 
spelen van muziek. 
Weinig heeft Opa Andries kunnen vermoeden dat 80 
jaar later zijn kleindochter het idee kreeg om zijn 
seanceverslag te publiceren. Dit om deze ervaring 
met anderen te kunnen delen en weer overtuigd te 
raken van een leven na dit leven. Hier volgt het 
verslag van 8 okt 1930  
 
Ondervindingen van een seance, beschreven door A. 
 
Wij, ’t gezelschap, namen plaats in een totaal 
afgesloten kamer. ‘t Medium Jonker kwam het laatst, 

daar dit voor hem het gemakkelijkst werkt. Onder 
kalm gesprek zetten we ons neer, nadat de 
megaphoon ( gewoon een blikken buis in 
langwerpige trapezium vorm met aan de ene kant 
gaatjes er in geboord ) en het medium en zijn 
helpster, die de zonophoon bediende, van lichtende 
(phosphoreseerende ) banden voorzien waren.  
De megaphoon, waar ik stippeltjes op teekende, en 
Jonker en Mevrouw om polsen en voeten, dus 
samen 4+4 plus 1 lichtpunten.  
 
Toen het electrische licht werd uitgedraaid, waren 
deze 9 lichtbanden duidelijk zichtbaar. De muziek 
speelde orgelmuziek en het gesprek ging kalm over 
en weer, tot we tikken in de megaphoon hoorden, en 
deze begon te trillen op de tafel waarop hij stond. Het 
medium was in trance gegaan, sliep rustig, zei de 
voorzitter die naast hem zat. Toen ging de 
megaphoon omhoog, maar kletste op de tafel terug, 
en toen op den grond. Dit was de boodschap dat de 
kring niet goed was gevormd. Tegelijkertijd was 
Werkhoven in een trancetoestand geraakt, en door 
hem sprak zijn controlegeest Nico en deze beweerde 
naast de voorzitter aan de andere kant te moeten 
zitten. Toen was blijkbaar, na de plaatsverwisseling 
de ronde goed, want nadat Werkhoven als medium 
nog even sprak, ging de megaphoon, die weer op 
tafel was gezet, weer in beweging. Ging toen 
zweven. Bovenop en langs het medium, bracht 
zwaaiende een groet aan Werkhoven en aan de 
voorzitter. ( Dit is als een eer te beschouwen), waar 
beiden zich dankbaar voor toonden.  
Toen zweefde hij tot aan het plafond, en 
bleef daar; en na eeniger tijd kwam 
Mijnheer Braun, controlegeest van 
het medium Jonker door met 
een zware stem, sprak 
Engelsch en na 
begroeting kondigde 
hij de bescherm- 
geest Ernst aan. Deze 
had een helderder, hooger stem, sprak Nederlandsch 
en was duidelijk; alles kwam uit de megaphoon. We 
kregen gelegenheid vragen te stellen. Ik vroeg of 
mijn denken aan R. en mijn droefheid haar leed deed 
of hinderlijk was en of dit ook zoo was met mijn 
bezoeken aan de begraafplaats. Ernst antwoordde, 
dat mijn vrouw aanwezig was. Ze was blij, dat ik 
gekomen was, en zou aanstonds spreken door de 
megaphoon. Ik moest minder met verlangen aan 
haar denken en niet in gedachten met haar spreken 
in mijn droefheid; ik moest opgewekt zijn, trachten blij 
te zijn, en dankbaar, dat mijn vrouw gelukkig was aan 
de andere zijde. Ik deed beter voor haar welzijn en 
ontwikkeling te bidden, dat deed haar goed, en gaf 
haar kracht. Mijn verlangend denken en droefheid gaf 
haar neigingen mij te helpen of bezwaarde haar 
zooiets, want verlangen en drang had R. daar nu 
evengoed als toen we samen waren. Omgekeerd zou 
ik mijn vrouw gaarne helpen en verlichten, als ik haar 
verdriet wist.  
 
WORDT VERVOLGD 
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ELFENEILAND 

 

In Amerika gebeuren zonderlinge dingen. Bij ons beperkt het nieuws over 
dat immense land zich tot berichten over politiek, rampen en geweld, 
maar ik verzeker u dat de VS een volkomen bizar en paranormaal land is, 
met een overvloed aan knettergekke maar interessante mensen en 
buitengewone tradities.  
In een woord:  'Weird' .  
Het mooie is: alles kan in Amerika, ook dingen die in ons 
overgereguleerde landje absoluut ondenkbaar zouden zijn. 

 
Neem nu Mackworth, een rond eilandje 
voor de kust van Maine met een 
oppervlak van een paar hectaren. 
Percival Baxter (1876-1969), enkele 
jaren gouverneur van Maine, woonde op 
het eiland, samen met zijn geliefde Ierse 
setters en zijn paard.  
Baxter was een fervent natuurliefhebber. 
In het midden van het eiland maakte hij 
een stenen cirkel om zijn dieren te 
begraven, uiteindelijk 19 Ierse setters en 
een paard. Toen Baxter zelf zijn dieren 
achterna ging, vermaakte hij het eiland 
aan de staat, met de bepaling dat het 
eiland een ongerept stuk natuur zou 
blijven, toevluchtsoord voor wilde dieren 
en vogels. 

Ook liet hij geld na voor het bouwen van een internaat voor dove 
kinderen. 
En daarmee begon de magie.  
De kinderen verkenden de natuur en de stranden. Aan de rand van het 
eiland staat een dode boom. Maar niet zomaar een. Dove kinderen zien 
stilte anders.  
De kinderen die konden praten fluisterden hun geheimen tegen de ◄ 
'luisterboom'. De kinderen die dat niet konden, kerfden gezichten in het 
hout zodat ze gebarentaal konden gebruiken om zich te uiten.  
Generaties dove kinderen bevolkten het eiland, en gaandeweg werd 
Mackworth ook door anderen ontdekt, maar niet aangetast in z'n 
ongerepte schoonheid. De geest van Percival Baxter waakt over zijn 
eiland, en over dieren en elfen..... 
 
Een jaar of 10 geleden ontdekte Tracy Kane, een schrijfster van 
kinderboeken, het eiland. Ze werd getroffen door enkele 'fairyhouses' die 
ze in het bos zag staan: kleine fantasievolle 'huisjes' van natuurlijke 
materialen, zoals kinderen ze maken voor elfen en kabouters. Ze besloot 
er een verhaal aan te wijden. 
Het boek werd een doorslaand succes, en niet lang daarna werd Kane 
gevraagd een workshop te geven op het eiland over het maken van 
Fairyhuisjes. Honderden ouders met hun kinderen kwamen erop af. 
Hoewel Kane verwachtte dat het een zomeractiviteit zou zijn zonder 
verdere gevolgen, bleek het heel anders uit te pakken. Kinderen die daar 
een huisje bouwden, wilden weten hoe het met 'hun' elfjes ging. Ze wilden 
nieuwe, nog mooiere huisjes bouwen, en de ouders hadden geen leven 
tot ze weer met hun kinderen naar het eiland konden gaan. 
Het bouwen ging de hele zomer en herfst door.  
Toen gaf de staat Maine officieel erkenning aan het 'fairy housing 
development project', en zette een groot bord in het bos, 'Welkom op 
Mackworth Eiland's Gemeenschapsdorp'  en daarbij de regels voor het 
bouwen, zoals: geen levende of kunstmatige materialen gebruiken, en 
wat je over hebt weer mee terug nemen. 

Er zijn nu honderden 
elfenhuisjes op het eiland, 
gemaakt van takjes, bladeren en 
dood hout, gedecoreerd met 
veren, bloemen, schelpen, 
steentjes en dennenappels. 
Sommige huisjes zijn in de 
bomen gemaakt. Het moet een 
paradijs zijn voor Fairies. 
En de ouders zijn net zo bezig 
als de kinderen, want het 
bouwen van een elfhuis is een 
magische activiteit, voor 
kinderen zowel als volwassenen. 
 
De Luisterboom is nog volop in 
gebruik, en de geesten van de 
Ierse setters en hun geliefde 
baas bewaken het eiland dat 
nog niets van zijn magie heeft 
verloren. De elfen, al of niet 
onderdak, zijn vast tevreden. 
Komisch is dat er elfhuis- 
puriteinen zijn die ingezonden 
stukken in de krant schrijven 
over de eisen waar een elfhuis 
aan moet voldoen, willen elfen er 
in gaan wonen. 
Dat lijkt me een heel aparte 
discussie, vooral omdat de elfen 
vast geen kranten lezen.  
Maar zoals gezegd: in Amerika 
kan alles. 
 
Van Tracy Kane zijn 
verschillende boekjes 
verschenen vol mooie foto's van 
Fairyhuisjes om zelf te maken. 

 
 
 



 7 

 

BOEKEN OVER ELFEN 
 
Ontmoetingen met Elfen - Janet Bord,  
uitg.  Meulenhof 1999 
Dit boekje is al wat ouder maar wel redelijk makkelijk antiquarisch te vinden, o.a. 
bij Bol.com. 
Het is de moeite waard. Schrijfster Janet Bord heeft veel gepubliceerd en alleen 
en samen met haar echtgenoot Colin interessante boeken geschreven over 
mysterieuze verschijnselen, maar daar is helaas weinig van vertaald. 
 
Dit boekje gaat over echte ontmoetingen met elfen, dwergen en elementalen, en is 
dus geen sprookjesboek. Na een algemene beschouwing over de tradities in de 
U.K. en Ierland gaat ze over tot het bespreken van wat er voor en na de 20ste 
eeuw aan getuigenverklaringen is geweest, en welke verhalen er nog steeds de 
ronde doen. Daarbij bespreekt ze uitvoerig wat de getuigen beleefden, en hoe dat 
spoort met de eeuwenoude tradities. Ook getuigenissen uit andere delen van de 
wereld komen aan de orde, en ze wijdt een hoofdstuk aan de merkwaardige 
overeenkomsten tussen elfen-belevenissen en ontvoeringen door UFO's, een 
verband dat niet nieuw is en waar door verschillende schrijvers op is gewezen.  
 

We kennen allemaal de kabouterboeken van Rien Poortvliet, wiens knappe illustraties 
min of meer de  'archetypische' kabouter hebben vastgelegd. Waren kabouters altijd al 
voorzien van rode puntmutsen en lange baarden, sinds Poortvliet is die kabouter DE 
kabouter.  
De tegenpool van het ´typetje´ tekent de Engelse illustrator Brian Froud,  ◄ die al vele 
jaren de prachtigste boeken maakt over allerlei natuurwezens, sommige lief en 
onschuldig, andere meer passend in de Ierse traditie: elfen waar je maar beter bij uit de 
buurt kunt blijven. Misschien herinnert u zich de schitterende film ´Labyrint´, met David 
Bowie in de hoofdrol als de elfenprins. Alle dwergen en 
kobolden in de film waren ontworpen door Brian Froud, 
wiens vrouw Wendy een poppenmaakster is die haar 
eigen hartveroverende boeken heeft geschreven. 
Een van Frouds eerste boeken was ´Fairies´ , en voor 
zover ik weet is dat ook het enige boek dat in de 
Nederlands is vertaald: de Elfen .( Holkema en 

Warendorf 1979) Hij tekende dat boek samen met Alan Lee, een van de twee  
kunstenaars ( de andere was John Howe) wiens werk de basis legde voor de 
verfilming van Tolkiens meesterwerk 'The Lord of the Rings' . Ook de meer recente 
boeken van Froud, bv. Good Fairies, Bad Fairies', 'Spiderwick' en 'Lady 
Cottingtons's Fairy Album'  zijn fantastisch: prachtig getekend, interessante en vaak 
humoristische teksten. 
"Ik schilder hart en ziel van wat ik zie..." , zegt Froud.   
Als je zo natuurwezens kunt tekenen kan dat ook bijna niet anders. 
 

