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VAN HET BESTUUR 
 

Beste Leden, 

 
Het is al weer september en de vakantie zit er 
weer op. De verenigingsavonden zijn weer 
begonnen. We hopen dat iedereen van deze 
periode op zijn eigen wijze heeft kunnen 
genieten.  Tijdens deze periode is door ons erg 
veel energie gestoken in het vinden van de 
ontbrekende bestuursleden voor het 
hoofdbestuur. Het is uiteindelijk gelukt weer een 
volledig bestuur te kunnen presenteren op de 
komende AV op 1 oktober.  
Op 10 september was de vergadering van het 
landelijk bestuur en de woorden die ik nu schrijf 
heb ik uitgesteld tot na deze betreffende 
vergadering.  
 
Volstrekt toevallig (wat is toeval) en onder 
tijdsdruk - want er wordt alleen nog op deze 
tekst gewacht voor deze uitgave van het 
Harmonia blad - schrijf ik dit exact 10 jaar na die 
onbeschrijfelijke gebeurtenis in 2001 in New 
York.  Met honderden zielen tegelijk, en  
 
 

 
 
uiteindelijk duizenden vertrokken de 
overledenen naar het Morgenland.  
Wij vertrouwen dat zij daar weer thuis komen. 
Inmiddels zullen zij hun rust gevonden hebben.   
Wat is er sinds die tijd veel veranderd en hoe 
hard is het voor ons allen nodig, om troost en 
bescherming te vinden, in de wetenschap dat er 
meer is dan ons leven hier op aarde.  
Werken aan onze groei, liefde geven en die 
boodschap uitdragen zoals de oprichters van 
Harmonia het 123 jaar geleden bedoeld hebben, 
daar staan we voor!  Wij zoeken in deze sterk 
veranderende turbulente tijd, naar een nieuw 
elan voor Harmonia en naar de juiste wijze 
waarop wij u kunnen bereiken en ondersteunen.  
Nu ook Rob van der Vossen heeft aangegeven 
na 28 jaar, om gezondheidsredenen, te willen 
stoppen als hoofdbestuurslid zullen we met een 
geheel nieuw bestuur, na 1 oktober, daaraan 
gaan werken.  
U kunt daar een bijdrage aan leveren, door 
inhoudelijk te reageren op de brief die ieder van 
u binnenkort van ons per post ontvangt.  
Wij vragen u met ons mee te denken.  
 
Ik heb er als voorzitter vertrouwen in dat we de 
boodschap van Harmonia levend kunnen 
houden en hoop van harte op veel reacties van 
uw zijde. Het is de bedoeling dat uw reactie voor 
27 september bij ons binnen is, zodat we nog 
even de tijd krijgen de resultaten te analyseren. 
Zo kunnen wij die dan meenemen op de AV van 
1 oktober en voorleggen aan de vergadering.  
Wij wensen u veel spirituele wijsheid in deze. 
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Maarten van Sante, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 

 Uit de oprichtingsstukken van 27 december 1888 
 
 Het doel der Spiritistische Vereeniging Harmonia is: 
 Bevordering van eenheid, liefde en vrede tusschen de geestverwanten die, al  
 bestaat tusschen hen verschil van gevoelen over de waarheid en waarde van  
 bijzaken, het eens zijn in de hoofdzaak, dat liefde de vervulling der wet is, dat  
 God is en de Vader is, de liefdevolle Vader van al zijne schepselen, dat de  
 mensch voortleeft na den dood van het lichaam.... 
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IN THE PICTURE: Corry Nichting 
 

 

Beste mensen, 
 
Eerst wil ik mededelen dat ik erg waardeer dat 
de door mij gemaakte beelden in ons blad 
'Harmonia' komen te staan.  
 
Hier enkele toelichtingen over mijzelf: toen 
mijn moeder mij in het jaar 1945 voor de 
eerste keer naar de kleuterschool bracht, 
herinnerde ik mij nog precies, dat daar in het 
kleuterklasje een grote zinken bak met klei 
stond. Ik liep daar direct naar toe, maar de 
zuster die ons ontving zag mijn gretige blikken 
en zei: "dat doen we een ander keertje". 

Pas op veel latere leeftijd kwam ik op het idee om een cursus boetseren te 
gaan volgen. 
Toen ben ik mijn talent gaan ontwikkelen en heb deze exemplaren in de loop der jaren gecreëerd. 
Het beeld op de cover heet 'Op Wereldreis'. Ik heb het gemaakt n.a.v. het feit dat mijn dochter met haar 
vriend een wereldreis ging maken. Zij doen 'symbolisch' bedoeld samen met een rugzak. Ze verwerkten 
de avonturen en de ontberingen gezamenlijk.  

De andere beelden spreken denk ik voor zichzelf. Zo nu en dan maak 
ik er een in opdracht. 
 
Graag wilde ik er ook nog bij vertellen hoe ik met onze vereniging in 
aanraking ben gekomen. 
Ik werkte in een Bibliotheek met esoterische boeken. Daar sprak ik 
toen een vrouw die mij vertelde aan een spierziekte te lijden.  
Op een of andere wijze kwam het gesprek op de vereniging Harmonia 
in Utrecht. Zij raadde mij aan daar beslist eens naar toe te gaan. 
Deze vrouw heb ik nooit meer ontmoet, maar ik ben haar dankbaar, 
omdat ik nu al jaren geniet van de mooie avonden die daar gegeven 
worden. Ook heb ik verschillende cursussen in de Ambachtstraat 
nr.12 kunnen volgen. Ik ontmoet daar mijn geestverwanten.  
 
Groet Corry Nichting 
 

 

 

 

KORT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 MEI 2011 TE UTRECHT. 
 
Opening: Voorzitter Maarten van Sante opent de vergadering. 
 
Mededelingen: Afdeling Groningen, en Zeeland zijn helaas niet aanwezig.  
De afgevaardigden stellen zich voor, zo ook de leden van het hoofdbestuur.   
Tine den Teuling houdt de meditatie.  
 
Notulen en Jaarverslagen: De notulen en de diverse jaarverslagen worden 
behandeld.  
Alle verslagen worden goedgekeurd.  
 
Verificatiecommissie: Het verslag wordt voorgelezen en de penningmeester 
wordt gedechargeerd. 
 
Verkiezingen: De agenda is aangepast i.v.m. het aftreden van twee leden van 
het hoofdbestuur, er heeft zich helaas maar één kandidaat aangemeld. Er zullen 
meer mensen zich kandidaat moeten stellen voor het hoofdbestuur anders ziet 
het er naar uit dat de landelijke vereniging op korte termijn zal moeten worden 
opgeheven en na 122½ jaar zou dit toch wel heel erg jammer zijn.  
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Het enige kandidaat-lid, Hans van Haaster van de afdeling Tilburg stelt zich voor.  
 
 Maarten van Sante wordt herkozen als voorzitter. 
 Rob van der Vossen wordt herkozen als lid hoofdbestuur. 
 Hans van Haaster wordt gekozen als lid hoofdbestuur.  
 Rob van der Vossen wordt herkozen als ledenadministrateur. 
 Ditje van der Vossen wordt herkozen als beheerder CBBH. 
 Loes Modderman wordt herkozen als redactielid voor het tijdschrift Harmonia Nederland. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet zijn er nog maar drie hoofdbestuursleden, dit is echt te weinig om de vereniging te 
besturen. 
Er wordt gediscussieerd of de landelijke vereniging nog wel een toekomst heeft, als er zo weinig animo vanuit de 
afdelingen is om de vacatures in het landelijke bestuur in te vullen.  
De afdeling Amsterdam vraagt zich af of het nog wel van deze tijd is, een landelijke vereniging? 
Het is al moeilijk om voor een afdeling bestuurders te krijgen en het bezoekersaantal loopt terug.  
 
Er zijn echter ook afdelingen die het jammer vinden als de vereniging ophoudt te bestaan. 
Er is echter genoeg gevraagd om nieuwe bestuursleden.  
Daar het huidige bestuur vindt dat het zo niet kan, wordt er een stemming gehouden over de toekomst van 
Harmonia Nederland. 
Het voorstel is als volgt: Om op zaterdag 1 oktober 2011 een extra Algemene Vergadering bijeen 
te roepen. Deze vergadering zal als agendapunt hebben de stemming tot opheffing van de Landelijke Verenging 
Harmonia.  
Deze extra vergadering zal niet in het teken van opheffing staan als er vóór 1 oktober 2011 alsnog een aanmelding 
komt voor de functie van penningmeester hoofdbestuur.  
 
Alle aanwezige afdelingen stemmen voor dit voorstel. Voorstel aangenomen 15 stemmen voor.  
De aftredende penningmeester Goos van der Velde en secretaris Tine den Teuling blijven aan tot 
1 oktober 2011, met goedvinden van de afdelingen. 
 
Voorstellen hoofdbestuur: Alle voorstellen komen te vervallen, daar het nu niet duidelijk is hoe het verder gaat 
met de landelijke vereniging. 
 
Begroting 2011: De penningmeester heeft een extra begroting gemaakt, dit i.v.m. de brieven van de afdelingen 
Amsterdam en Vught over de afdracht aan de centrale kas. Zonder deze korting zou er een tekort zijn van  
€ 1587,45. Er wordt met algemene stemmen gekozen voor een halvering van de afdracht, waardoor het tekort op- 
loopt tot € 3089,25. De afdracht wordt met terugwerkende kracht terugbetaald vanaf 1-1-2011. 
 
De penningmeester heeft per afdeling uitgewerkt hoe de afdrachtgegevens over het tweede kwartaal zijn.  
De nieuwe aangepaste begroting voor 2011 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
Voorstellen uit de afdelingen: Er zijn geen voorstellen uit de afdelingen ontvangen. 
 
Evaluatie ledendag d.d. 6 november 2010. 
Er waren op deze dag 79 leden aanwezig. Mooie lezing in het ochtendprogramma over graancirkels. 
In de middag waren er diverse workshops, alles met elkaar een positieve dag.  
  
Medium- en sprekersenquête: Er hebben 3 afdelingen gereageerd op deze lijst. Jammer dat de inbreng uit de 
afdelingen zo minimaal is.  
 
Tijdschrift Harmonia Nederland: Er is alle lof voor het tijdschrift Harmonia Nederland, geweldige uitstraling, fijn 
om te lezen. Ook het wisselende voorblad is een groot succes, het laat iets van de leden zien in prachtige kleuren. 
   
Voor de verificatiecommissie worden gekozen: Ruud Zevenhek (afd. Zaanstad) en Fred Gravesteijn (afd. 
Zaanstad). Als reserve wordt gekozen: Jan Rooke (afd. Utrecht).   
 
Rondvraag: Voorzitter Maarten van Sante dankt Goos van der Velde en Tine den Teuling voor hun jarenlange 
inzet voor Harmonia. 
Het langstzittende lid hoofdbestuur, Rob van der Vossen, biedt een cadeautje aan en dankt de afgetreden leden 
voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.  
Afdeling Zaanstad vraagt om een applaus voor de redactie van Harmonia Nederland.  
Sluiting: Om 14.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
  
 
    Namens het Hoofdbestuur van Harmonia-Nederland: Tine den Teuling, secretaris.  
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SPIRITUALISME EN WIJ 
Loes Modderman 

 
Onze 
westerse 
cultuur is 
geworteld in 
een religieuze 
traditie die 
stamt van 
2000 jaar 
geleden, en 
wij als 

Spiritualisten 
zijn de kinderen van een traditie die pas in 1848 
officieel begon, maar in feite veel ouder is, ouder dan 
het Christendom en ouder dan elke andere 
gevestigde godsdienst. 
Geen enkele cultuur heeft, voor zover we weten, ooit 
getwijfeld aan het bestaan van een spirituele wereld. 
De rituelen waarmee men contact onderhoudt met 
die wereld van het onzichtbare mogen verschillen, 
maar in wezen gaat het steeds om hetzelfde: de 
eenheid bewerken tussen deze en gene zijde. 
 
Het Spiritualisme-als-beweging komt pas kijken, en 
zoals bij alles wat wij in onze geordende 
maatschappij bedenken ontwierp men uitgangs- 
punten als houvast voor de ontwikkeling van het 
gedachtengoed: de 'Zeven (in Amerika Negen) 
Principes' die het stramien vormen voor wat 
Spiritualisten dienen te geloven.  
En wij bedachten ook dat een medium en een kring 
van gelovigen de beste manier was om de geesten te 
laten spreken door middel van dansend en kloppend 
meubilair.  
Andere vormen werden bedacht zoals wij die zelf 
beoefenen: een medium voor een zaal, individuele 
consulten, diensten die het midden houden tussen 
een spiritualistische bijeenkomst en een kerkdienst. 
Hoewel in Engeland en Amerika de 'Lyceum 
Movement' - (in het leven geroepen door Spiritualist 
van vóór het eerste uur, Andrew Jackson Davis 
(1826-1910)) - lange tijd hard bezig is geweest 
kinderen mee te nemen in de traditie van het 
Spiritualisme, is ook die beweging nu niet erg 
levensvatbaar meer. Het Spiritualisme is op alle 
fronten op z'n retour.  
Zelfs het beroemde Engelse weekblad Psychic 
News, in 1932 opgericht door medium Maurice 
Barbanell samen met Arthur Findlay ging in juli 2010 
ter ziele. Geen geld meer. Geen leden genoeg. Geen 
hartstocht bij de SNU (Spiritualists' National Union). 
Geen elan. 
 
Ooit is dat elan er wel geweest. Ooit dacht men de 
wereld te kunnen veranderen, en koesterde men 
dromen over hoe prachtig de toekomst van de 
mensheid zou zijn als we allemaal doordrongen 
raakten van het Eeuwige Leven. 
Nooit meer oorlog, en iedereen blij en vol van een 
echt levensdoel: geestelijke vooruitgang. 
Als eerst maar iedereen had begrepen dat we een 
onsterfelijke ziel hebben, en dat de overleden 

dierbaren nog altijd bij ons zijn, dan zou er een 
tijdperk van gelukzaligheid aanbreken, een 
'zomerland' op aarde.  
Dat geloofde men, daar leefde men voor. 
Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. 
Niet voor de wereld, niet voor het Spiritualisme en 
niet voor Harmonia. 
Wat is er gebeurd?  
Zijn we al die decennia misschien te hardnekkig op 
zoek gebleven naar 'bewijzen voor leven na de dood'  
zoals sommige mediums ons nog steeds zeggen te 
willen geven? Is er nog niet genoeg bewijs dan? 
Hebben we in dat zoeken naar bewijzen die ons als 
individu gelukkig konden maken, misschien vergeten 
dat het in werkelijkheid om heel iets anders gaat: om 
een andere invulling van ons leven, een diepe 
overtuiging die niet voortkomt uit het zoveelste 
machteloze 'bewijs' , maar uit een ander mensbeeld - 
een spiritueel mensbeeld dat ons sterker maakt, 
overtuigder maakt, saamhoriger maakt, en 
verantwoordelijker maakt. Verantwoordelijk voor het 
verder brengen van een levensovertuiging waar 
Harmonia ooit voor in het leven is geroepen. 
 
Het gaat slecht met Harmonia.  
Afdelingen verlaten het moederschip, leden haken af, 
besturen zitten zonder leden. Het is de 'tijdgeest' zegt 
men dan. Ongetwijfeld waar, maar wij, als leden van 
Harmonia, zijn niet 'de tijdgeest', wij zijn vlees en 
bloed en we zijn lid van deze vereniging om een 
reden. Lidmaatschap van een vereniging 
veronderstelt betrokkenheid. 
Lidmaatschap van Harmonia veronderstelt dat we het 
gedachtengoed dat aan de basis ligt van het 
Spiritualisme onderschrijven en als het kan 
doorgeven. 
Wat geloven we? Waar ligt ons hart? Durven we dat 
aan buitenstaanders door te geven? Onze kinderen 
en kleinkinderen er in te betrekken? Te riskeren dat 
de buren er de gek mee steken?  
Gaan we discussies aan?  
Met anderen? Met elkaar dan misschien? Durven we 
onze ervaringen met elkaar te delen? Hoever gaat 
onze overtuiging werkelijk?  
Ik leg die vragen hier maar even neer. Ze gelden 
voor ons allemaal. 
 