 

 

DIE ELFEN.....      
Op het eiland Man in de UK is de traditie nog levend: men gelooft er sterk 
in elfen.  
Zo sterk dat er speciale voorzieningen moesten worden getroffen. 
Op het eiland is een stuk weg dat over een riviertje gaat, de z.g. 'Fairy 
Bridge' . Van oudsher is dat een plek waar de Fairies op gesteld zijn, 
hoewel ze moeten uitkijken met oversteken: het is een drukke weg.   
De traditie schrijft voor dat men de elfen groet als men over die brug komt. 
Doet men dat niet, dan gebeuren er ongelukken. 
De bomen rond Fairy Bridge wordt steeds weer bespijkerd en beplakt met 

briefjes en tekeningen, maar ook de meest uiteenlopende versierselen, speelgoed en bloemen vonden er een plek. 
Aan die verwildering wordt nu iets gedaan. Er zal een postbus komen waar kinderen hun briefjes aan de Fairies in 
kunnen doen. De inhoud van die bus komt terecht bij de eigenares van de Fairy Shop op het eiland, en briefjes 
worden door haar beantwoord met, in elfenstijl, elfenstof erop . Ze heeft het er druk mee, want alle briefjes gericht 
aan 'the Fairies, Isle of Man' komen bij haar terecht.  
Een filmpje op YouTube laat zien dat mensen in een winkelstraat zonder uitzondering geloven in de elfen van Man. 
Dat moet vooral zo blijven. 
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PARALLELLE LEVENS:  ARRIAGA EN MOZART 
 
Een van de grote vragen in het leven is 
waarom mensen sterven op het moment... 
waarop ze sterven. Dat raadsel is des te 
groter als het om kinderen gaat. 
Veel mensen geloven dat het einde van ons 
leven al vaststaat, en dat daar niets aan te 
veranderen is. Daarom is het misschien wel 
zo dat iemand die zelfmoord pleegt of op een 
andere manier 'gaat voor het zijn tijd is' , dat 
afgebroken leven moet afmaken in een nieuw 
lichaam. 
Er is een joods-chassidische anekdote over 
een echtpaar dat bij de rebbe komt om een 
antwoord op de vraag te krijgen waarom hun 
veelbelovende zoon is gestorven, nog geen 7 
jaar oud. Hij had een groot Torah-geleerde 

kunnen worden. Waarom, waarom?  
De rebbe legt uit dat het kind zijn vorige leven nog moest afmaken. In dat leven was hij te vroeg gestorven, zijn tijd 
was nu pas gekomen, na 7 jaar in een nieuw lichaam. Of de ouders daar vrede mee hadden zullen we niet weten, 
maar op de een of andere manier lijkt zo'n uitleg wel 'logisch'. 
 
In een boek van Frank Joseph - 'The Power of 
Coïncidence' staat een verhaal met dezelfde 
mogelijke strekking. 
Joseph vertelt hoe hij in 1996 op de radio een hem 
onbekend concert van Mozart beluistert. Hij is een 
gedegen Mozartkenner en er is geen moment van 
twijfel: dit moet een pas ontdekte symfonie van 
Mozart zijn. Groot is dan ook zijn verbazing als hij de 
omroeper hoort zeggen dat dit de Symfonie in D was 
van Juan Arriaga, een componist waar de schrijver 
nooit van heeft gehoord. 
Zijn nieuwsgierigheid is gewekt, en hij struint boeken 
en bibliotheken af om meer over deze onbekende 
componist te weten te komen. Uit de schaarse 
informatie die hij in dit pre-internet tijdperk vindt, blijkt 
dat Arriaga een Baskische Spanjaard was die kort en 
heftig heeft geleefd (1806-1826), en daarna in totale 
obscuriteit is verdwenen. Zijn naam is Juan 
Crisostomo. De volledige doopnaam van Mozart 
(1756-1791) is Joannes Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus Mozart. (Vanaf 1770 begon Mozart 
zichzelf Wolfgang Amadeo (door God geliefd - 
dezelfde betekenis als 'Theophilus') te noemen, en 
vanaf 1810 stond zijn naam als Wolfgang Amadeus 
te boek). 
Niet alleen de voornamen van Mozart en Arriaga 
kwamen overeen, ook hun geboortedatum was 
dezelfde: beiden zagen het licht op 27 januari, 
Arriaga precies 50 jaar na Mozart! 
Ook Arriaga was een wonderkind, dat al op 3 jarige 
leeftijd vaardig de piano en de viool bespeelde en 
eigen composities ten gehore bracht. Zijn eigen 
muzikale stijl ontwikkelde zich los van Mozart, met 
wiens muziek hij in een tijd zonder grammofoons of 
radio pas later kennismaakte. 
Natuurlijk kreeg het talent van Arriaga alle aandacht. 
Net als Mozart componeerde hij op zijn 13de zijn 
eerste opera, en net als bij Mozart was dat een 
komedie. Beiden hadden een grote voorkeur voor de 
toonsoort D-groot. 

Hoewel Arriaga's ouders dol op muziek waren, waren 
er in de familie geen muzikale talenten. Arriaga was 
van jongs af op zijn eigen talent aangewezen. 
In zijn tijd werd hij 'de Spaanse Mozart' genoemd.  
Op zijn 15de verliet hij zijn geboorteplaats en begaf 
hij zich naar Parijs, waar zijn ster tot enorme hoogten 
rees en waar hij als jongste-ooit werd toegelaten op 
het Conservatoire de Paris, een prestigieuze 
instelling. Enkele jaren later werd hij daar  'assistent 
professor' en brak hij opnieuw een leeftijdrecord. 
Arriaga was bezeten van zijn muziek. Hij compo -
neerde dag en nacht en kon net als Mozart de 
muziek in zijn hoofd niet bijhouden. In zijn korte leven 
schreef hij koortsachtig ouvertures, opera's, cantates, 
missen, liederen, kwartetten, een symfonie, 
kamermuziek en nog veel meer. 
Dat ging ten koste van zijn gezondheid. Tien dagen 
voor zijn 20ste verjaardag stierf hij, waarschijnlijk aan 
een verwaarloosde longontsteking. 
 
En daarmee zonk Juan Crisostomo Arriaga weg in 
vergetelheid. In zijn geboorteplaats Bilbao werd nog 
een theater naar hem genoemd en een monument 
opgericht. Maar van zijn enorme productie is het 
meeste verloren gegaan. Van de opera overleefden 
enkele fragmenten, de Symphony in D is bewaard en 
enkele strijkkwartetten. Die zijn nu op CD in vele 
uitvoeringen verkrijgbaar. 
 
Was Arriaga een reïncarnatie van Mozart? Moest hij 
diens leven afmaken? Heeft Mozart het lichaam van 
Arriaga in bezit genomen om alles wat hij nog had 
willen schrijven alsnog te volbrengen? 
Een raadsel. Wie hun portretten naast elkaar legt ziet 
beslist gelijkenis. 
De vraag is of Mozart nu tevreden is, of dat we ooit 
een nieuw Mozartiaans wonderkind kunnen 
verwachten, deze keer met meer eigentijdse 
muziek... 
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GEBEDSMOLENS .......om zelf te maken  
 

'Sacred Hoop' is een tijdschrift vol met interessante verhalen en 
prachtige illustraties uit alle windstreken, voornamelijk gericht op 
sjamanisme, healing, mythen en rituelen. Een aantal oudere 
nummers zijn gratis in pdf te downloaden op 
http://www.sacredhoop.org/ 
In een nummer uit 2007 vond ik een leuk idee: een gebedsmolen 
zelf maken. 
 
Wie een film van Tibet bekijkt zal zien dat veel mensen met een 
gebedsmolentje lopen die ze voortdurend laten draaien. Hoe vreemd 
het ook voor ons mag klinken, maar gebedsmolens schijnen te 
werken. 
Gebedsmolens bevatten mantra's. Niet eentje, maar vele. 
Zoveel kun je er in één leven niet zeggen. Daarom doet de molen 
dat voor de gelovige. De grootste gebedsmolen die Tibet ooit bezat  
bevatte 100 miljoen mantra's.  

Dat is geen gebed, dat is een hemelbestorming. 
 
Het Sakya klooster in Seattle, USA, heeft 32 gebedsmolens om het terrein heen. Ieder daarvan is gevuld met 
100.000 gedrukte mantra's. 
In dit klooster ontstond het idee om 
modernere middelen aan te wenden 
dan de blok-prints die traditioneel 
worden gebruikt. Chuck Pettis, de 
overste van het kloostercomplex 
besloot over te gaan op het gebruik 
van DVD's, waardoor in één 
gebedsmolen meer gebeden 
kunnen worden opgeslagen dan ooit 
tevoren: 50 miljoen mantra's 
gebrand op 128 DVD's, in elke 
gebedsmolen. ► 
Toen de gebedsmolens voor het 
eerst werden gedraaid met de 
nieuwe digitale informatie, was er 
een Indiaanse Sundancer aanwezig. Hij zag de gebeden omhoog spiralen naar de hemel. 
 
NU WIJ.... 
 

Een 
gebedsmolen 
maken is niet 
zo moeilijk, en 
het hoeft 
natuurlijk niet 
op z'n 
Tibetaans. 
Gebruik uw 
fantasie.  

 
Brand op enkele CD's of DVD's 
mantra's of gebeden die u 
aanspreken. Importeer ze 
bijvoorbeeld naar een Word 
document, of maak er een pdf 
van. Op internet is genoeg te 
vinden, en net als bij een echte 
gebedsmolen kunt u dezelfde 
teksten eindeloos herhaald op 
uw discs zetten. Daar hebben ze 
hierboven geen moeite mee! 
 

 
Omhul die CD's met een koker 
van karton, en schilder of beplak 
die zoals u dat mooi vindt. 
Steek een stuk rondhout door 
het gat van de CD's.  Maak er 
aan de bovenkant een dop op, 
en onder het wiel een plateautje 
van karton of triplex waardoor 
het geheel een bodem heeft en 
de inhoud niet naar beneden kan 
zakken.  
Maak nu een goede bevestiging 
van het stokje in een blok hout, 
een potje of flesje of iets dat het 
wiel stabiel maakt. 
Nog veel eenvoudiger is om een 
plastic spindel te gebruiken 
waarin CD's en DVD's verkocht 
worden. Die zijn er in diverse 
maten. Voor een grotere 
gebedsmolen is die voor 100 
CD's een mooi formaat, maar 
een van 50 of 25 kan natuurlijk 
ook. Misschien kent u iemand  

 
die zelf veel CD's of DVD's 
brandt, en zo'n doos voor u 
heeft. In het midden van de 
spindel zit een holle buis waarin 
u perfect een stuk rondhout van 
1 cm kunt steken dat stuit op de 
bovenkant van de deksel. De 
stok moet dan alleen nog in een 
blok hout bevestigd worden.  
Als u wilt kunt u aan de bodem  
4 kralen lijmen zodat u de molen 
makkelijker kunt draaien. 
Doe enkele CD's waarop u uw 
gebeden hebt gebrand in de 
doos, klik de deksel aan de 
bodem vast en klaar is Kees - op 
de versiering na.  
Met plasticverf, stof of papier, 
franje of kralen kunt u uw molen 
verfraaien. Op de buitenkant 
kunt u natuurlijk ook een tekst 
schilderen. 
Veel succes!   
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LIEVELINGSTANTE 
Chris van Beeten, afd. Amsterdam 

 

Dit is een geschiedenis die pas kort geleden tot een 
eind is gekomen.  
Het begon in 1947, toen de tante van mijn vrouw, 
tante Riek, trouwde met ome Peet. Daarvoor had 
tante twee jaar verkering gehad met een man die de 
Geus heette. De reden van de breuk was dat de 
Geus meer van tante verlangde dan ze hem voor het 
huwelijk wilde geven. 
Tante Riek was een schippersdochter en ome Peet 
een schipperszoon, dus dat was een goede 
combinatie. 
Tante Riek was de lievelingstante van mijn vrouw die 
elke vakantie aan boord van het schip was geweest. 
Tante Riek had het regelmatig over die de Geus, en 
naar mate ze ouder werd steeds vaker. Ome Peet 
overleed eerder dan zij, en toen tante dement werd 

kwam ze in een verzorgingshuis waar wij haar elke 
dag bezochten. Ze hadden geen kinderen, en toen 
ze nog gezond was had ze ons gevraagd of we voor 
haar wilden zorgen als ze ziek of dement werd.  
Dat hadden wij beloofd en we hebben onze taak tot 
het einde toe met liefde volbracht. 
Tante was Jehova's Getuige, en natuurlijk wilde ze 
ons bekeren. Dat heeft mij heel wat uren debatteren 
gekost. 
Ze wilde mij wel geloven, maar ook weer niet. 
Toen tante eenmaal over was nam ik een foto van 
haar mee naar Harmonia. Deze foto kwam aan de 
beurt en het eerste wat tante via het medium tegen 
mij zei was "Chris, je hebt gelijk gehad." Ze bedankte 
ook voor de goede zorgen. 
Tijdens een weekend met de afdeling in Biezemortel 
hadden we ook weer een foto van tante Riek 
meegenomen. Tini de Ruiter vroeg of tante een 
jeugdvriend had gehad? Natuurlijk kwam onmiddellijk 
de heer de Geus in onze gedachten. Mevrouw de 
Ruiter zei dat tante Riek nu bij de inmiddels ook 
overleden de Geus was. 
Een paar weken later hadden wij een kruis en bord 
avond waarbij de opa van mijn vrouw doorkwam.  
Zij vroeg hem of het waar was dat tante Riek en de 
Geus nu samen waren, en opa bevestigde dat.  
Op de vraag wat er met ome Peet was gebeurd, 
antwoordde opa: "die is bedankt en terug naar de 
bron gegaan." 
Zo ziet u, liefde blijft bestaan zelfs na de overgang.  
Ik vond dit een hele bijzondere ervaring. 

 

 

 

 

VOORBESTEMMING? 

Bron: Fortean Times 
 

We zijn er dol op - op de gedachte dat alles een doel 
heeft, en we niet ongezien over dit ondermaanse 
struikelen. 
In het licht van de vele rampen die mensen 
willekeurig lijken te treffen is die gedachte niet altijd 
makkelijk te verdedigen, maar soms gebeurt er iets, 
iets kleins, dat het universum weer even rechttrekt en 
ons leven zin geeft. 
Zoals dit verhaal laat zien: 
 
Mandy English, 13 jaar, gooit in 1973 tijdens een 
schoolreisje naar Schotland een fles in het water.  
In het ingesloten briefje vraagt ze om een penvriend. 
Twee jaar later wordt de fles gevonden door Richard, 
een 6-jarige jongen uit Zuid Engeland, die op 
vakantie is op het eiland Arran. Hij schrijft een kaart 
aan Mandy, maar die antwoordt niet omdat het 
leeftijdsverschil, 15 en 6, te groot is. De kaart 
bewaart ze wel. 
 
In 1981 komt ze die kaart weer tegen, en ze 
realiseert zich dat haar vriend toevallig ook Richard 
heet. Ze besluit hem over de fles en de kaart te 
vertellen. En dan valt het hemelse kwartje... Richard, 

nu 36, herinnert zich vaag een fles gevonden en een 
kaart gestuurd te hebben, lang geleden. Als de nu 44 
jarige Mandy, moeder van twee kinderen uit een 
vorig huwelijk, zich realiseert dat de kennismaking 
tussen haar en Richard al 30 jaar geleden 
plaatsvond, is ze totaal van de kaart. Twee mensen 
die honderden kilometers van elkaar vandaan 
geboren en opgegroeid zijn, treffen elkaar twee maal, 
tegen alle logische verwachtingen in. De tweede keer 
is het raak. 
 
Het universum is een aanhouder. En wint. 
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OSAMA'S AFTERLIIFE 
 

Het spreekt vanzelf dat wanneer er iemand dood 
gaat die de wereld zoveel geweld heeft aangedaan, 
er mensen zijn die daar vanuit een Spiritualistisch 
standpunt naar kijken. 
Zo iemand is Michael Prescott, een Amerikaanse 
schrijver die een uitstekende blog heeft over 
spirituele onderwerpen. 
http://michaelprescott.typepad.com/ 
In zijn meest recente blog bespreekt Prescott zijn 
visie op Ben Ladens Afterlife, gebaseerd op zijn 
kennis van de literatuur.  
Ik vat zijn speculatieve verhaal samen: 
 
Het schijnt, zegt Prescott, dat de omstandigheden 
van iemands dood een belangrijke rol spelen in de 
aard van de overgang. Ben Ladens (OBL) dood was 
heftig, en het is waarschijnlijk dat hij stierf in een 
staat van verwarring en angst, misschien paniek. 
Iemand die zo doodgaat is in voor een ruwe 
overgang. Misschien beseft hij niet dat hij dood is. 
Dat is een toestand die lang kan duren; dagen, 
maanden, jaren. 
Zeker is dat hij niet terechtkomt in het Paradijs van 
aardse geneugten dat de Islam haar helden 
voorspiegelt. 
Maar omdat Ben Laden wel in een leven na de dood 
geloofde is hij misschien beter voorbereid op een 
andere werkelijkheid dan iemand die gelooft in een 
zwart gat te vallen. 
Hoe dan ook: het is op grond van Bijna Dood 
Ervaringen waarschijnlijk dat OBL een 'levens review' 
zal ondergaan; hij zal zijn leven aan zich voorbij zien 
trekken, niet als een aaneenschakeling van mooie en 
minder mooie gebeurtenissen maar als een terugblik 

door de ogen en de emoties van zijn vele 
slachtoffers. Hij zal alle ellende moeten beleven van  
de zielen die door zijn handelen te vroeg in het 
hiernamaals terechtkwamen, maar ook van hen die 
nog leven en gewond of getraumatiseerd zijn door 
zijn daden. 
Dat zijn er nogal wat. Vele duizenden. 
Het is met geen mogelijkheid te zeggen hoe lang zo'n 
levensterugblik zal duren. In onze tijd zal het 
misschien een seconde zijn, maar voor OBL duurt 
het misschien eeuwen.  
Maar op een zeker moment komt daar een eind aan. 
Wat dan? Dat zal afhangen van hoe OBL de review 
heeft ondergaan. Het kan zijn dat hij niets leert van 
wat hij heeft gezien, en zijn keuzes blijft verdedigen. 
Misschien blijft hij ongevoelig voor al het leed wat hij 
heeft aangericht, zoals hij er tijdens zijn leven 
onberoerd door is gebleven. 
Als dat zo is, dan zal OBL zich bevinden in een 
duistere omgeving met verwante zielen, tot het 
moment dat hij werkelijk verlangt naar boetedoening 
en vergeving. 
In een ander scenario is hij door de levensterugblik 
overtuigd geraakt van zijn schuld, en zal hij 
misschien daarna vergeving zoeken. Maar die 
vergeving zal hem niet onmiddellijk geschonken 
worden. Het pad zal lang zijn, en misschien zijn er 
vele incarnaties nodig waarin hij de wereld vanuit de 
ervaringen van een slachtoffer moet leren kennen.  
Het doel van alle beproevingen zal zijn een volledig 
begrip van de in dit leven begane wandaden. 
 
Uiteindelijk zal zelfs een ziel als die van Ben Laden 
gezuiverd worden en naar het licht gaan. Dat kan 
eindeloos lang duren, en eindeloos veel geduld van 
spirituele helpers, maar de Geest laat geen enkele 
ziel in duisternis.  
We zijn onschuldig geboren en zullen naar die staat 
terugkeren nadat al onze wandaden en 
overtredingen zijn gezuiverd. Die weg is lang en vol 
obstakels, en afsnijden is er niet bij. 
 
Waar is OBL nu?  vraagt Prescott zich af.  Hij 
speculeert dat Ben Ladens geest nu in verwarring en 
angst ronddwaalt in het gebouw waar hij werd 
doodgeschoten, of dat hij in de privé hel van het 
levensoverzicht verkeert tussen  zijn 
slachtoffers...een helse beleving die onmetelijk lang 
kan duren. 

 

 

 

LEERZAAM 
 
Er is een Chassidische legende over een rabbi die t egen zijn volgelingen zei: "Alles wat door God is 
geschapen heeft ons iets te leren. 
Een van de leerlingen besloot de rebbe op de proef te stellen, en riep: "wat kunnen we dan van een tre in 
leren?" 
"Dat je door een minuut te laat te zijn alles kunt verliezen", antwoordde de rebbe. 
"En van een telegram?" 
"Dat je voor ieder woord moet betalen." 
"En van de telefoon?" 
"Dat wat je hier zegt, daar wordt gehoord." 
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ALS U TOCH IN DE BUURT BENT.... 
Loes Modderman 
  

Misschien gaat u 
in de zomer naar 
Frankrijk. 
Misschien hebt u 
dan ook wel de 
behoefte om een 
spirituele plaats te 
bezoeken. Die zijn 
er in België en 
Frankrijk in 
overvloed. 
Ik wil er hier twee 
kort bespreken, 
omdat ik die uit de 
eerste hand ken 
en het voor mij en 
vele anderen 
krachtplaatsen 
zijn die een 

bijzondere impact kunnen hebben. 
Allereerst is daar Chevetogne in de Ardennen, in de 
omgeving van de stad Dinant.  
In het plaatsje Chevetogne is een grote Benedictijnse 
klooster -gemeenschap. Die is opgedeeld in tweeën: 
monniken die leven volgens de Latijnse Ritus - 
gewone Benedictijnen zou je kunnen zeggen - en 
monniken van de Oosterse Ritus. 
Om die laatsten gaat het hier. Op het terrein van de 
kloosters staan twee prominente kerken. U moet de 
vierkante hebben. 
Bij binnenkomst zult u uw ogen uitkijken. Wie wel 
eens een Oosters-orthodoxe kerk in Griekenland of 
Rusland van binnen heeft gezien, weet hoe 
overweldigend het visuele schouwspel is. Geen 
vierkante centimeter is onbeschilderd. Zo ook hier. 
Maar het mooiste is als u ook een dienst bij kunt 
wonen, want dan is er niet alleen veel te zien maar 
ook veel te ruiken en de prachtigste zang te horen. 
Enkele monniken produceren in de fantastische 
akoestiek van deze kerk a capella zang alsof er een 
hemels koor staat te zingen. Diensten duren vaak 
lang, dus neem een kussentje mee want de banken 
zijn hard.  
Maar de lange zit is de moeite meer dan waard!  
Vergeet niet om ook de rustieke begraafplaats van 
de monniken een bezoek te brengen.  
Bij de kerk is een grote winkel waar u CD's van de 
muziek, gebedssnoeren, door de monniken 
geschilderde ikonen en nog veel meer kunt kopen. 
Dat kan trouwens ook online. Hier de link naar de 
Nederlandse site: 
http://www.monasterechevetogne.com/index.php?taa
lkeuze=2   Kijk ook op YouTube! 
 
Het tweede aanbevolen oord is het plaatsje Taizé in 
Bourgondië, niet ver van Cluny, gelegen op een 
goddelijk mooie plek in het glooiende Bourgondische 
landschap. 
Misschien hebt u een paar maanden geleden wat op 
de TV gezien over de Taizé bijeenkomst in 
Rotterdam, waar duizenden jongeren uit alle 
werelddelen een week lang bij elkaar kwamen. 

Zulke bijeenkomsten worden regelmatig in 
verschillende landen gehouden, voor een dag of een 
week. 
De broedergemeenschap van Taizé laat jaarlijks op 
de vele duizenden bezoekers een onuitwisbare 
indruk achter. 

 
Wie Taizé zegt, zegt 
Frère Roger. ◄ De in 
2005 door een 
gestoorde bezoeker 
neergestoken en 
overleden predikant 
Roger Schütz werd in 
1915 bij Zürich 
geboren. In 1940 kwam 
hij in Taizé terecht, 

waar hij joodse onderduikers en andere vluchtelingen 
herbergde. 
 In 1944, na de bevrijding stichtte hij er een kleine 
gemeenschap op oecumenische grondslag in een 
groot pand in het dorp. Er werd gebruik gemaakt van 
de kleine dorpskapel die nog steeds dienst doet voor 
de bezoeker die even rust wil. 
Al gauw bleek het huis te klein. Het dorp liep leeg, 
zoals dat vaak gebeurt met dorpen op het Franse 
platteland, en dus was het niet moeilijk behuizing te 
vinden. 
Rond de 50er jaren kreeg de communiteit steeds 
meer bekendheid, en mensen van elke denkbare 
nationaliteit stroomden toe, zowel met de intentie om 

deel uit te maken van de leefgemeenschap als om 
een week op het terrein te verblijven en mee te 
helpen, of alleen maar de diensten te bezoeken. 
Taizé werd een begrip voor iedere Christen die 
verbroedering en oecumene een warm hart 
toedraagt. Vanzelfsprekend waren - en zijn - het 
vooral jongeren die Taizé bezoeken. In de zomer 
wordt er een tijdelijke tent toegevoegd aan de toch al 
heel grote kerk. De meeste mensen zitten, net als de 
broeders, op de grond, maar er zijn ook banken. 
Slapen wordt gedaan in tenten, maar er zijn ook 
huisjes op het terrein en men kan een kamer 
bespreken in het dorp.  
Iedere week wordt de prachtige muziek van Jacques 
Berthier geoefend met mensen die er op dat moment 
zijn en een instrument bij zich hebben. De zang is 
indrukwekkend en inspirerend. Op Youtube is die te 
beluisteren. De Nederlandse site van Taizé is: 
http://www.taize.fr/nl  Als u er komt, laat ons weten 
wat het u heeft gedaan! 
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DICHTERS EN HET PARANORMALE  (2) 
 

Ook deze keer weer een bespreking van 
een gedicht, door ons vorig jaar overleden 
lid Leo Wiering, die trouw bijdroeg aan de 
Nieuwsbrief van Arnhem. Deze keer met 
een foto van hem erbij. 
 
Het zal ongeveer vijftien jaar geleden zijn. 
Paul de Leeuw op TV.  Hij zong een lied, dat 
mij erg trof. De beginregel verstond ik als: 
"Ik heb een steen gelegd...." 
Vele jaren later, om precies te zijn vorig jaar, 
kocht ik het boek 'Ik heb een steen verlegd'; 
een boek vol liedteksten en gedichten van 

Bram Vermeulen. 'Gelegd' of 'Verlegd', het scheelt maar één letter, maar 
een wereld van verschil! 
Naar mijn aanvoelen speelt hier het karma van de mens duidelijk een rol. 
En karma niet als lot, dat je maar over je heen laat komen. Karma meer 
als levensopdracht, waarin moeilijke omstandigheden uitdagingen zijn om 
ons te slijpen. Karma betekent: werk aan de winkel, karwei dat op je 
schouders rust.  
Zo wordt Karma een weg tot ontplooiing. En daarmee kom je in de stroom 
van het leven....  
Een steen verleggen in een rivier betekent voor mij dan: de uitdaging van 
het karma aangaan, want zelf ben je de steen en de rivier is de stroom  
(leven) waarin je staat. Karma niet als onontkoombaar noodlot. En welke 
kant het opgaat heb je voor een deel zelf in handen. 
 