Nee, ik zou van Harmonianen geen Jehova's 
Getuigen willen maken die langs de deuren gaan om 
de boodschap te verspreiden. Ik moet er niet aan 
denken.  
Maar, lieve mensen, het kan beter dan het nu is. 
Creatiever, vernieuwender, doelgerichter. Als wij het 
niet doen, wie doet het dan voor ons?  Als het niet nu 
is, wanneer dan? Er is zoveel potentie onder ons, 
zoveel bijzondere gaven, ervaringen, zoveel 
creativiteit. Wanneer gaan we dat met elkaar delen? 
In dit tijdschrift bijvoorbeeld, maar ook op andere 
manieren? 
Als we Harmonia willen behouden, dan zal het beter 
móeten. 
We hebben veel te bieden, wij allemaal. Laten we 
daar in het komend seizoen eens werk van maken. 
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LILY DALE -  
het stadje dat praat met de doden 

 
Welk medium 
zou er niet in 
een stadje willen 
wonen waar 
niemand gek 
opkijkt van 
psychische 
gaven, sterker 
nog, waar het 
hebben ervan 
een voorwaarde 
is om zich op die 
plek te mogen 
vestigen? 
We hebben het 
hier over Lily 
Dale, een rustiek 

plaatsje in de staat New York, waar een eindje 
verderop, in Hydesville, in 1848 het Spiritualisme is 
begonnen.  
Lily Dale: 'The City of Light', zoals er boven de 
ingang is geschreven, bestond in 2005 al 125 jaar, 
en ontstond uit kampen van vrijdenkers en 
Spiritualisten die hier, aan de oevers van het 
romantische Cassadagameer, werden gehouden.  
Het plaatsje werd in 1879 gesticht door de Laona 
Free Thinkers Association. 
Misschien is het iets in de lucht van de staat N.Y., 
want het was dáár dat Joseph Smith in 1823 de 
platen van de engel Moroni ontving en zo de 
Mormonen de weg wees. Een Baptistenvoorganger, 
William Miller, voorspelde in 1830 het eind van de 
wereld, met het gevolg dat een miljoen mensen hun 
huis en haard verkochten om het Laatste Oordeel af 
te wachten.  
Ander groepen in N.Y., zoals de Shakers en de 
Quakers, geloofden net als de Spiritualisten in 
contact met de doden, en hielpen het Spiritualisme in 
N.Y. te propageren. Dat waren mooie tijden.  
Het aantal mediums, evenals het aantal bedriegers, 
groeide explosief, en de schattingen van het aantal 
mensen wat zich in het kielzog van de zusjes Fox 
bezig hield met seances loopt in de miljoenen.  
In 1916 werd het huisje van de familie Fox 
overgebracht van Hydesville naar Lily Dale, waar het 
helaas in 1955 compleet afbrandde.  

Hier staat het op 
een oude 
ansichtkaart. ◄   
       
We kunnen het 
ons nu niet meer 
zo goed 
voorstellen, 
maar in de 

hoogtijdagen van het Spiritualisme was het chic om 
je er mee in te laten.  
Lily Dale, met z'n vele faciliteiten en mediums, werd 
door Amerikaanse sterren druk bezocht, van Mae 
West tot Harry Houdini. Die tijd mag dan voorgoed 

voorbij zijn, maar Lily Dale heeft in het zomerseizoen 
nog steeds een grote aantrekkingskracht voor 
duizenden belangstellenden, die er mediums 
bezoeken voor een reading, lezingen en 
bijeenkomsten bijwonen of een cursus volgen. 
Trekpleisters zijn vaak schrijvers van paranormale 
literatuur of beroemde mediums en healers.  
Ook het aantal inwoners loopt dan op van ongeveer 
200 naar 450, waarvan veel mediums die alleen voor 
de warme en drukke zomermaanden neerstrijken in 
Lily Dale.  
Er zijn Spiritualistische 'tempels' waar men 2 keer per 
dag aan een groeps-healing kan deelnemen. 
Natuurlijk kan men ook een privé reading krijgen bij 
een van de vele mediums. Sommigen zijn 
populairder dan anderen, maar allen zijn bevoegd.  
Wie zich als genezer, medium, helderziende of 
telepaat in Lily Dale wil vestigen moet examen doen.  
Er is sprake van geduchte kwaliteitsbewaking: pas na 
40 geslaagde publieke readings, 3 privé readings en 
eentje voor de jury van Lily Dale, kan een medium 
erkenning verwerven en zich in het stadje vestigen. 
Alleen één op de twaalf kandidaten komt door het 
examen, en mag een uithangbord bij z'n nieuwe 
vestiging hangen. Het voordeel van al die verplichte 
openbare readings is wel dat er in Lily Dale de hele 
zomer lang veel spiritueels te doen is.  
De kans is groot dat er behalve veel aardse 
stervelingen ook een grote groep geestelijke 
bezoekers langskomt.... 
Parapsychologen zijn van harte welkom om 
onderzoek te doen, en ook serieuze journalisten 

worden niet geweerd.  
Er is ruime acco- 
modatie: hotels in een 
historische setting, 
privéonderdak en 
kampeermogelijkheden 
aan het meer.  
De omgeving is bosrijk. 
Sommigen zeggen dat 
ze er elfen zien. Ook 
gaan er verhalen dat de 
gewijde grond van Lily 
Dale, waar 
merkwaardige 
gebeurtenissen eerder 

regel dan uitzondering zijn, ooit ook heilige grond 
was voor de Indianenstammen die er leefden. 
 
Lily Dale heeft ook een ▲ museum, waar de rijke 
historie van het stadje wordt belicht, en een unieke 
verzameling 'spirit-paintings' te zien is.  
Een ware schatkamer voor historici is de bibliotheek, 
met wat bewaard is gebleven van de ontelbaar vele 
spiritualistische kranten, tijdschriften en pamfletten 
die kwamen en gingen in de 19de en 20ste eeuw. 
 
Christine Wicker schreef een interessant boek over 
Lily Dale,  'Lily Dale - The True Story of the Town that 
Talks to the Dead' (2003) en in 2010 is er een 
documentaire film verschenen: No one dies in Lily 
Dale.  Internet: http://www.lilydaleassembly.com/ 
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DE HARP - een Chinese legende 
Bron: Lafcadio Hearn, 'Gleanings in Buddha Fields' 
 

Ooit, lang geleden, stond er in het ravijn van Lungmen een Kiriboom, een waarlijke 
woudreus, koning onder de bomen van het bos. De kruin van de boom sprak met 
de sterren, zijn wortels mengden zich diep in de aarde met de kronkels van de 
zilveren draak die daar sliep. En toen gebeurde het dat een machtige magiër uit 
het hout van deze boom een harp maakte waarvan de eigenzinnige spirit alleen 
getemd kon worden door de grootste van alle musici. De keizers van China 
bewaarden het kostbare instrument,  maar alle pogingen om er muziek aan te 
ontlokken faalden. Ondanks de hardnekkige pogingen van vele musici om hem te 
bespelen, kwamen er alleen valse noten uit, alsof de harp minachting had voor wie 
een lied bij  de muziek van zijn gouden snaren wilde zingen. 
Tenslotte kwam Peiwoh naar het paleis van de keizer, de Prins van de harpisten. 
Met tedere bewegingen streelde hij de harp, zoals men zou proberen een onrustig 
paard te kalmeren, en zacht raakte hij de snaren aan. 
Hij zong van de natuur en de seizoenen, van hoge bergen en kabbelend water, en 

alle herinneringen van de boom ontwaakten. 
Weer was er de zachte adem van de lente die door zijn takken speelde. Hij hoorde het gezang van miljarden 
insecten, het zachte tikken van de regen, het geluid van de koekoek, en hij zag de wilde sprongen van de reeën 
die het ravijn in dansten en lachten naar de ontluikende bloemen.  En Hoor! De tijger brult en de vallei antwoordt. 
Het is herfst, en in de woestijn glanst de maan op het bevroren gras. Nu regeert de winter, en door de lucht zweven 
de vlokken als zwanen en ratelende hagelstenen komen met fel plezier op de rotsen terecht..... 
 
Toen veranderde Peiwoh de toon van zijn spel en hij zong van liefde. 
Het woud bewoog zacht alsof het diep in gedachten verzonken was. In de lucht, als een hooghartige maagd, 
bewoog een wolk helder en goudkleurig, maar zijn voorbijgaan maakte donkere schaduwen op de grond, zwart als 
wanhoop. Weer veranderde Peiwoh de toon, en hij zong van oorlog, van kletterend staal en het getrappel van 
paarden. En de harp rees in volume als een storm over Lungmen, de draak bereed de bliksem, de donderslagen 
weerkaatsten tegen de heuvels. Toen was het voorbij. 
In extase vroeg de Hemelse Keizer aan Peiwoh waarin het geheim lag van zijn victorie. 
"Sire", zei de harpist, "anderen hebben gefaald omdat ze over niets dan zichzelf konden zingen. Ik liet de harp zelf 
het thema kiezen, en ik ben er niet zeker van of de harp Peiwoh was of Peiwoh de harp."  
 

 

JIU-ROKU-ZAKURA - een Japanse 
Legende    Bron: Lafcadio Hearn, 'Kwaidan' 
 
In Wakegori, in de provincie Iyo, staat een oude en 
beroemde kersenboom, die Jiu-roku-zakura 
genoemd wordt: de 'Kersenboom van de Zestiende 
Dag', omdat hij iedere eerste maand van het jaar 
alleen op die dag in bloei staat. 
Dat is de periode van grote kou. Elke andere 
kersenboom wacht tot de lente voor hij gaat bloeien, 
maar Jiu-Roku-zakura is geen gewone kersenboom; in hem zit de ziel van een man. 
 
Die man was een Samurai van Iyo, en de boom groeide in zijn tuin. Hij bloeide zoals alle kersenbomen in maart of 
april. Onder die boom had de man gespeeld toen hij een kind was, en zijn ouders en grootouders hadden meer 
dan honderd jaar lang kleurige linten met gedichten en zegeningen in die boom gehangen. 
De Samurai werd heel oud, en hij overleefde zijn kinderen. Behalve die boom was er niets in zijn wereld 
overgebleven. En toen, in de zomer van een zeker jaar, ging de boom heel langzaam dood. 
 
De oude man treurde vreselijk om zijn boom. Vriendelijke buren kochten een andere kersenboom voor hem, jong 
en mooi, en ze plantten die in zijn tuin. Maar de man bleef treuren. Hij had zoveel van die oude boom gehouden 
dat niets dat verlies kon verzachten. 
 
Toen herinnerde hij zich een manier om de boom te redden. Het was de zestiende dag van de eerste maand.   
De oude man ging naar zijn stervende boom en boog. Hij zei: "Ik vraag je om opnieuw te bloeien, want ik zal 
sterven in jouw plaats". Want er is een geloof in Japan dat zegt dat men zijn ziel kan overbrengen op een ander 
mens of een ander schepsel, als de goden dat willen.  
Toen spreidde de man onder de boom een wit laken, en hij pleegde Hara-kiri, in de traditie van de Samurai.  
En zijn ziel ging over op de boom, en in datzelfde uur begon de boom te bloeien. 
En elk jaar bloeit hij sindsdien op de zestiende dag van de eerste maand, in het seizoen van de sneeuw. 
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 GOED 
 Diet List, afd Zaanstad 2004 
 
 Kwalijke zaken hebben veel 
 woorden nodig, om zichzelf 
 te overtuigen. 
 Nare zaken zitten verscholen 
 in je geheugen 
 en laten niet los. 
 
 De goede hebben geen 
 woorden nodig, ze zijn 
 goed in zichzelf. 
 Behoeven geen competitie 
 in de woorden als goed, 
 beter en best, allerbeste. 
 
 Het goede overkomt ons. 
 als de warme deken van  

 
 
kracht, die het HET uitdeelt. 
Laat het gezegd zijn, 
soms tref je een mens 
die voor ons de juiste  
sleutel bezit. 
 
De sleutel die openen kan, 
die ontdekt en verkent, 
en een tipje van de sluier oplicht 
die over ons weten ligt. 
 
Dankbaar en ontroerd dat we dit mogen 
leren binnen de vertrouwde omgeving 
van onze vereniging Harmonia, 
waarvan de kracht groeit en de  
spiritualiteit uitmondt in kennis en 
het voldongen feit te mogen ervaren 
dat er leven is na de stoffelijke dood. 

 
 
 
 
 

SPONTANE BOVENAARDSE CONTACTEN  

Het kan je zomaar gebeuren...... 
Edzer Tuik over zijn in eigen beheer uitgegeven boek 
 
Vrijwel alle Harmonia-leden zullen weleens of 
meerdere keren, het wonder van het bovenaardse 
contact hebben ervaren.  
Meestal gebeurt dat tijdens een spiritistische seance 
waar het contact door middel van een ervaren 
medium wordt gelegd. Ook hier bevestigt echter de 
uitzondering de regel. 
Incidenteel bereiken ons dan ook berichten van 
ongevraagde volledig spontane spirituele contacten, 
waarbij een stem in iemands hoofd klinkt, dan wel 
door automatisch schrift of andere vormen van 
goedaardige manipulatie. Zelfs door het leiden van 
iemands handen op het toetsenbord van de 
computer. 
 

Edzer Tuik is 76 en sinds 17 jaar weduwnaar van 
Koos, die zich vanaf de avond op de dag van haar 
crematie weer bij haar man heeft gevoegd, en 
sindsdien niet meer van zijn zijde is geweken.  
Zij stond hem bij in zijn aanvankelijke eenzaamheid 
en zette hem aan om een groot aantal ervaringen op 
schrift te stellen en zelfs om die in boekvorm te 
publiceren. 
 
Voordien geloofde hij eigenlijk nergens in, niet in 
leven na de dood, en contacten met overledenen 
leken hem toen nog onbegrijpelijke nieuwsgierigheid. 
Het kan echter verkeren, want sinds 17 jaar beleeft 
hij dit allemaal vrijwel dagelijks. 
 
Voor wie vergelijkbare ervaringen heeft en daarover 
met hem van gedachten zou willen wisselen, is hier 
zijn e-mail adres: edzertuik@versatel.nl  
De meest opmerkelijke ervaringen zal hij graag, en 
desgewenst anoniem, in een eventueel tweede boek 
opnemen. 

 
 
 

RAAR! 
 
In 'Oddities of History' van John Timbs, uit 1870, staat een merkwaardige 'waargebeurde' geschiedenis, 
door hem gevonden in een monastiek geschrift van de abdij van Meaux . 
 
"Een zekere jood uit Tewkesbury viel op de sjabbat in een poel en wilde geen poging doen om eruit te 
komen, om de sjabbat niet te schenden. De graaf van Gloucester Richard de Clare, hoorde de volgende 
dag van het ongeval, maar wilde niet dan iemand hem ging redden, om de heilige zondag niet te schenden.  
En zo verdronk de jood." 
 
Iedere religieuze jood mag de sjabbat schenden als zijn eigen leven of dat van een ander in gevaar is.  
Maar het is een komische parabel op de regels van sommige godsdiensten die mensen het leven kunnen kosten. 
Waar gebeurd of niet, regels zijn er voor mensen en niet andersom. 
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SEANCE VERSLAG UIT 1930 (vervolg) 
 
In Harmonia Nederland van juni 2011 plaatsten we 
het eerste deel van het seanceverslag uit 1930, dat 
ons werd toegezonden door mevrouw Richtje van der 
Kamp-Strubbe, de dochter van het echtpaar Strubbe 
dat zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor 
Harmonia. 
Als u niet meer precies weet hoe het zat en wie wie 
was, dan kunt u uw geheugen opfrissen door in het 
vorige nummer te kijken. 

 
Ernst sprak verder: ook uwe bezoeken aan de 
begraafplaats en de daarmee gepaard gaande 
droefheid is niet bevorderlijk voor uw vrouw haar rust 
en verdere ontwikkeling. Wanneer U dat wel doet, 
haalt U haar te veel naar het aardsche terug en belet 
haar (op mijn “verdediging”, dat ik zulks deed om de 
eigenaardige voldoening en om aan een 
onuitgesproken drang te voldoen, en het voelde als 
een eeredienst)U.. antwoordde Geest Ernst, dat 
zulks mij niet hielp, ik daar niets zocht, niets vond en 
R. in haar ontwikkeling tegen hield en ik die 
eeredienst thuis evengoed of nog beter kon houden, 
door voor haar welzijn en ontwikkeling te bidden. 
Toen dankte ik de intelligentie Ernst voor zijn mooi 
antwoord. 
De aanwezigen waren allen zeer verheugd met zoo’n 
mooi doorkomen en bericht. 
Veel verdere interessante vragen en antwoord laat ik 
hier verder buiten bespreking, omdat dit anderen 
betreft, soms van menschen en toestanden , die we 
niet kennen. 
Toen kregen we (alles nog door de megaphoon die 
bij de zolder hing te zweven) een verhandeling over: 
wat controlegeesten zijn, hun taak, hun soorten, hun 
veranderingen (d.i. vervangen door anderen.) Zeer 
interessant, maar nu moeilijk weer te geven. 
 