 
 
Dat ik in deze niet alleen sta 
blijkt volgens mij uit het feit dat 
de drie beginregels van de derde 
strofe nogal eens gebruikt 
worden in overlijdens -
advertenties. Vooral wanneer 
het jonge mensen betreft, die 
door een ongeluk om het leven 
zijn gekomen, veel te jong!  
Maar toch, ondanks de te jonge 
leeftijd, al heel wat betekend 
hebben. 
De steen, hier beeld van de 
mens, doet in de rivier wat met 
het stromend water, dat niet 
tegen te houden is.  
Maar het water doet ook wat met 
de steen; deze wordt als het 
ware glad geslepen, 
meegesleurd om tenslotte in zee 
op de bodem rust te vinden. 

DE STEEN 
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.   
Het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier hou je niet tegen. 
het water vindt er steeds een weg omheen. 
 
Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, 
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee, 
om hem dan glad en rond gesleten 
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat door het verleggen van die ene steen 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
Zo draag je jaren een tekst met je mee en vele jaren later valt het kwartje precies op zijn plek. 
Rustig lezend besef ik pas wat een rijkdom aan beelden dit ' eenvoudige' liedje bevat! 
 
             

INGEGREPEN 

 

In 'The Spirit of PN'  een recent berichtje: 
Medium Lynne Thomas, die iedere vrijdag een seance houdt bij haar thuis, 
voelde zich die vrijdagavond niet lekker. Omdat het niet over ging maar erger 
werd besloot ze de deelnemers af te zeggen, iets wat ze niet gauw deed. 
Haar voorkamer waar ze de seances houdt is een verbouwde winkel met een 
groot raam dat vroeger de etalage was. 
Rond de tijd dat de leden van de groep normaal zouden vertrekken crashte er 
een auto door haar winkelruit. Een enorme ravage, maar geen slachtoffers. 
Lynne kan niet anders dan geloven dat haar plotselinge ziekte de geestelijke 
voorzienigheid was.... 
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                     AGENDA JUNI, JULI, AUG., SEPT., OKT. 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.: Mw.E.Hofland, van Leeuwenhoekstraat 51 1815 VP Alkmaar; tel.:072-5114439: e-mail: info@Harmonia-Alkmaar.nl 
Pennm.: Mw.E.Oudhoff, Aert de Gelderlaan 132 1816 NC Alkmaar; tel.:072 5207252 / 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 20 jun: Geen bijeenkomst          - 
ma 27 jun: Geen bijeenkomst          -  
ma 05 sep: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 12 sep: Waarnemingen d.m.v. tijdens de avond gemaakte bijenwastekening door  Mw. Henny Hoogland  O 
ma 19 sep: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 26 sep: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte stenen  door Dhr. Simon Bakker    O 
ma 03 okt: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 10 okt: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van uw levende dierbare door Mw. Ria Schreuder  O 
ma 17 okt: Nog geen invulling bekend         ? 
ma 24 okt: Helderziende waarnemingen d.m.v. door Mw. Sonja Wijnker meegebrachte engelenkaarten  O 
 
 
 

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 16 jun: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs door Mw. Rieneke Stuurhaan     O 
do 23 jun: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter    O 
do 30 jun: Bloemenseance d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Corry Dupuis   O 
do 08 sep: Waarnemingen d.m.v. door Mw. Joke Anneveldt meegebrachte zelfgemaakte paraffinebloemen  O 
do 15 sep: Bloemenseance d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Gertien van der Gracht  O 
do 22 sep: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter    O 
do 29 sep: Psychometrie d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Ed. van Roosmalen    O 
do 06 okt: Psychometrie d.m.v.  uw meegebrachte voorwerpen door Mw. Corry Dupuis    O 
do 13 okt: Waarnemingen d.m.v. door Dhr. Do Lemette meegebrachte zelfgemaakte paraffine werkjes  O 
do 20 okt: Psychometrie d.m.v.  door Mw. Greet Vermeulen meegebrachte kleurenlinten    O 
do 27 okt: Bloemenseance d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Dhr. Keimpe Zwart   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 17 jun: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. José Gosschalk   O 
vr 24 jun: Slotavond / Installatie nieuwe leden door Thilly Ran      LK 
vr 29 jul: Vakantie-Ziekendienst op Katwoudehof 70 6843 BZ Arnhem voor leden en kandidaatleden  LK 
vr 02 sep: Openingsavond van het nieuwe seizoen met Ziekendienst voor leden en kandidaatleden   LK 
di 06 sep: Cursus Ontwikkeling door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven  - 
vr 09 sep: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen met 1 bloem door Mw. Kitty de Bruyn  O 
vr 16 sep: Ziekendienst voor leden en kandidaatleden       LK 
di 20 sep: Cursus Meditatie door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven   - 
vr 23 sep: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal / Na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud O 
vr 30 sep: Ontwikkelingsavond          L 
di 04 okt: Cursus Ontwikkeling door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven  - 
vr 07 okt: Openbare ziekendienst/healingavond voor belangstellenden; maak kennis met een ledenavondinvulling O 
vr 14 okt: Psychometrie d.m.v. toegangsnummer met uw roepnaam en geboortedatum door  Mw. Henny Schot O 
di 18 okt: Cursus Meditatie door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven   - 
vr 21 okt: Lezing door Dhr. René Vendeville  “Processen over ziekte, overlijden en dan…?”   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 07 sep: Ledenavond  / Opening van het seizoen        LK 
wo 14 sep: Ledenavond  /  Werken met klei m.m.v. de aanwezigen      LK 
wo 21 sep: MINI-BEURS met vele bekende mediums; info bij secr.      O 
wo 28 sep: Ledenavond  / Roetlezen m.m.v. Mw. Ria Stevens      LK+ 
wo 05 okt: Ledenavond  / Seance m.m.v. Mw. Corrie Haverlag      LK 
wo 12 okt: Ledenavond  / Pendelen m.m.v. de aanwezigen       LK 
wo 19 okt: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Annie Bergsma   O 
wo 26 okt: Ledenavond  /  foto’s lezen m.m.v. de aanwezigen      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 08 sep: Opening van het nieuwe seizoen door August Tahapary      LK 
do 15 sep: Ontwikkelingsavond met aurakleuren door Jane Rose Clarent      LK 
do 22 sep: MINI-BEURS met vele bekende mediums; info bij secr.      O 
do 29 sep: Ontwikkelingsavond door Henny Pentury       LK 
do 06 okt: Ontwikkelingsavond door Richard Groenhof       LK 
do 13 okt: Ontwikkelingsavond door Hermien Kroon       LK 
do 20 okt: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s door Mw. Truus Knijn     O 
 
 

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 20 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw.R.Elfers gemaakte tekeningen     O 
ma 27 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. Willie Coppens meegebrachte Tarotkaarten en edelstenen O 
ma 05 sep: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. T.Gloudemans O 
ma 12 sep: Paranormale waarnemingen d.m.v.  auratekening van Amanda met waarnemingen door Mw. Joke Anneveldt O 
ma 19 sep: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw toegangsnummer door Dhr. Martin Reul    O 
ma 26 sep: Ledenavond          LK 
ma 03 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter  O 
ma 10 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw meegebrachte persoonlijke voorwerpen door Mw. Carla Snel O 
ma 17 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Ed van Roosmalen   O 
ma 24 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v.  door Mw. Cora de Koning gemaakte karmaspiegels   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. 510862 
Info:  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,= 
 
wo 15 jun: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Riet Schillemans   O 
wo 22 jun: Bloemenseance d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Gertien v.d Gracht  O 
wo 29 jun: Ledenavond ter afsluiting van het seizoen       LK 
wo 07 sep: Psychometrie d.m.v. door Mw. Sonja Wijnker inspiritief ontvangen tekeningen    O 
wo 14 sep: Psychometrie d.m.v. door Dhr. Dirk van Kampen meegebrachte kleibolletjes    O 
wo 21 sep: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter    O 
wo 28 sep: Geen bijeenkomst          - 
wo 05 okt: Psychometrie d.m.v. door Mw. Yvonne van Heel meegebrachte boomkaarten met een zielsbeschrijving O 
wo 12 okt: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Greet Vermeulen   O 
wo 19 okt: Geen bijeenkomst          - 
wo 26 okt: Geen bijeenkomst   
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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 20 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. zandlezen en leren schoenzolen door Dhr. Jan Stuivenberg  O 
ma 05 sep: Paran. waarnemingen via gesloten enveloppe met foto of voorwerp(geen sleutel) door Dhr. Peter Coppens O 
ma 19 sep: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto’s en of voorwerpen van overledenen door Mw. C. Philips O 
ma 03 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. foto van overledenen of van uzelf en/of voorwerpen door Mw. M.Koenen O 
ma 17 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. J.Anneveldt gemaakte paraffinebloemen   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 10 jun: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
vr 17 jun: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Dhr. Martin Reul    O 
vr 24 jun: Leden voor ledenavond als afsluiting seizoen       LK 
vr 09 sep: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Mirjam Lefeber   O 
vr 16 sep: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr 23 sep: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Sonja van der Linden  O 
vr 30 sep: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
vr 07 okt: Handauralezen en Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Lia Schipper O 
vr 14 okt: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr 21 okt: Herfstvakantie          -  
 
 
 

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

jokevandeplasse@zeelandnet.nl 
Pennm.: Mw.M. de Munck, Langeville 44, 4401 GB Yerseke; tel.:0113-571689 
 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 27 jun: Psychometrie d.m.v. meegebrachte foto’s en voorwerpen door Dhr. Ton Bons    O 
ma 12 sep: Intuïtief schilderen met duiding door Meinie & Lia       LK 
ma 26 sep: Psychometrie d.m.v. door Mw. Fien Simons meegebrachte Aimee Zwitserkaarten   O 
ma 10 okt: Psychometrie d.m.v. uw foto’s en voorwerpen door Dhr. Gerrit de Pijper    O 
ma 24 okt: Psychometrie d.m.v. uw foto’s of voorwerpen door Dhr. Cees Gillesen     O 
ma 07 nov: Allerzielen-viering voor leden en kandidaatleden       LK 
ma 14 nov: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Clara Snel    O 
ma 28 nov: Reiki-ontwikkelingsavond door Corrie & Karin & Lia      LK 
ma 12 dec: Programma nog nader in te vullen        O 
 
 
 
 
 
 

 
ERVARING 
uit: Anthony the Mello, 'The Song of the Bird' 
 
De hal was volgepakt met vooral oudere vrouwen. Het  was een soort nieuwe religie. Een van de sprekers 
was gekleed in niet meer dan een tulband en een len dendoek. Hij sprak, met gevoel, over de macht van 
de geest over de stof. 
Iedereen luisterde aandachtig.  
Tenslotte keerde de spreker terug naar zijn plaats,  recht voor mij.  
Zijn buurman keerde zich naar hem toe en vroeg op l uide fluistertoon: "gelooft u werkelijk wat u zei, dat 
het lichaam niets voelt en alles tussen de oren zit ?" 
De spreker antwoordde met vrome overtuiging, "natúú rlijk geloof ik dat. " 
 
Dan, zei zijn buurman, "zult u er geen bezwaar tege n hebben om met mij van plaats te ruilen.  
Ik zit namelijk op de tocht. " 
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 OPMERKELIJKE PARANORMALE FOTO'S 
 
OLD NANNA 
 
Het is niet makkelijk om paranormale verschijnselen te fotograferen. Als het gebeurt dan is het meestal per 
ongeluk. Hieronder enkele foto's van zulke 'geestfoto's', uit de Engelse 'Fortean Picture Library' , een archief van 
duizenden foto's van bijzondere en onverklaarbare fenomenen. In volgende nummers zullen we vaker zulke foto's 
plaatsen, en hebt u zelf een bijzondere foto, stuur hem op!! 
 