Vervolgens begon dezelfde geestenstem ons voor te 
bereiden op de komst der geestenvrienden en hun 
stemmen door de megaphoon. We werden ingelicht, 
hoe ’t ongeveer zou gaan. (wat precies zoo uit 
kwam.) Eerst een blazend geluid en dan een 
stotterende, met moeite zich uitende zwakke stem. 
We moesten dan niet veel vragen, maar meer 

steunen en leiden en helpen b.v. door te zeggen, “ja, 
ik ben blij, dat ik je hoor- o, wat gaat ’t al veel beter, 
houd zoo maar vol- enz.- ’t Bleek juist te zijn, want 
toen kwam R. haar stem door (als boven) en door 
mijn aanmoedigende en bezighoudende aanspraak 
werd ’t geregeld duidelijker en hoorden wij (niet ik 
alleen!) R. haar stem en herkende haar. Goeie 
genade , wat een openbaring. 
Met tusschenpoozen en onderbrekingen en vragen 
mijnerzijds er tusschen, vernamen we: “Ik ben blij en 
gelukkig, A. je moet voorzichtig zijn, ook met het 
geld”. Toen ik haar wees op Gé haar voetongemak 
dat dit onder behandeling was en geen zieke voet of 
afwijking bleek, en ik zei, te vertrouwen dat zij dit nu 
wel wist, al had ik er na haar overgang in voorzien, 
toen zei R. :  “je moet de voeten ’s nachts warmen en 
verwarmen, veel smeren, dan kwam het wel in orde”. 
Toen zei ze “dag” en klonken eenige zoenen in de 
megaphoon; Op de zelfde wijze heb ik haar gegroet, 
eigenaardig aangedaan, maar niet droef, ’t was een 
blije tevredenheid, die zich van mij meester gemaakt 
had. 
Toen kwam nog een grootvader van een aanwezige 
dame. Daarna kwam de controlegeest Braun weer 
(de Engelschman) en kondigde sluiting aan en 
wenschte: “good night” 
De megaphoon kwam langzaam omlaag, bewuifde 
weer het medium Jonker, dat maar aldoor sliep, en 
ging weer naar de tafel, waarop hij tot rust kwam en 
er later afrolde, toen het medium wakker werd. 
Toen moesten we allen in de voorgeschreven 
houding, voorzichtig bij onze bewegingen, blijven 
zitten, om het ectoplasma, (dat naar men aanneemt, 
uit het medium naar buiten treedt, en de kamer vult.) 
Is het medium weer goed wakker, dan is blijkbaar het 
ectoplasma weer ingetreden, en kan men voorzichtig 
een zachte lichtbron gebruiken, en later de kamer 
normaal verlichten. Dit gebeurde en later trokken we 
zeer voldaan en stomverbaasd, met een rijk gevoel 
naar huis. Ik ging met Werkhoven mee en heb daar 
thee gedronken en wat gegeten en veel gepraat 
totdat U.. Werkhoven bij vol lamplicht in trance ging 
en  UU R. weer door kwam. Ze meldde zich aan, 
zeggende “Ik ben gelukkig, ik leef, ik leef, en nu met 
minder pijn en last. Daarom moet A. berusten en zijn 
gemis zoo aannemen als het beste.- Omdat dit moet, 
het moet!! – Na je overgang (zei R.) zullen we elkaar 
weer ontmoeten en er voor elkaar zijn. Ik spreek ook 
veel met Pa (zei R.) en die is veel veranderd; hij heeft 
me gezegd: “ik beweerde wel dood is dood, dood is 
weg, maar wat heb ik me vergist, vroeger verkeerde 
ik in een dwaling". Toen vroeg ik aan R. of ze wel 
wist waar haar jongen was. “Ja,” was het antwoord: 
“in Amsterdam. Hij maakt het goed en is een flinke 
jongen”. 
Toen heb ik nog gevraagd of ze ook iets omtrent 
haar oudste dochter wist te vertellen maar het was 
tijd om op te houden - of vermoeidheid was oorzaak? 
Althans ze gaf te kennen, dat ze heen moest gaan. 
Ze vroeg mijn hand en na een laatste begroeting 
verdween het contact en Werkhoven kwam weer 
“bij”. Later per auto naar huis teruggekeerd. 
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WONDEREN 
 
In 2004 loofde een 
Australische priester 
een beloning uit van 
$ 5000 voor wie van 
de erkende wonderen 
van Lourdes kon 
bewijzen dat het geen 
wonderen zijn. 
Of iemand de 
uitdaging is 
aangegaan weet ik 
niet, maar de 
wonderen van 
Lourdes worden niet 
lichtvaardig erkend. 
Daar gaan soms vele 
jaren overheen, en 

onafhankelijke artsen uit de hele wereld moeten er 
hun licht over laten schijnen. Lang niet altijd is dat 
gelovig licht. In de geschiedenis van Lourdes zijn er 
dan ook maar ruim 70 genezingen door de Kerk als 
'wonder' erkend. 
 
Wonderen....wat zijn het eigenlijk? 
"Waarom gebeurt er niet eens een wonder?" zal 
menigeen verzucht hebben in tijden van nood.  
Want dan zitten we vaak om wonderen te springen. 
Maar ook die keer bleef het wonder uit en moesten 
we het weer zelf oplossen. 
Wonder... We gebruiken het woord tamelijk 
lichtvaardig. 
Er zijn 'wonder' zalfjes tegen rimpels, 'wonder' lotions  
tegen puistjes en een onafzienbare rij producten die 
allemaal 'miracle' in hun naam of reclame hebben. 
We spreken van wonderkinderen, wereldwonderen 
en van 'wonder boven wonder'. 
 "Het is een wonder dat het niet drukker is op de 
weg", zeggen we, of  "Het mag een wonder heten dat 
je me thuis trof." Of: "Geen wonder dat hij boos is."  
In al zulke en duizenden andere wonderen in het 
spraakgebruik is er geen sprake van een wonder. 
Hooguit van een mooie vinding, een gelukkige 
samenloop van omstandigheden, of iets wat alleen 
wijzelf en de betrokkenen op dat moment zo beleven.  
De rest van de wereld beleeft zijn eigen soortgelijke 
'wonderen'. 
 
Woorden zijn belangrijk, en soms is het goed om 
even bij hun betekenis stil te staan. Een wonder, zegt 
het woordenboek, is een onverklaarbaar, boven- 
natuurlijk feit, ook wel een mirakel genoemd; een 
internationaler woord afkomstig uit het Latijn: 
'Miraculum'.  
'Wonder' is een Germaans woord, en behalve in het 
Duitse Wunder hebben we met dat woord geen 
medestanders. In het Engels is 'to wonder' je iets 
afvragen of je verwonderen, maar een Engels 
wonder is in de regel een 'miracle' en een Frans is 
'un miracle'.  
Wonderen staan buiten de wet. Buiten de menselijke 
wetten, en buiten de wetenschappelijke wetten. 
Wonderen, de echte, zijn naar hun aard 
onverklaarbaar. Of ze door Goddelijke interventie of 

door andere krachten worden veroorzaakt is meestal 
een kwestie van interpretatie, want God laat geen 
visitekaartje achter. Maar voor veel mensen is het 
wonder zelf een bewijs van Gods bemoeienis.  
Het is de interpretatie die het zo moeilijk maakt echte 
wonderen van onechte te onderscheiden. 
Is Jezus die 'verschijnt' in een geroosterde boterham 
een wonder, of een toevalligheid? Zeer waarschijnlijk 
het laatste. 
Is een vriend van lang geleden die precies op tijd 
langs komt om een ander voor zelfmoord te 
behoeden een wonder?  Misschien. 
Is een beeld wat 
onverklaarbaar 
gaat huilen of 
bewegen een 
wonder? Tot op 
zekere hoogte. 
Boterhammen, 
aardappelen en 
boomstronken zijn 
talrijk en gelukkige 
toevalligheden die 
levensreddend kunnen zijn, zijn evenmin zeldzaam. 
Voor de betrokkenen een wonder. Voor de scepticus 
toeval. Voor de wetenschapper een geval van 
synchroniciteit: betekenisvol toeval. 
 
Maar echte wonderen? Wonderen waar we niets aan 
af kunnen doen? Wonderen die iedereen overtuigen 
en ons een andere dimensie binnenvoeren?  
Wat kunnen we naar zulke wonderen verlangen!  
Onze menselijke beperktheid trekt zich maar al te 
vaak terug als het om het echte wonder gaat, de 
aanraking van het goddelijke, het onverklaarbare dat 
méér is dan een raadsel om opgelost te worden. 
Voor de scepticus bestaan ze niet. Die voelt zich 
verraden door het wonder.  Verklaringen, waar of niet 
waar, dienen zich sneller aan dan sceptici ze kunnen 
bedenken. Een onverklaarbare genezing? Kom, we 
weten toch dat spontane genezingen voorkomen? 
Daar is niks wonderbaarlijks aan. Een visioen, een 
redding, een buitengewone ingeving die 
mensenlevens redt? Toeval. Je kunt wel alles een 
wonder noemen, toch? 

Maar voor de gelovige zijn er wonderen in overvloed. 
Hij ziet ze, hij zoekt ze, en geen enkele verklaring is 
een optie als het 'wondermechanisme' eenmaal in 
gang is gezet. 
Bestaan échte wonderen dan wel? Dat mogen we 
hopen.  
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HARRY EDWARDS ( 1893-1976) 
 
Het is altijd mooi als bijzondere mensen in onze tijd hebben geleefd, zodat er foto- 
en filmmateriaal beschikbaar is waarop hun bijzondere prestaties te zien zijn.  
Dat is het geval met de Britse healer Harry Edwards, een van de grootste healers 
die het Spiritualisme heeft gekend. Je kunt geen boek over spirituele healing 
lezen of je komt hem tegen. Duizenden mensen genas hij en in onze Westerse 
wereld was hij jarenlang een fenomeen. 
 
Harry Edwards was drukker van beroep en hij koesterde politieke ambities.  
Dat veranderde radicaal toen hij een Spiritualistische  bijeenkomst bezocht en van 
het medium te horen kreeg dat hij een fantastisch instrument zou zijn voor 
spirituele healing. Toen Edwards het de eerste keer probeerde was dat meteen 
zo'n succes dat hij besloot de rest van zijn leven aan healing te wijden. Patiënten 
stroomden toe, maar ook op een afstand werkte zijn gave; uit alle delen van de 
wereld bereikten hem brieven van mensen die om hulp en genezing vroegen. 
Zijn Sanctuary in Shere, Zuid Engeland, ontving zo'n 2000 mensen per maand. 
De belangstelling voor zijn publieke demonstraties was enorm: eenmaal 
bezochten 5000 mensen een healing bijeenkomst in de Londense Royal Albert 
Hall. 
Bijzonder was ook dat Edwards altijd heeft gepleit voor samenwerking tussen 

alternatieve en allopatische geneeskunde. In Engeland bestaat die samenwerking nog steeds. Zoals alle goede 
healers, mediums en paragnosten stond Edwards altijd open voor wetenschappelijk onderzoek. 
Net als veel andere genezers was Edwards overtuigd van de hulp die hij kreeg van spirit dokters; hij was een 
Spiritualist in hart en nieren. 
Toen hij in 1976 stierf bepaalde hij dat het werk in zijn Sanctuary zou worden voortgezet door twee van zijn helpers 
die hem al vele jaren hadden bijgestaan. De Sanctuary staat open voor ieder die er aanklopt.  
Edwards schreef verschillende boeken over zijn inzichten en ook anderen schreven boeken over hem.  
Boeken en een tijdschrift zijn verkrijgbaar via de site van de Sanctuary.  
http://www.sanctuary-burrowslea.org.uk/  Ook is het mogelijk om een 'healing op afstand' te vragen. 
 
In 'The Evidence for Spirit Healing' schrijft Edwards: 
 
"Fysieke wetten werken automatisch. Als dat niet zo was, dan was er geen wetenschappelijke vooruitgang en zou 
geordend bestaan onmogelijk zijn. Elektriciteit bijvoorbeeld is een kracht, maar om daar gebruik van te maken is 
menselijk ingrijpen noodzakelijk. 
Zoals de mens een fysieke kracht kan richten, zo is er een geest nodig om geestelijke krachten te richten, want 
zulke krachten behoren tot een gebied van de spirit en niet tot de aarde. 
Zo is het ook met de helende krachten; iedere daad van healing vraagt om apart intelligent ingrijpen van de 
geestenwereld. 
Om de helende energie toe te passen in de juiste vorm en kracht voor die bepaalde menselijke disharmonie, is een 
bewuste intelligentie nodig. En aangezien de mens uit zichzelf die kennis nooit gehad heeft, bestaat die niet in het 
onderbewuste, dat alleen een opslagplaats is van ervaringen. Omdat een mens die spirituele krachten niet naar 
willekeur kan oproepen, kan de menselijke geest niet verantwoordelijk zijn voor het toepassen en onderscheiden 
van deze krachten. 
Daarom is er maar één conclusie mogelijk: de geest die de genezing tot stand brengt is er een van een hogere 
orde, een geest die grotere wijsheid bezit dan een mens kan hebben. Deze spirit-werkers noemen we de 'healing 
guides' " 
Edwards schreef een gebed dat ik hier vertaal: 
 
 
"Laat me dankbaar zijn voor alle zegeningen die mijn deel zijn. 
Schenk me verlichting van pijn en ziekte, bescherm me tegen 
kwaad en geef me gezondheid in de dagen die komen. Bevrijd 
mij van onvolkomenheden en breng Uw helende boodschappers 
dichtbij zodat ik me bewust kan zijn van hun aanwezigheid en 
leiding en inspiratie mag ontvangen. Geef me moed en kracht 
om obstakels te overwinnen. Maak me bewust van Uw kracht 
wanneer ik die nodig heb. Verleen me vertrouwen om mijn 
angsten te overwinnen en niet stil te staan bij twijfel. Leer me 
rechtop te leven voor Uw aangezicht en alleen dat te doen wat 
goed en waar is. Ik bid dat goede leiding en beïnvloeding Uw 
volkeren zal inspireren om elkaars broeders te zijn zodat er 
vrede kan heersen in alle eeuwigheid, Amen." 
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VICTORIAANS PLEZIER 
 
Zo prachtig dat veel kranten en tijdschriften uit de 19de eeuw digitaal beschikbaar komen of in boekvorm herdrukt 
worden, zodat de lezer in deze tijd zich over de inhoud kan verbazen. Het Victoriaanse tijdperk waarin ook het 
Spiritualisme tot hoogten steeg, was een tijdperk van wonderen en sensatie.  
Om een tijdsbeeld te geven: Jack de Ripper moordde er op los in het jaar 1888, toen Harmonia werd opgericht. 
Beeldende illustraties van moord, zelfmoord en ontucht, mirakelen, seances en executies verluchtten menige tekst.  
Men had tenslotte geen televisie en geen internet, en alle ellende moest van de drukpers komen. 
Zoals in de hier vóór mij liggende selectie uit het 'Illustrated Police News' , een blad vol sensationele 

gebeurtenissen dat van 
1864 tot rond de 
eeuwwisseling bestond.  
Een voorbeeld:   
  
KILLED BY A COFFIN, 
meldt het blad op 11 
september 1872.  
Gedood door een kist.  
De illustratie laat aan 
duidelijkheid niets te 
wensen over. 
Onderwerp: een 
hoorzitting. Uitspraak: 
dood door een ongeluk. 
 
Het slachtoffer van dat 
ongeluk was Henry 
Taylor, oud 26 jaar,  
lijkbezorger van beroep. 
Hij en de andere dragers 
waren doende met een 
begrafenis in Kensal 
Green, een begraafplaats 
van Londen. 
 
"Toen de kerkdienst ten 

einde was gingen de kist en de treurenden naar de plek waar de begrafenis zou plaatsvinden. Omdat het 
een vochtige dag was, ging men uit de rijtuigen en verder te voet naar het graf, terwijl de lijkkoets over het 
gras reed op aanwijzing van de grafdelver. 
De kist werd uit de lijkkoets getild en over een pad gedragen dat maar iets meer dan een meter breed was. 
Om bij het graf te geraken met het hoofdeind voor, moest men met de loodzware kist draaien op het smalle 
pad. 
Terwijl de mannen hun positie wijzigden bleef de overleden drager met de voet achter een steen hangen en 
hij struikelde, waarop de andere dragers, om zichzelf te redden, de kist loslieten die met geweld op de 
gevallen drager terechtkwam, waarbij diens kaak ontwricht en zijn ribben gebroken werden. 
De aanwezigen die het incident zagen gebeuren waren geschokt, en de weduwe van de te begraven man 
werd hysterisch.  
De drager werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij enkele dagen later overleed. 
De begrafenis werd tenslotte afgerond, maar de jury raadde tijdens de hoorzitting aan dat er rond kisten 
riemen zouden worden bevestigd, opdat zulke ongelukken in de toekomst voorkomen zouden worden." 
 
 
 

 

WAT ALS.... 
Elie Wiesel, in 'Sages and Dreamers' 
 

In Afrika stonden twee mannen aan de oever van de rivier die ze 
wilden oversteken, toen ze ontdekten dat een paar krokodillen naar hen lagen te kijken. 
"Ben je bang?", vroeg de een aan de ander. "Weet je dan niet dat God genadig is en goed?" 
"Ja, dat weet ik" zei de bange man. "Maar wat als God ineens besluit om goed te zijn voor krokodillen?" 
 