In het decembernummer van ons tijdschrift noemde ik in het artikeltje over Orbs even een kleuter die met zijn 
grootmoeder sprak, en die als een lichtende figuur op de foto verscheen. Ik had op dat moment die foto niet bij de 

hand, maar nu heb ik hem gevonden, met het bijbehorende verhaal: 
Greg Sheldon Maxwell, in 1991 twee jaar oud, praatte af en toe in de lucht, en 
zei dan 'Old Nanna is here' - oma (in dit geval de overgrootmoeder) is hier.  
De familie, die in Abu Dhabi woonde, ging naar Engeland in 1993, waar Greg 
zijn oma bezocht. Op de vraag of hij 'old nanna' nog wel eens zag, zei hij dat hij 
haar niet meer zag maar dat hij haar op een foto aan kon wijzen. Hij nam zijn 
moeder en grootmoeder mee naar de trap, waar een portret van 'old Nanna' 
hing - een portret dat hij nog nooit eerder had kunnen zien. 
"Zo zag ze eruit toen ik haar zag", zei Greg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET HONDJE 
 
Deze foto uit 1916 werd genomen door 
Arthur Springer, een gepensioneerde 
inspecteur van Scotland Yard. Hij 
fotografeerde zijn vrouw Mrs Emily Springer 
en Mrs Kate Townsend, een bekende van 
de familie. In het midden het dienstmeisje. 
Springer gebruikte een camera met glazen 
platen regelrecht van de drogist. De hond was door niemand gezien, en de familie bezat geen hond. Pas bij het 
ontwikkelen bleek er een hondje op de foto te staan, uit focus, en zonder kop. 
Een gedeeltelijk gematerialiseerde hond? Er lijkt geen andere verklaring. 

 
DE ZWARTE MONNIK 
 
Het Engelse dorp Prestbury, bij Cheltenham in 
Gloucestershire heeft een lange reputatie op 
het gebied van geesten. 
Een daarvan is de 'black abbot' , de zwarte abt, 
een monniksfiguur waarvan wordt gezegd dat 
hij op het kerkhof wordt gezien.  
Omdat de grond van het kerkhof in de loop der 
jaren is opgehoogd, wordt de geest gezien 
alsof hij een niveau lager loopt, op het niveau 
van eeuwen geleden. 
Fotograaf Derek Stafford was op die 
begraafplaats op 22 november 1999 om er 's 
nachts foto's te maken. Vanwege de mist 
hoopte hij op mooie effecten. 
Die kreeg hij.  
Op zijn laatste foto van die nacht vond hij de 

'black abbot', terwijl hij tijdens het fotograferen niets vreemds had gezien.  
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DE DOMINEE EN DE ELFEN 
 

Veel mensen zien 
elfen en andere 
natuurgeesten. Dat 
kun je geloven of 
niet. 
Maar je kunt er 
eigenlijk niet over 
meepraten als je 
niet het verhaal 
kent van de 
Schotse dominee 
en folklorist Robert 
Kirk (1641-1692).  
De dominee 
geloofde vast in 
Elfen, en had er 
veel contact mee. 
Zijn boek 'The 
Secret 
Commonwealth', 

met als ondertitel: 'een essay over de aard en acties 
van de onderaardse en voor het grootste deel 
onzichtbare ras, meestal bekend onder de naam van 
Elfen, Faunen, en Fairies' is nog steeds in druk.  
 
Robert Kirk werd rond 1644 geboren, als zoon van 
de dominee van Aberfoyle. 
Hij was de zevende zoon, en dat belooft al veel 
goeds; hij was als het ware voorbestemd voor 'het 
tweede gezicht' , toch al niet ongewoon onder 
Schotten. 
Na 20 jaar dominee te zijn geweest van het plaatsje 
Balquhidder werd hij beroepen in de kerk van zijn 
vader, waar hij tot zijn dood in 1692 bleef. 
 
Dominee Kirk was, gelukkig voor ons, een precieze 
dagboekschrijver. 
Geloof in natuurgeesten was in zijn tijd nog zo levend 
als wat. Helderziendheid was iets waar men met zorg 
mee omging, als een gave die zijn oorsprong vond bij 
de Druïden. De dominee stond in een lange traditie, 
en zijn belevenissen waren voor zijn tijdgenoten niet 
uniek of ongeloofwaardig. 
De cultuur van de Highlands kende een sterk geloof 
in geesten en voorouderverering. Met natuurgeesten 
werd vanzelfsprekend rekening gehouden. Naast zijn 
buitengewone avonturen beschrijft Kirk dan ook veel 
van de rituelen die met overdracht en ontwikkeling 
van helderziendheid gepaard gingen. Mede daarom 
is het boek zo interessant. 
  
Kirk vangt zijn kroniek aldus aan: "De Siths of Fairies 
zijn het middenrijk tussen mens en engel, intelligente 
leergierige geesten met lichte veranderlijke lichamen 
(die ook wel 'astraal' genoemd worden), een beetje 
als een gecondenseerde wolk en het beste te zien in 
de schemering." Dan vertelt hij verder over alle 
details van de gewoonten en leefwijzen van de 
Fairies, die onder de grond wonen en "door ieder 
gaatje of scheurtje waardoor lucht naar binnen kan 
de aarde binnengaan", want, zegt Kirk, "er is in het 

hele universum niet zoiets als pure wildernis waar 
geen leven is". 
De dominee heeft toegang tot die onderaardse 
wereld van de Fairies.  Iedere dag maakt hij een 
wandeling naar Doon Hill, een ronde heuvel die hij  
beklimt en waar de Fairy activiteit bijzonder zichtbaar 
is, en voor Kirk blijkbaar ook toegankelijk. 
Maar, zegt hij: "Er zijn veel plaatsen die Fairy Hill 
worden genoemd, en die de mensen niet willen 
blootleggen omdat ze geloven dat hun voorouders 
daarin verblijven. Daarom is er bij ieder kerkhof een 
heuvel om de zielen te ontvangen tot hun 
nabijgelegen lichamen verrijzen op de jongste dag...." 
De dominee heeft bijzondere inzichten. Hij schrijft: 
"Sinds ik het Land Beneden heb bezocht ben ik 
erachter gekomen dat we hetgene wat wij 'tijd' 
noemen en wat zich van moment to moment voltrekt, 
moeten wantrouwen. Toen ik de eerste keer de Fairy-
berg binnenging werd mij gezegd dat ik er zo lang 
kon blijven als ik wilde, en dat er geen tijd verstreken 
zou zijn als ik weer naar huis ging. Dat bleek waar te 
zijn, maar hoe dat kan? Ik heb er geen verklaring 
voor. Maar alles in het Fairy-rijk lijkt een onaardse 
kwaliteit te hebben - een stilte en vloeibaarheid die 
wij in onze wereld niet kennen." 
 
Alle beschrijvingen die Kirk geeft doen denken aan 
menselijke activiteiten. Vaak lopen de 
gebeurtenissen tussen 'het Middenrijk' en het 
menselijk bedrijf naadloos in elkaar over. Fairies 
worden gezien op begrafenissen, waar ze 
meehelpen met de teraardebestelling en bij 
menselijke festiviteiten zijn ze altijd aanwezig. 
Ruzies en strijd zijn ook in het elfenrijk niet 
ongewoon. Voor de beginnende 'ziener' zijn al die 
activiteiten overweldigend. Wezens komen in alle 
gestalten op iemand af, 'dik als atomen in de lucht' . 
Dat doet denken aan het Bardö zoals het wordt 
beschreven in het Tibetaanse Dodenboek, en 
misschien ligt daar ook een astrale parallel.  
Kirk verschaft ons gaandeweg het boek een 
complete kosmologie waarvan mensen, dieren, 
planeten en elfen deel uitmaken, ervaren door 
hemzelf en andere zieners. 
 
Een vreemde traditie is verbonden met de dood van 
Robert Kirk. Dagelijks maakte hij de klim naar de eik 
bovenop Doon Hill (zie foto), en op zijn laatste nacht 
deed hij dat in zijn nachthemd. Hij stierf zittend tegen 
de eik. Later verscheen hij aan een van zijn 
familieleden, met de boodschap dat hij niet dood was 
maar werd vastgehouden in het elfenrijk onder de 
heuvel. Hij voorspelde te zullen verschijnen op het 
doopsfeest van een kind dat nog geboren moest 
worden. Het familielid moest dan een mes over Kirk's 
geestverschijning gooien, waardoor de betovering 
zou zijn verbroken. Inderdaad verscheen Kirks geest 
zoals afgesproken, maar de man vergat het mes te 
gooien .  
En zo ontstond de hardnekkige legende dat Kirk nog 
steeds leeft...ergens onder Doon Hill. De boom is 
een stille getuige van die overlevering, volgehangen 
met lappen, wensen en gebeden. Kirk mag dan dood 
zijn, in Aberfoyle is hij nog springlevend.  
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EEN SPROOKJE VAN DE WERKELIJKHEID 
Loes Modderman 
 

Nu we zo tot over onze oren in de 
politieke kwesties zitten, en de 
discussies zich voortslepen over 
bezuinigingen en economische 
nuttigheid, alsof dat alles is waar 
ons menszijn om draait, komt er 
een sprookje bovendrijven. 
Of liever - een archetypische vorm 
waarin veel sprookjes gegoten zijn. 
Een daarvan is die van de Drie 
Broers, of Drie Prinsen, of wat dan 

ook. In sprookjes met dat thema is het altijd twee tegen een. 
Twee broers zijn 'verstandig', arrogant, begerig naar roem en vooral 
rijkdom, en volledig overtuigd van hun gelijk. 
Zij pakken een paard en vertrekken naar verre streken om naar de hand 
van een prinses te dingen, of een draak te verslaan. 
Onderweg beleven ze avonturen en doen ze heldhaftig, en de bedelaar 
en de oude vrouw, of het sprekende konijn is aan hen niet besteed. Hun 
materiële doel is duidelijk, en dat betekent dat de inbreng van anderen, de 
magische gift of de onontbeerlijke raad aan hen voorbijgaat.  Tenslotte - 
wie het gelijk aan zijn kant heeft weet de weg en heeft geen boodschap 
aan de ándere kant van de werkelijkheid. 
 
Dan is daar de derde broer, de jongste, die zich onnut met de natuur heeft 
opgehouden, goed is met dieren, zich vermaakt met het snijden van 
fluitjes, zijn grote broers bewondert om hun daadkracht maar verder geen 
ambities heeft in materiële zin. Het leven is mooi zoals het is, en alleen 
als zijn broers weer eens op hem schelden voelt hij dat hij nooit zal 
kunnen zijn als zij, en dat is wel eens pijnlijk.  
Dus besluit hij om ook een tocht te ondernemen. 
Niet omdat hij gelooft dat hij de hand van die verre prinses moet 
veroveren, maar omdat een avontuur een welkome afwisseling is, en wie 
weet wat hij tegenkomt! 
En zo gebeurt het. 
Alle figuren die de oudere broers met harde hand uit de weg hebben 
geveegd, zijn voor de jongste reden om te stoppen. Hij deelt zijn brood 
met de bedelaar, accepteert de goede raad van de oude vrouw, en luistert 
aandachtig naar wat het sprekende konijn hem te vertellen heeft. En al 
die figuren geven hem iets, iets magisch, iets dat hem zal helpen de 
obstakels op zijn weg te overwinnen en zijn doel te bereiken. 
Hoewel hij de waarde van zijn ontmoetingen en de gaven nog niet kan 
doorzien, accepteert hij ze dankbaar, want hij weet intuïtief dat hij verder 
moet kijken dan zijn neus lang is, en dieper moet kijken dan de 
oppervlakte.  

 
Natuurlijk wint hij de prinses, die 
intussen de beide oudere broers 
als humorloze opgeblazen 
kwallen van de hand heeft 
gewezen. Maar de derde broer 
brengt een geheim mee: 
zichzelf.  
Ze leefden nog lang en gelukkig. 
 
Onze westerse wereld past in 
het model van de drie broers. 
Ons nieuws wordt beheerst door 
de oudste twee, die de 
economie en de materiële 
welvaart hoog op de agenda 
hebben gezet. Als je dan toch 

dood moet, dan maar liever rijk.  
De jongste broer, dat zijn de 
anderen. De mensen die de 
natuur belangrijker vinden dan 
een dure auto, de mensen die 
van dieren en planten houden 
om henzelf, en niet om hun nut 
voor de economie. De jongste 
broer, dat zijn de mensen die 
dieper willen kijken dan de 
zichtbare werkelijkheid, en 
hogere ogen gooien omdat ze 
vertrouwen hebben in wat hen 
beweegt. De jongste broer haalt 
maar zelden het nieuws, maar 
hij is ouder dan de anderen en 
zijn wortels liggen in de diepste 
grond van ons menszijn. 

 
VIJF VINGER GEBED 

In het spiritualistische maandblad 'Two Worlds' vond ik het volgende 'vijf vinger gebed' , een letterlijke 'handleiding' 
voor wie wil bidden en daar meer dan alleen zichzelf in wil betrekken. Leuk voor kinderen? 
 