OMMEN EN DE THEOSOFEN 
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Sinds twee jaar heeft het Overijsselse plaatsje 
Ommen, gelegen aan de spoorlijn tussen Zwolle en 
Emmen, een nieuwe stationsrestauratie. Omdat 
Ommen in een prachtig bosrijk gebied ligt spreek ik 
daar soms af met een wandelvriendin.  
De restauratie wordt gedreven door een man die je 
het gevoel geeft bij hem op bezoek te komen en van 
harte welkom te zijn. Maar het meest bijzonder is de 
inrichting van het etablissement. 
Waar je kijkt zijn langs de ruw gestucte muren 
Afrikaanse maskers, houten beeldjes van 
natuurwezens, engelen en ongewone versieringen 
aangebracht. De wasbakken op de WC zijn van 
uitgeholde boomstammen.  
Dat verwacht je niet in een stationsrestauratie.   
Wat direct opvalt is de lange zwarte achterwand die 
de namen draagt van zeker honderd filosofen van de 
Oudheid tot heden. Die wand werd ontworpen door 
de Amerikaanse kunstenaar Joseph Kosuth. 
 
In die wand ligt de verbinding met Ommens spirituele 
verleden. 
Een klein stukje geschiedenis:  
De Theosofische Vereniging werd in 1875 opgericht 
door de Russin Helena Petrovna Blavatsky (1831-
1891) en Henry Steel Olcott  (1832-1907) en een 
aantal anderen. Vanaf het begin was de Vereniging 
sterk gericht op het Oosten, en in 1882 werd het 
hoofdkantoor gevestigd in Adyar, in Zuid India, waar 
het nog vele jaren bleef. 
In 1907 werd de leiding overgenomen door de 

Engelse Annie Besant (1847-1933) en C.W. 
Leadbeater (1854-1934). 
In 1909 ontdekte de helderziende Leadbeater op het 
strand van Adyar een Indiase jongen die een zuiver 
aura had. Leadbeater en Besant geloofden dat hij de 

toekomstige wereldleraar was. Zijn naam: Jiddu 
Krishnamurti (1895-1986). 
Besant en Leadbeater kregen toestemming van 
Jiddu's vader om hem en zijn jongere broer 
Nityananda (1898-1925) mee te nemen naar 
Engeland, waar de jongens verder zouden worden 
opgevoed door Theosofen en Jiddu zou worden 
voorbereid op zijn toekomstige taak. 
  
De aantrekkingskracht van de mooie Indiase goeroe- 
in-wording was groot, en in 1911 werd rond hem de 
internationale 'Orde van de Ster van het Oosten' 
opgericht, die later simpelweg de 'Orde van de Ster' 
werd genoemd. 
Intussen was er ook in Nederland een bloeiende 
Theosofische Vereniging tot stand gekomen, met 
vooraanstaande leden.  
Een van hen was Baron van Pallandt, die in Ommen 
het landgoed 'Eerde' bezat, dat hij schonk aan de 
Theosofen. Eerde werd het hoofdkwartier van 
Europa. 
Enkele jaren lang werden op het grote terrein van het 
landgoed de z.g. 'Sterkampen' gehouden, waar 
Theosofen uit binnen en buitenland samenkwamen 
om naar Krishnamurti te luisteren. 
Maar zoals dat blijkbaar altijd gaat: rond de jonge 
Indiër ontstond een cultus, die het werk van de 
Theosofische Vereniging in de weg ging staan en 
Jiddu Krishnamurti zelf steeds meer tegen de borst 
stuitte. Hij wilde geen 
volgelingen en geen 
aanbidders, maar de 
tragiek is dat hij ze tot 
zijn dood heeft 
gehad, want zulks is 
de aard van 
mensen.  
 
In 1929 maakte 
Jiddu zich los van 
de Theosofen en 
ging hij zijn eigen 
weg, wereldwijd 
voordrachten gevend 
en boeken schrijvend. 
'Waarheid is een land 
zonder paden' was zijn motto. 
Tot zijn dood in 1986 is hij wel in contact en bevriend 
gebleven met de Theosofen. 
Het vertrek van Krishnamurti - en daarmee het einde 
van de droom van de nieuwe wereldleraar - 
betekende ook het einde van de Orde van de Ster, 
en dus van de Sterkampen in Ommen. 
Het landgoed van van Pallandt is er nog steeds, en 
men kan er naartoe wandelen. Een kaart is in de 
stationsrestauratie te verkrijgen.  

      

             

      

 http://www.krishnamurti-in-ommen.nl/ 
      
  http://www.stationommen.com/ 
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                     AGENDA SEPT., OKT., NOV., DEC.  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.M.C.Hofman, Dampkring 137 1705 TB Heerhugowaard; tel.:072-8505556: e-mail: info@Harmonia-Alkmaar.nl 
Pennm.: Mw.E.Hofland, v. Leeuwenhoekstraat 51 1815 VP Alkmaar; tel.:072-5114439 / 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 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: Geen bijeenkomst i.v.m. Herfstvakantie        - 
ma 24 okt: Helderziende waarnemingen d.m.v. door Mw. Sonja Wijnker meegebrachte engelenkaarten  O 
ma 31 okt: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 07 nov: Bloemenseance d.m.v. door de bezoekers meegebrachte bloemen door Mw. Corrie Sorber  O 
ma 14 nov: Ledenavond: Ontwikkelingsavond        LK 
ma 21 nov: Waarnemingen  d.m.v. de bezoekers meegebrachte brandende kaars op kandelaar door Mw. Willy Coppens O 
ma 28 nov: Nog geen programma bekend        O 
ma 05 dec: Geen bijeenkomst i.v.m. Sinterklaasavond       - 
ma 12 dec: Persoonlijke boodschappen d.m.v. uw entreebewijs  door Mw. Lia Schippers    O 
ma 19 dec: Kerst- en Installatieavond nieuwe leden door het afdelingsbestuur     LK 
 

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 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 
do 03 nov: Allerzielen-viering d.m.v. uw meegebrachte foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
do 10 nov: Waarnemingen d.m.v. door Mw. Marina Hoffmann meegebrachte zelfgemaakte kaarten   O 
do 17 nov: Waarnemingen d.m.v. door Dhr. Robert Raap meegebrachte Tarot- en/of Moederaarde-kaarten  O 
do 24 nov: Psychometrie d.m.v. door Mw. Ida de Booij meegebrachte zelfgemaakte bijenwastekeningen  O 
do 01 dec: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Marianne Huisman   O 
do 08 dec: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Maria  Hennessy   O 
do 15 dec: Waarnemingen d.m.v. zandlezen door Mw. Gertien van de Gracht     O 
do 22 dec: Kerst-viering d.m.v. uw meegebrachte foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter  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 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 
za 08 okt: 12.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem B 
zo 09 okt: 11.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem B 
vr 14 okt: Psychometrie d.m.v. toegangsnummer met uw roepnaam en geboortedatum door  Mw. Henny Schot O 
wo 19 okt: Huiskameravond voor nieuwe kandidaatleden, die zich daarvoor hebben opgegeven; info secr.  K 
vr 21 okt: Lezing door Dhr. René Vendeville  “Processen over ziekte, overlijden en danU?”   O 
vr 28 okt: Ziekendienst  / Healing voor leden en kandidaatleden      LK 
di 01 nov: Cursus Ontwikkeling door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven  - 
vr 04 nov: Allerzielen-viering d.m.v. uw meegebrachte bloemen in een vaasje door  Mw. Thilly Ran   O 
vr 11 nov: Ontwikkelingsavond voor belangstellenden door  Mw. Loes Modderman    O 
vr 18 nov: Psychometrie d.m.v. door  Mw. Cora de Koning meegebrachte zelfgemaakte karmaspiegeltjes  O 
di 22 nov: Cursus Ontwikkeling door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven  - 
vr 25 nov: Ziekendienst / Gedachtekracht door Dhr. Peter Zieck voor leden en kandidaatleden   LK 
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vr 02 dec: Geen bijeenkomst  i.v.m. Sinterklaasweekend        - 
di 06 dec: Cursus Ontwikkeling door Lia & Maarten van Sante voor hen die zich daarvoor hebben ingeschreven  - 
vr 09 dec: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs met uw roepnaam en geboortedatum door Dhr. Gerrit Jansen  O 
vr 16 dec: Kerstviering voor leden en kandidaatleden met introducées; Aanmelding bij secr.    LK+ 
  