1. De duim is het dichtst bij je, dus die symboliseert degenen die je het naast staan.  
2. De wijsvinger gebruik je om te wijzen: zij symboliseert leraren, professoren, artsen en voorgangers.  
    Die hebben support en wijsheid nodig om anderen de weg te kunnen wijzen. 
3. De middelvinger is het langst: zij symboliseert leiderschap. Daar is zeker Gods aandacht voor nodig! 
4. De ringvinger is onze zwakste vinger. Zij herinnert ons aan de zwakken in de samenleving die ons  
    gebed behoeven. 
5. De pink is de kleinste. Ze symboliseert de plek die wij zelf innemen . Na voor iedereen gebeden te  
    hebben mogen we ook voor onszelf bidden. Zoals de tekst zegt: na onszelf in het juiste perspectief  
    te hebben gezet. 
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   WIE WAS FELIX ORTT ?   
 

Iedere bijeenkomst van Harmonia 
Arnhem, en misschien ook wel van 
andere afdelingen, wordt stilzwij-
gend maar prominent opgeluisterd 
door het bedachtzame portret van 
Felix Ortt.  
Voluit: Jonkheer Ir. Felix Louis Ortt. 
Ach, dat is zeker de oprichter 
van Harmonia, dacht ik, de 
eerste keer dat ik een avond  
meemaakte. Met m'n neus op 
de foto ontdekte ik dat de naam 
en titel luidde: Felix Ortt - ere-

voorzitter. Vaag had ik wel eens van die man 
gehoord, maar dat was alles. Het zou me niet 
verbazen als de stilzwijgende aanname dat híj 
Harmonia heeft opgericht, bij velen heeft postgevat. 
Daarom is het misschien niet zo gek om eens te 
vertellen wie hij wérkelijk was, en wat hij met 
Harmonia te maken heeft, voor oude en nieuwe 
leden. 
 
Ten tijde van de oprichting in 1888 was Felix een 
jongeling van 22 jaar, met hooguit een sikje, en 
vermoedelijk had hij van Spiritisme toen nog geen 
verstand.  
Waar hij zeker verstand van had was van de 
paalworm, want op dat onderwerp studeerde hij af in 
Delft, in 1887, en als civiel ingenieur trad hij daarop 
in dienst van Rijkswaterstaat. 
Felix was een idealist. Zijn vriendelijk doch krachtig 
uiterlijk, en de open Groningse blik vertellen ons dat 
ook vanaf zijn foto. Een man met een rijk (geestelijk) 
leven, dat zie je zo. 
"Over Felix Ortt zijn boeken vol te schrijven" las ik 
ergens. Wij moeten ons tevreden stellen met enkele 
hoofdlijnen. 
Nadat Ortt in 1890 bij de aanleg van het 
Merwedekanaal malaria had opgelopen kwam hij in 
contact met natuur -geneeswijzen, en van het één 
kwam het ander: hij werd vegetariër en 
geheelonthouder. Als overtuigd pacifist verliet hij 
Rijkswaterstaat in 1899 toen zijn werkzaamheden 
hem onverenigbaar leken met zijn principes. Omdat 
hij geloofde in gelijkheid en een sober leven deed hij 
afstand van zijn adelijke titel en erfenis, en stapte uit 
de Hervormde kerk waarin hij was opgegroeid.  
Sterk aangetrokken door de radicale jongeren- 
beweging van het Christen-anarchisme, en 
geïnspireerd door de filosofie van de Russische 
schrijver Tolstoi, schreef hij in 1897 z'n eerste boek: 
Christelijk Anarchisme, dat later herdrukt werd met 
de titel 'Vrede' .  
In 1894 richtte Ortt met enkele medestanders de 
Nederlandsche Vegetariërs Bond op. 
Via een baan als particulier secretaris van een 
dierenbeschermster kwam hij in contact met de 
Nederlandse Bond ter Bestrijding van de Vivisectie, 
een onderwerp waar hij veel over zou schrijven en 
waar hij tot aan zijn dood bij betrokken is gebleven. 
Zijn persoonlijke idealen namen zo nu en dan 
spartaanse vormen aan: tot aan zijn dood op 93  

 
 
jarige leeftijd dompelde hij zich iedere dag in een 
ijskoud bad. (We mogen hopen dat dat gebruik in het 
Felix Ortt rusthuis voor vegetariërs in Oosterbeek niet 
tot de verplichte rituelen behoort... :-)  
Behalve Tolstoi, was ook psychiater, schrijver en 
sociaal hervormer Frederik van Eeden (1860 -1932) 
een van de inspirerende figuren in Felix' leven. 
Beiden deelden hun maatschappelijk idealisme en 
hun drang om in woord en daad zich op alle fronten 
in te zetten voor een betere wereld. 
Vanaf de oprichting in 1901 tot de opheffing in 1929 
was Ortt betrokken bij de Rein Leven Beweging die 
goede seksuele voorlichting voorstond, om de 
oprukkende geslachtziekten een halt toe te roepen. 
Hij schreef een voorwoord in de allereerste 
voorlichtingsbrochure over homoseksualiteit, wat in 
die jaren, net als zijn vrije huwelijk met Tine Hinlopen, 
feitelijk ongehoord was.  
In 1928 werd de Nederlandsche Vereeniging voor  
Natuurgeneeswijzen opgericht, waarvan Felix Ortt  
vice-voorzitter werd. Tussen de bedrijven door  
ontwikkelde hij een persoonlijke leer, het  
Pneumatisch Energetisch Monisme, waarover hij in  
1934 een boek publiceerde.  
 
Rond alle idealen die Felix' hart en enorme werklust 
de hunne mochten noemen, richtte hij verenigingen 
op, redigeerde hij tijdschriften, schreef hij boeken, 
artikelen en brochures en gaf hij lezingen. Met zijn 
heldere betoogtrant wist hij nevelige concepten voor 
velen toegankelijk te maken, en als zodanig heeft hij 
in die tijd het maatschappelijk idealisme in het begin 
van de 20ste eeuw onschatbare diensten bewezen.  
 
Felix Ortt - een bijzonder mens.  
Maar vanwaar nu zijn supervisie over ons doen en 
laten? Zoals we al vermoed hadden: naast al het 
andere was Felix spiritist. 
Spiritisme was voor Felix de achtergrond van zijn 
denken, en het verschafte hem de diepere innerlijke 
motivatie om zich in te zetten voor een betere wereld. 
Met experimenten hield hij zich niet bezig, maar wel 
met de filosofische kanten van de spiritistische 
overtuiging..   
Zijn veelvuldige en gevarieerde bijdragen ( meestal 
simpel ondertekend met F.O.) aan 'Het Toekomstig 
Leven' maar vooral aan het latere 'Spiritische Bladen'  
waarvan hij van 1946  tot 1958 redacteur was, zijn 
ook nu nog interessant om te lezen.   
Ortt's boek 'Het Spiritisme' uit 1899 en 'De 
Superkosmos' uit 1949 laat zien dat, hoewel het 
merendeel van zijn activiteiten zich op andere dan 
spiritistische gebieden afspeelde, niettemin deze 
overtuiging het grootste deel van zijn lange en 
vruchtbare leven met hem meeging.  
De 'Broederbond Harmonia' lag hem na aan het hart. 
Behalve artikelen schreef hij er een duizeling -
wekkend aantal brochures voor.  
Het is dan ook heel erg terecht dat hij de titel 'ere-
voorzitter' heeft gekregen; een ere-voorzitter waar we 
trots op mogen zijn. 

 



 21 

VAKANTIE IDEE 
 

Stenen beschilderen of graveren is een oeroud 
gebruik. 
In Boeddhistische landen, met name in de 
Himalaya regio kan men velden vol 'Mani' 
stenen aantreffen: grote stenen waarop de 
Boeddhistische mantra 'Om Mani Padme Hum' 
is geschilderd, soms compleet, soms ook met 
een enkel symbool. Zulke Mani stenen liggen op 

onherbergzame routes om de reiziger te herinneren aan de 
diepere dimensies van het leven. 
De kleuren verbleken, maar de boodschap is eeuwig.  
 
Als u met vakantie gaat dan kijkt u vast wel eens naar stenen. Misschien hebt u zelfs de gewoonte om er af en toe 

een op te rapen. Stenen hebben voor veel mensen een bijzondere 
aantrekkingskracht, en sommigen nemen er van elke reis een paar 
mee als souvenir, voor in de tuin of op de 
vensterbank. 
Maar stenen kun je ook beschilderen. 
Er zijn leuke boekjes  te krijgen waarin 
veel voorbeelden staan van wat je met 
gladde steentjes kunt doen. 
Misschien hebt u wel acrylverf in huis. 
Een paar tubes of potjes in primaire 
kleuren zijn al genoeg om te mengen en 
iets leuks te bedenken. 
Op die manier kunt u natuurlijk ook rune-
stenen maken, of stenen met een bepaald symbool erop, zoals een 
labyrint of astrologische symbolen . Een boekje met symbolen of een 

zoektocht op internet zal u meer dan genoeg inspiratie geven. Laat uw fantasie de vrije 
loop! 
Acrylverf is snel droog en kan altijd weer overgeschilderd worden, dus bent u niet 
tevreden met het resultaat, geen probleem. Als u klaar bent kunt u de steen lakken, 

zodat de beschildering beter 
bewaard blijft. 
Als u de smaak te pakken 
hebt kunt u zulke vrolijke 
stenen in uw tuin leggen, of 
de kinderen hun eigen tuintje 
laten maken met 
zelfbeschilderde stenen.  
Hele platte stenen kunnen 
ook als hanger gebruikt 
worden, als u er een gaatje 
in boort. Met sommige zachtere steensoorten is dat geen 
probleem. 
Gladde stenen zijn op 
veel plaatsen te vinden, 

en kinderen zijn er dol op om ze te zoeken, en dan doet u gewoon gezellig mee... 
Als u in een bergachtig gebied bent, kijk dan ook eens in een snel stromend riviertje, 
vaak liggen daar mooie stenen die door het water zijn afgesleten. En mocht u geen 
schilder zijn, dan kunt u altijd nog twee oogjes op een steen ► plakken om de steen 
persoonlijkheid te geven!   
Veel succes! 
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GEDACHTEN 
 

Gedachten zijn vrij, ja 
Ongeacht hoe wij ons leven invullen, Ongeacht ons h andelen, 

Ongeacht het keurslijf van de maatschappij, 
Ongeacht onze opvoeding, 

Komen gedachten. 
 

Aangevuld met wat wij horen, 
Aangevuld met wat wij Zien, 

Aangevuld met wat je hart voelt, 
Aangevuld met wat we ondervinden, 

Groeien Gedachten. 
 

Ze zijn van jou, 
Van jou alleen. 

 
Je kunt ze opschrijven, 
Je kunt erover praten, 

Je kunt ze delen. 
 

Ik zal proberen ze te delen met U. 
 

Dat maakt mij kwetsbaar, 
Dat moet je willen, 

Dat maakt mij alleen, 
Maar het maakt dat ik kan delen. 

 
               Diet List, afd. Zaanstad, 1998. 

 
 

 

 
 

Zo nu en dan is de naam YouTube  wel eens gevallen. Velen van u zullen weten 
dat je met Google  heel veel filmpjes kunt bekijken. Kwestie van op 'Video' 
klikken en invoeren wat u wilt zien. Een steekwoord is voldoende. Bijvoorbeeld 

'Spiritualiteit ' of 'natuur ' . Ik noem maar wat. 
U krijgt dan een rijtje filmpjes waaruit u kunt kiezen, en klikt u er een aan, dan 

verschijnt rechts van het gekozen filmpje meteen een hele rij van filmpjes die hetzelfde of een verwant onderwerp 
hebben. De filmpjes duren van een paar minuten tot een enkele keer een uur, maar meestal niet meer dan 10 
minuten. U kunt natuurlijk doorklikken naar iets anders wanneer u wilt. 
Als u van een filmpje denkt: hee, dat wil ik even doorsturen naar iemand anders, dan gaat u met de cursor over de 
URL - het webadres - bovenin uw beeld. Dan klikt u in het menuutje 'bewerken' op 'kopiëren'.  
Wilt u de link per email versturen, plak hem dan met hetzelfde menuutje, maar nu met 'plakken' in de email. 
Een voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=He7Ge7Sogrk een fantastisch filmpje van een olifant die een 
zelfportret schildert! Helaas zijn de links in ons tijdschrift niet actief, maar in de email wel. 
 
U kunt een filmpje ook opslaan. Als u met de cursor over het scherm gaat verschijnt er rechts boven een filmpje 
een button met: 'download this video'. Als u daarop klikt verschijnt er een schermpje waarop u kunt volgen hoe snel 
uw filmpje geladen wordt. U weet dat u alles wat u niet wilt zien naar beneden in de balk kunt klikken door 
helemaal rechts boven in uw scherm op  het linker icoontje   te klikken.  Op ieder moment kunt u het beeld 
weer 'boven water' halen.  Het gedownloade filmpje wordt opgeslagen in 'Real Player' . Mocht dat programma niet 
op uw computer zitten, vraag dan iemand om het (gratis) voor u te downloaden. Dat is zo gebeurd. 
Wilt u dat niet, dan kunt u toch net zoveel filmpjes bekijken als u wilt. Tussen de honderdduizenden filmpjes op 
YouTube is vast wel iets wat u interesseert! 
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INTERVIEW MET WIM KRAMER  
 

Wim, wat fijn dat we 
jou deze keer mogen 
interviewen. 
Je naam valt 
regelmatig in ons blad 
Harmonia Nederland, 
want je hebt een 
belangrijke taak voor 
de vereniging, ook al 
ben je geen lid: je 
zorgt voor het behoud 
van ons archief. 
Maar voor dat ter 
sprake komt willen we 
graag meer van jou 
zelf weten. 
Je bent van huis uit 

psycholoog en op een gegeven moment ben je 
een parapsychologisch adviesbureau begonnen. 
Hoe kwam je daartoe? 
 
Tijdens mijn studie elektrotechniek aan de TU-
Twente kwam ik in aanraking met de 
parapsychologie. Dit onderwerp boeide mij dusdanig 
dat ik van studie ben gewisseld en Enschede heb 
verruild voor Utrecht waar ik psychologie ben gaan 
studeren. In Utrecht kon je toen nog als onderdeel 
van de studie psychologie ook veel vakken en 
bijvakken doen in de parapsychologie aan het 
parapsychologisch laboratorium.  
Dit laboratorium was onderdeel van de studierichting 
psychonomie. Dit is de meest exacte en 
experimentele richting in de psychologie. Ik heb het 
geluk gehad bijna 3 jaar als research-assistent van 
de Amerikaanse parapsycholoog John Palmer te 
kunnen werken. John Palmer was een paar jaar in 
Nederland als gastonderzoeker verbonden aan de 
Utrechtse universiteit. Samen hebben we een aantal 
laboratoriumonderzoeken kunnen uitvoeren die zijn 
gepubliceerd in de wetenschappelijk vakbladen.  
Van hem heb ik veel geleerd over het doen van 
wetenschappelijke experimenten in de 
parapsychologie. Ook heb ik als student-assistent 
meegewerkt aan het promotieonderzoek van Henk 
Boerenkamp naar de paranormale inhoud van 
uitspraken van paragnosten en aan het 
promotieonderzoek van Hans Attevelt naar de 
effecten van de paranormale geneeswijze.  
Hoewel mijn belangstelling als student hoofdzakelijk 
lag bij het experimentele onderzoek werd me tijdens 
mijn studie duidelijk dat veel mensen vragen hadden 
over hun ervaringen en daarmee eigenlijk niet bij 
deskundigen te rade konden gaan. De universiteit 
werd vaak gebeld met verzoeken om advies en hulp 
maar de vakgroep parapsychologie had hiervoor 
geen formatie en geen budget om hier veel tijd voor 
vrij te maken. Het bleef dus vaak bij een telefonisch 
advies. Tegen het eind van mijn studie raakte ik 
steeds meer gefascineerd in de psychologische – 
emotionele – aspecten van de paranormale beleving 
en heb me hier toen verder in verdiept.  
Nadat ik was afgestudeerd in de gecombineerde 
hoofdrichting klinische psychologie en psychonomie 

heb ik in Utrecht het Parapsychologisch Advies 
Bureau opgezet waar mensen met hun vragen 
terecht konden voor een adviesgesprek of 
counseling.  Dit bureau heb ik ruim vijf jaar gehad 
waarbij ook veel advies over de parapsychologie aan 
collega psychologen, psychiaters en andere 
hulpverleners werd gegeven maar ook aan justitie en 
politie over het gebruik van paragnosten bij 
opsporingsonderzoek. Er was veel belangstelling 
voor mijn bureau en het counselingmodel dat ik 
onder supervisie van Henk Boerenkamp speciaal 
voor deze ervaringen heb ontwikkeld. Hierover heb ik 
destijds heel wat lezingen gegeven voor vakgenoten, 
ook op internationale bijeenkomsten.   
 
Je belangstelling voor parapsychologie is altijd 
gebleven, terwijl je zelf niet zo'n 'gelover' bent.  
Een paar jaar geleden organiseerde je een groot 
congres voor parapsychologen. Waardoor blijf je 
geboeid in die nogal verdeelde en moeizaam 
opererende wereld? 
 
Nee, een ‘gelover’ ben ik nooit geweest. Wel 
mateloos gefascineerd door de fenomenen en het 
vakgebied als zodanig. Eigenlijk heb ik het altijd als 
een uitermate serieus te nemen gebied van 
onderzoek en werk gezien. Een dergelijk vakgebied 
verdient dan ook een professionele benadering en 
dat is iets anders dan werken vanuit een persoonlijke 
overtuiging. In navolging van Prof. Tenhaeff zie ik 
paranormale ervaringen primair als een uiting van 
psychologische aspecten die nu eenmaal bij de mens 
horen. Niet als iets bovennatuurlijks.  
De psychologie kent vele disciplines, en de 
parapsychologie is een daarvan of beter gezegd, zou 
een daarvan horen te zijn. Want het merkwaardige is 
dat nooit iemand aan een psycholoog, psychiater of 
arts vraagt of hij in zijn werk gelooft … terwijl dit 
steevast de eerste vraag is die je krijgt als je vertelt 
geïnteresseerd te zijn in de parapsychologie. Op zich 
een merkwaardig fenomeen. Blijkbaar maakt het 
woord paranormaal bij mensen los dat je eerst wilt 
weten of de ander erin gelooft of niet… waarom?  
Verder valt me steeds weer op dat sceptici meestal 
nog fanatieker zijn in het uitdragen van hun 
overtuiging dan ‘gelovigen’. Op zich een vreemd 
verschijnsel. Waarom je zo opwinden over iets dat in 
je eigen ogen niet eens bestaat?  
Kortom, alleen al het woord parapsychologie 
uitspreken in een gezelschap maakt steevast de 
tongen los en als je niet uitkijkt volgen er stevige 
discussies op verjaardagen en partijtjes tussen voor- 
en tegenstanders…Hoe komt het toch dat iedereen 
over dit onderwerp zo’n uitgesproken mening heeft?  
Dit is op zich al een uitermate interessante vraag 
voor een gedegen studie. Zelf voel ik me nog steeds 
het meest aangetrokken tot de klinische aspecten, 
zeg maar de dagelijkse ervaringen van mensen die 
door de eeuwen heen al worden gerapporteerd en 
waarbij de fenomenologische kenmerken van deze 
ervaringen veel op elkaar lijken. M.a.w. Het is geen 
modegril of een zuiver cultureel bepaald verschijnsel. 
Het is een algemeen menselijke eigenschap waar we 
als psychologen nog steeds erg weinig van weten. 
Dat fascineert me.  
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Opvallend is ook je grote belangstelling voor 
historie. Die belangstelling is naast 
organisatorisch vooral sterk persoonlijk gericht; 
je graaft graag in de levens van mensen om ze 
aan de vergetelheid te ontrukken. Kun je wat 
vertellen over je ontdekkingen?  
 
Klopt. Om de een of andere reden heb ik van nature 
veel belangstelling voor historie en dan met name 
biografieën en de ontwikkeling van ideeën.  Bij de 
ontwikkeling van de parapsychologie als wetenschap 
zie je dat dit vak erg bepaald is geweest door 
individuen.  Omdat het internationaal gezien maar 
een zeer klein vakgebied is, hebben persoonlijke 
voorkeuren, overtuigingen en karaktertrekjes een 
grote invloed gehad op de ontwikkeling van het 
vakgebied als zodanig. Vele malen meer dan dat je 
dit in andere wetenschappelijke disciplines zal 
tegenkomen. Het is niet algemeen bekend maar 
Nederland heeft al vanaf eind negentiende eeuw een 
opmerkelijke geschiedenis opgebouwd in de 
parapsychologie. We zijn als land vaak voorloper 
geweest en ook hebben we relatief veel meer werk 
verzet op dit gebied dan menig ander – groter – land.  
Helaas is het meeste van deze boeiende 
geschiedenis nog steeds bedekt met het stof der 
tijden. We denken vaak dat wat onze voorouders 
zoal bedacht hebben inmiddels achterhaald is en dat 
we nu wel beter weten. Dat is schijn. Al meer dan 
een eeuw geleden werd over vraagstukken uit de 
parapsychologie zeer goed nagedacht en had men 
zelfs, ook naar hedendaagse maatstaven, goede 
inzichten.  Zo weet bijna niemand dat het allereerste 
laboratorium waarin op een verantwoorde wijze 
experimenteel onderzoek werd verricht naar 
paranormale verschijnselen in Nederland was 
gevestigd.  De student Floris Jansen heeft twee jaar 
(1906 – 1908) in zijn huis in Amsterdam een 
laboratorium gehad dat zelfs naar hedendaagse 
maatstaven modern mag worden genoemd. Hij heeft 
hier zeer interessant onderzoek gedaan dat echter al 
snel in het vergeetboek is geraakt omdat het niet 
paste bij de spiritisten-beweging uit die jaren maar 
ook niet bij de toenmalige wetenschappers. Hij viel 
tussen wal en schip. H.N. de Fremery, destijds een 
belangrijke Harmoniaan, heeft binnen de vereniging 
alles in het werk gesteld om Floris Jansen van 
financiële middelen te voorzien. Helaas was de 
respons minimaal; men had niet veel met 
parapsychologisch onderzoek. In het tijdschrift  'Het 
Toekomstig Leven' is veel over die periode terug te 
vinden, inclusief de wanhoop van de Fremery!  
Het is me gelukt om het leven en werk van deze 
Floris te reconstrueren en zag zo dat hij in 1906 al 
vraagstellingen formuleerde waarmee men op een 
zinvolle wijze wetenschappelijk de verschijnselen 
probeerde  te verklaren.  
Zo is ook de periode van  Dr. Eugen Greven, die in 
de jaren dertig en veertig in Den Haag zeer actief 
aan de weg timmerde met zijn ‘Gezelschap voor 
parapsychologie en filosofie’ vergeten. Omdat hij met 
zijn opvattingen niet paste in de mainstream 
parapsychologie van die tijd, is hij letterlijk uit de 
geschiedenisboeken weggepoetst.  Een leuk 
historisch feitje dat ik recentelijk nog heb ontdekt is 

dat het gebruik van EEG apparatuur in de medische 
professie in Nederland in de jaren dertig op gang is 
gekomen door het gebruik hiervan bij 
parapsychologisch onderzoek in het SPR 
laboratorium in Amsterdam.   
 
In de persoon van Floris Jansen zijn 
parapsychologie en spiritisme verenigd. In de 
persoon van Tenhaeff is dat ook het geval.  
Zou jij, als het aan jou lag, wensen dat 
parapsychologen meer onderzoek deden naar 
leven na de dood, of vind je 't terecht dat dat nie t 
gebeurt?  
 

Over het algemeen 
beschrijft men in de 
standaard tekstboeken 
dat de wetenschap van 
de parapsychologie een 
direct gevolg is van het 
19de eeuwse spiritisme. 
Opmerkelijk is echter 
dat Floris Jansen in 
1906 al een andere weg 
bewandelde. Hij zocht 
de verklaring van deze 
verschijnselen buiten 

het spiritisme – meer in de biologie -  en zag de 
spiritistische verschijnselen eigenlijk als een 
bijproduct van de natuur.  Onderzoekers als Greven, 
Dietz en Tenhaeff ▲ zagen echter het onderzoek 
naar het leven na dit leven als uitermate belangrijk in 
hun werk. Zo werd de parapsychologie in de jaren 
dertig feitelijk gedomineerd door de vraag ‘komen 
deze verschijnselen uit de mens zelf (psychologie) of 
moeten we toch de spiritistische hypothese als 
waarschijnlijkheid aannemen. Tenhaeff heeft zich zijn 
hele leven met deze vraag beziggehouden. Het 
onderzoek naar ‘het leven na de dood’ heeft ook 
tegenwoordig nog de belangstelling van menig 
parapsycholoog maar de parapsychologie is een veel 
breder vakgebied geworden waarin zich, net als in 
andere vakgebieden,  langzamerhand ook 
specialisaties aftekenen.  Zo wordt het ‘leven na de 
dood’ onderzoek tegenwoordig ook uitgevoerd door 
artsen en onderzoekers uit andere disciplines .  
Mijn persoonlijke interesse ligt meer bij de 
psychologische aspecten van de parapsychologie.  
De vraag waarom heeft iemand op een gegeven 
moment een paranormale ervaring en welke functie 
vervult deze ervaring in iemands leven, boeit mij. Je 
kunt dit benaderen vanuit het spiritisme of vanuit een 
andere levensovertuiging of vanuit een meer 
wetenschappelijke kant zoals de geneeskunde, 
natuurkunde of de psychologie. Mij persoonlijk boeit 
de psychologische benadering het meest. Let wel, ik 
zeg benadering. Tot op de dag van vandaag heeft 
niemand hier de wijsheid in pacht en zijn we qua 
harde bewijsvoering naar de ‘echtheid’ van deze 
verschijnselen niet veel verder dan onze voorouders 
ruim een eeuw geleden waren.  Dat is ook de reden 
dat ik zo’n belangstelling heb gekregen voor de 
geschiedenis van de parapsychologie en waarom het 
belangrijk is dat we documenten en publicaties uit die 
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tijd veiligstellen voor toekomstige generaties. Er zit 
nog veel aan inzichten en feitenkennis verborgen in 
deze boeken en tijdschriften die we niet zomaar weg 
moeten gooien als zijnde ‘achterhaalde troep’ alleen 
maar omdat het oud is. Helaas zie ik dit wel vaak 
gebeuren en is dit meteen de reden waarom ik mij zo 
sterk maak voor het archiefproject om toch maar 
zoveel mogelijk van dit materiaal voor het nageslacht 
te bewaren en te ontsluiten.  Daarom moet dit 
materiaal niet op zolders of in kelders van 
particulieren of verenigingen worden opgeslagen – 
zoals helaas veel gebeurt - maar aanwezig zijn in 
openbare instellingen waar het op de juiste wijze 
wordt opgeslagen en beheerd en het door middel van 
een index op internet publiekelijk toegankelijk wordt 
gemaakt. Het nadeel dat je dan soms naar Den Haag 
moet om een boek of tijdschrift in te zien, is vrij klein 
ten opzichte van de optie dat deze bronnen 
opgeslagen liggen onder slechte condities – 
waardoor het papier weg rot -  op een zolder 
waarvan eigenlijk niemand weet wat er ligt, wáár het 
ligt en hoe je op een goede wijze moet beheren 
zodat de collectie in zijn geheel zo compleet mogelijk 
blijft.  
 
Het Johan Borgmanfonds waar jij projectmanager 
van bent, financiert het behoud van het Harmonia 
archief. Dat heeft in de afgelopen twee jaar al vee l 
resultaat gehad, dankzij de inspanningen van jou 
en Rob van der Vossen, en je enthousiaste 
overtuigingskracht naar archieven toe. Vertel ons 
daar wat over? 

 
Tijdens mijn historische 
onderzoekingen liep ik 
aan tegen het feit dat 
veel materiaal niet meer 
beschikbaar was – 
immers wie weet wat er 
op een rommel -zolder 
ligt en waar het ligt… - 
en bovendien zag ik 
met eigen ogen hoe 
materiaal letterlijk  bij 
het oud papier werd 
gegooid omdat men 
ruimte nodig had en 
dacht… ach die oude 

troep… allemaal achterhaald.  Vergeet daarbij niet 
dat het in bezit hebben en onderhouden van een 
archief of bibliotheek een dure grap is. Sowieso het 
ruimtebeslag, maar ook de stookkosten en het 
beheer kosten geld. Geld dat anno 2011 ook 
dringend nodig is voor andere zaken.  
Een reden dat veel besturen er voor kiezen om 
bibliotheken af te voeren. Immers, zo denkt men, het 
kan toch ook digitaal, of dat bewaren ze wel in de 
KB.  Zo denkt iedereen dat iemand anders het 
historisch erfgoed wel zal bewaren.  
Dat is echter niet zo.   
De KB heeft een goede collectie esoterie maar… 
over de parapsychologie en het spiritisme had men 
eigenlijk bijna niets. Wel boeken, maar zeer 
fragmentarisch en zeker niet een compleet bestand. 

Omdat  de KB haar boeken 
vaak krijgt via schenkingen is 
het geheel een ratjetoe. Qua 
tijdschriften had men echt 
heel weinig.  
Dat komt enerzijds omdat de 
KB pas sinds 1972 wettelijk 
een taak heeft alles te 
bewaren en omdat 
tijdschriften op het gebied 
van parapsychologie en 
spiritisme vaak maar een 
kleine oplage hebben. 
Bovendien vergeten veel 
uitgevers van verenigingen 
om een depot- exemplaar 
naar de KB te sturen.  
 
Om een lang verhaal kort te houden: het bestuur van 
de Stichting Het Johan Borgman Fonds (HJBF) 
stelde in 2007 middelen beschikbaar om een serieus 
archiefproject op te zetten en om het een paar jaar te 
kunnen laten draaien. Gelukkig gaven veel 
verenigingen, instanties en particulieren hun 
medewerking en schonken boeken, tijdschriften en 
archiefmateriaal voor het project.  
Een bijzondere positie had de collectie van 
Harmonia. In het gebouw aan de Ambachtstraat 12 
werden al vele jaren overtollige boeken, tijdschriften 
en andere archiefmaterialen opgeslagen. Hierbij was 
veel dubbel en natuurlijk ook veel incompleet. 
Gelukkig is Rob van der Vossen voor dit archief- 
project zeer enthousiast en heeft hij door de jaren 
heen ook een goede administratie van het aanwezige 
bezit bij Harmonia aan boeken en tijdschriften 
bijgehouden.  De samenwerking met hem verloopt 
dan ook perfect.  
N.a.v. een oproep van Rob aan de Harmonia- 
afdelingen is in de afgelopen twee jaar nog veel meer 
materiaal ontvangen van onder meer de afdelingen  
Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Zeeland en 
van enkele Harmonia leden.   
Al dit materiaal wordt nu verwerkt in het HJBF 
kantoor in Odijk door complete series samen te 
stellen. Vervolgens wordt in overleg met o.a. De 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de 
universiteitsbibliotheken in Groningen en Rotterdam 
bekeken welke boeken en tijdschriften nog in hun 
collecties ontbreken zodat deze collecties vanuit ons 
archiefproject worden aangevuld. Hierdoor is in de 
afgelopen paar jaar bij deze drie bibliotheken een 
mooie collectie met parapsychologische en 
spiritistische literatuur ontstaan die openbaar 
toegankelijk is en waarvan iedereen via internet de 
catalogus kan raadplegen.  
 
Een leuk recent 'product' van het samengebrachte 
Harmonia-archief is de doctoraalscriptie van Oliver 
Gee over Hendrik Jan Schimmel (1823-1906), een 
bekend spiritist en toneelschrijver van die dagen. 
Gee bracht veel tijd door tussen de boeken en 
handschriften van Harmonia in Odijk, waar gelukkig 
nog veel is opgeslagen in afwachting van vervoer 
naar archieven.  
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Veel interessants vond hij in handgeschreven brieven 
die voor ons niet zo makkelijk meer te ontcijferen zijn.  
De scriptie bevat veel boeiende informatie over het 
spiritisme van rond de eeuwwisseling, en Gee 
bedankt het HJBF en Harmonia voor hun 
medewerking. Een waardevolle bijdrage aan de 
geschiedschrijving! 
 
Belangrijk in het archiefproject is ook dat boeken en 
tijdschriften naar voren komen waarvan in Nederland 
nog maar een enkel exemplaar bestaat of waarvan 
men niet eens wist dat die ooit uitgegeven zijn.  
Ook internationaal trekt dit Nederlandse 
archiefproject veel belangstelling. Men is er zelfs 
jaloers op dat wij in Nederland zoiets kunnen doen. 
Dankzij de welwillende medewerking van het 
Harmonia hoofdbestuur en de grote persoonlijke 
inzet van Rob van der Vossen voor het archiefproject 
is nu een goede studiecollectie over het spiritisme 
aanwezig bij de KB en bij twee 
universiteitsbibliotheken.  
Kom daar in het buitenland maar eens om!  
 
‘Alle goede dingen komen langzaam’ en met het 
archiefproject zullen we nog wel een jaartje of twee 
zoet zijn. Zoveel werk is er nog te doen. Behalve de 
boeken en tijdschriften zijn er ook een aantal 
(persoonlijke) archieven die nog moeten worden 
verwerkt. Dat is een tijdrovende klus maar wel erg 
belangrijk.  Wil iemand over 50 jaar weten wat 
Harmonia allemaal gedaan heeft in haar lange 
bestaansgeschiedenis, dan moeten we er nu met 
elkaar voor zorgen dat het archiefmateriaal wordt 
ondergebracht in een officieel archief om verder 
papierbederf en vernietiging te voorkomen.  
 
Ook in de vakpers van de boekenbranche wordt 
steeds openlijker geschreven over de ‘ontlezing’ van 
Nederland.  Het gevolg hiervan is dat veel mensen 
maar ook organisaties hun bibliotheken en archieven 
afstoten. Soms denkt men nog met verkoop hier 
substantieel geld voor te kunnen krijgen.  Dit blijkt 
anno 2011 echter steeds meer een illusie te worden.  
Er worden momenteel zoveel tweedehands boeken 
op de markt aangeboden en zo weinig verkocht dat 
boekhandelaren (maar ook een moloch als De 
Slegte) vaak niets meer willen inkopen en er eigenlijk 
ook geen geld meer voor willen geven.  Dit heeft 
weer tot gevolg dat helaas in de komende jaren 
steeds meer collecties boeken bij het oud papier 
zullen belanden…  
 
Johan Borgman (foto op blz 25) was een schilder 
die dankzij jouw inspanningen weer op de kaart 
wordt gezet. Zijn schilderijen worden herontdekt, 
lijkt het wel, en er zijn meerdere tentoonstellinge n 
gepland. Zou je wat willen vertellen over wie hij 
was en wat hem interessant maakt voor de lezers 
van dit tijdschrift?  
 
Johan Borgman (1898–1976), was bij leven dichter, 
kunstschilder en natuurgenezer. Geboren in 

Groningen woonde en werkte hij lange tijd in 
Amsterdam, Laren en aan het eind van zijn leven in 
Oosterbeek. Borgman was een opmerkelijk persoon 
die zijn leven volledig in dienst heeft gesteld van de 
spirituele en vegetarische levenswijze en het 
genezen van anderen. Hij was onder meer bevriend 
met Felix Ortt.   
Tijdens zijn leven heeft Johan Borgman een Stichting 

in het leven 
geroepen die na 
zijn heengaan 
voort zou gaan 
met het werk op 
het gebied van 
de natuur -
geneeswijze, 
parapsycho- 
logie en 

intuïtieve ontwikkeling.  In zijn nalatenschap 
bevonden zich ook een groot aantal door hem 
vervaardigde schilderijen. Deze gingen in depot. 
Tijdens zijn leven waren deze schilderijen al te zien 
geweest op tentoonstellingen en ze werden zeer 
gewaardeerd. Vele mensen voelden – en voelen – bij 
het bekijken van schilderijen van zijn hand de energie 
die Borgman er bij het schilderen in heeft verwerkt, 
op zich inwerken. Borgman zei zelf dat zijn 
schilderijen als het ware door hem werden geladen 
tijdens het schilderen ervan.   
 
In 2010 is voor het eerst in 35 jaar in Amsterdam in 
Spiritueel centrum De Roos een verkoop -
tentoonstelling van zijn schilderijen gehouden.  
Die was een groot succes. Van de 32 werken werden 
er al snel maar liefst 20 verkocht.  
Momenteel loopt er nog tot 4 juli a.s. een kleinere 
tentoonstelling in het vegetarisch Zorgcentrum 
‘Felixoord’ (genoemd naar Felix Ortt) in Oosterbeek. 
Ook hier is de toegang gratis. Dit najaar loopt van 3 
september t/m 4 november a.s. een grotere 
tentoonstelling in ‘De Woudkapel’ in Bilthoven. ‘De 
Woudkapel’ is een uitermate spirituele omgeving 
waarin deze schilderijen optimaal tot hun recht zullen 
komen.  De opening is op zaterdagmiddag 3 
september a.s. en is voor iedereen gratis 
toegankelijk, inclusief hapje en drankje. Rond 16.00 
uur zal ik een lezing geven over het leven en werk 
van Johan Borgman en daarbij dieper ingaan op de 
betekenis van zijn schilderijen.  Deze lezing wordt 
herhaald op zondag 4 september. Wie meer over 
Johan Borgman wil weten kan via de Johan Borgman 
website (www.johanborgman.nl) tal van bronnen 
vinden maar is natuurlijk ook van harte welkom dit 
najaar in De Woudkapel in Bilthoven om de 
schilderijen eens in het echt te kunnen aanschouwen 
en ervaren.  
 
Dank je wel Wim voor dit interessante en 
informatieve gesprek. Mocht Harmonia 
binnenkort niet meer bestaan, dan is dankzij jou 
en Rob onze geschiedenis gelukkig veiliggesteld. 
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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 14,95 

Mulder-Schalekamp De doden spreken;     Emed; per stuk 14,95 

Mulder-Schalekamp Op de grens van twee werelden 14,95 

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 

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  5,00 

 

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 
*Leven na de dood 
*Bidden, hoezo bidden? 
*Een ander orgaan - een ander mens? 

 
 
 
*Bijna Dood Ervaring 
*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) 