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 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+ 
wo 02 nov: Ledenavond  / Seance m.m.v. Mw. Corrie Haverlag      LK 
wo 09 nov: Ledenavond  / Energie voelen m.m.v. Mw. Rinske Bolhuis      LK 
wo 16 nov: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Marina en Dhr. Jans Hoffmann O 
wo 23 nov: Ledenavond  / Schilderen m.m.v. Mw. Greet Boersma en Mw. Lenie Schoneveld   LK+ 
wo 30 nov: Ledenavond  / Wastekeningen  m.m.v. Mw. Grietje Dijk      LK 
wo 07 dec: Ledenavond  / Seance m.m.v. Mw. Corrie Haverlag      LK 
wo 14 dec: Ledenavond  / Kerstavond          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 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 
do 27 okt: Ontwikkelingsavond door Christine Faber       LK 
do 03 nov: Ontwikkelingsavond door Henk Alkema        LK 
do 10 nov: Ontwikkelingsavond door Ruud Offringa        LK 
do 17 nov: Ontwikkelingsavond door Astrid Marsie        LK 
do 24 nov: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Omata, het medium van het jaar 2009 O 
do 01 dec: Ontwikkelingsavond door Ronald Postma       LK 
do 08 dec: Ontwikkelingsavond door Jane Rose Clarent        LK 
do 15 dec: Ontwikkelingsavond door Hanny Peeters        LK 
do 22 dec: Kerst-viering en afsluiting van het jaar         LK 
 

TILBURG 
 
Secr.: Mw.T. den Teuling-v.d.Vaart, Mozartlaan 519, 5011 SM Tilburg; tel.:013-4557178 ; e-mail: tilburg@harmonia-nl.org 
Pennm.: Mw.H.Clijsen, Jasmijnstraat 17, 5014 AR Tilburg; tel.:013-4557178  /  Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd.Tilburg no. 601443 
Info: 013-4557178  
Bijeenkomsten:De Goede Herder Zaal Isidoriusstraat 6 Tilburg-West (Rooi Pannen/Bus 1 of  Westermarkt/Bus 2 of  Bus 3) Aanvang 20.00 
uur.; 
Entree voor leden  € 2.= en voor niet-leden  € 5.=  
 
ma 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 
ma 31 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto van uitsluitend overledenen door Mw. Ria Verhoeks  O 
ma 07 nov: Paranormale waarnemingen d.m.v. uitleg droomsymboliek door Dhr. Keimpe Zwart   O 
ma 14 nov: Ledenavond          LK 
ma 21 nov: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Marianne Huisman   O 
ma 28 nov: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal en na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud O 
ma 05 dec: Geen bijeenkomst i.v.m. Sint Nicolaasavond       - 
ma 12 dec: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto’s en voorwerpen door Dhr. Ronald Dobbelaar   O 
ma 19 dec: Ledenavond d.m.v. kaars op kandelaar        LK 
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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 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          - 
wo 02 nov: Allerzielen-viering d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen met witte bloemen door Mw. Ria Verhoeks O 
wo 09 nov Psychometrie d.m.v. nummers door Mw. Loes van Loon      O 
wo 16 nov Psychometrie d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Martin Reul     O 
wo 23 nov: Waarnemingen d.m.v. life geïnspireerd ontvangen en gespeelde muziek door Dhr. Sjaak van Breemen O 
wo 30 nov: Geen bijeenkomst          - 
wo 07 dec Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Willemien Tripplaar  O 
wo 14 dec Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte kerstbal door Mw. Corry Dupuis    O 
wo 21 dec: Geen bijeenkomst          - 
wo 28 dec: Geen bijeenkomst  
         - 

VUGHT 
 
Secr.: Mw. M.C.Trap, Palfrenier 1, 1188 DN Amstelveen; tel.: 0049-5961-916620 of 06-21212574; 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 19 sep: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto’s en of voorwerpen van overledenen door Mw. Coby  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. Joke Anneveldt gemaakte paraffinebloemen   O 
ma 31 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. R.Eifers meegebrachte Tarot-kaarten   O 
ma 07 nov: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal en na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud O 
ma 21 nov: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter  O 
ma 28 nov: Paranormale waarnemingen d.m.v. foto’s, voorwerpen, zandlezen of geboortedatum door Dhr. Freddy Kaak O 
ma 05 dec: Geen bijeenkomst i.v.m. Sint Nicolaasavond       - 
ma 19 dec: Paranormale waarn. d.m.v. foto’s van overledenen, kerststukjes, kerstaccessoires door Mw. K. Boonstapel O 
 

ZAANSTAD 
 
Secr.: Mw.S.Mus, Lagedijk 200, 1544 BM Zaandijk; tel.:075-6281532; e-mail:  harmoniazaanstad@kpnplanet.nl 
Pennm.:   
 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 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          -  
vr 28 okt: Waarnemingen d.m.v. door Mw. Ida de Booij meegebrachte en gemaakte bijenwaskaarten   O 
vr 04 nov: Waarnemingen door Dhr. Sjoerd Hidma         O 
vr 11 nov: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
vr 18 nov: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr 25 nov: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Loes van Loon  O 
vr 02 dec: Ontwikkelingsavond voor leden en kandidaatleden      LK 
vr 09 dec: Psychometrie  d.m.v. door u meegebrachte foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
vr 16 dec: Seance uitsluitend voor leden         L 
vr 23 dec: Kerstavond voor leden en kandidaatleden       LK 
 

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

e-mail: jokevandeplasse@zeelandnet.nl 
Pennm.: Mw.M. de Munck, Langeville 44, 4401 GB Yerseke; tel.:0113-571689; e-mail: KeesdeMunck@hetnet.nl 
 Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Middelburg te Middelburg no. 98.08.579 
Bijeenkomsten: Wijkcentrum “Open Hof” Alex. Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Entree leden  € 2,= niet-leden  €6.= 
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: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Dhr. Addij Faas    O 
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OUD NIEUWS 
 
Hieronder enkele grappige en lugubere berichten uit hele oude kranten. Originele spelling. 

 
MENSENETER        Algemeen Handelsblad  13-2-1875 
Op het eiland Hayti is een menscheneter in arrest genomen met zijn diner in een mandje. In dat mandje toch werd 
het hoofd van zyn slachtoffer gevonden. De kanibaal werd veroordeeld ter dood en dit moge voor alle kanibalen 
een les zijn om ten minste thuis te dineeren of nog liever om naar een ander soort van ververschingen om te zien. 
 

VERSCHEIDENHEDEN.                 De Tijd  6-8-1880 
Een belgisch blad verhaalt in vollen ernst, dat Charles Dickens waarschijnlijk het eerstvolgend belgisch letterkundig 
Congres zal bijwonen, en zoo hij niet komt, zegt datzelfde blad, dan bewijst zijn brief van adhaesiè ten minste, dat 
hij groote genegenheid koestert voor Belgie en zijn instellingen. Tenzij de heeren leden van het Congres aan 
spiritisme doen, kunnen zij, dunkt ons, weinig naar Dickens' komst verlangen; want, zooals men weet, is de 
beroemde engelsche schrijver al eenige jaren dood. (in 1870 gestorven) 
 

GEESTEN                 Nieuws van de Dag  4-3-1897 
De tafeldans is in Parijs weer in de mode, even goed als dertig, veertig jaar geleden. Op de uitnoodiging voor 
partijtjes staat: „on tournera le table." De opgeroepen geesten komen trouw op en moeten soms verbazend 
indiscrete dingen vertellen, dingen, waar de vrouwen en meisjes deerlijk verlegen onder geraken; maar gelukkig 
zijn 't maar geesten, die zoo spreken tot leering en stichting van het zoekende menschdom. Onder de geesten 
heeft ook onze Vondel zijne intrede gedaan. Hij gaf een Fransch schrijver, die over eenige dagen in Amsterdam 
moest wezen, den raad zijn graf in de Nieuwe Kerk te bezoeken. Natuurlijk kende geen der aanwezigen Vondel, 
maar men heeft het geval onderzocht, en inderdaad: er heeft een Vondel bestaan. Hij is in de Nieuwe Kerk 
begraven. 
 

TREURIG BIJGELOOF            Nieuws van de Dag 25-10-1902 
In een kring van haagsche spiritisten moeten bijzondere dingen zijn voorgevallen, schrijft een haagsch 
correspondent van de Telegraaf. Een amsterdamsch medium werd door zeer buitengewone bevliegingen 
aangetast en zag... zag de lijken van Sara Juett en Marie Schmitz met Hendrik de Jong in levenden' lijve 
hoonlachend er naast. Het medium hoorde hem hoonlachen. Achter de lijken stond een groep van drie mannen, 
hand aan hand in bewonderende houding. Links de onontdekte moordenaar van den slager aan de Ceintuurbaan, 
dan de onontdekte moordenaar van de dienstbode op de Prinsengracht bij de Leidschestraat, rechts de onontdekte 
moordenaar van de weduwe in de Dubbele Buurt. Zij riepen luide tot het medium: „al kijkt u nog zoo goed, ze 
vinden ons toch niet." En nu is het amsterdamsche medium bezig signalementen saam te stellen. Hoe zij wist dat 
de groep bestond uit de genoemde personen? Eenvoudig, omdat zij aan de klopgeesten speciaal die vertooning 
had verzocht en haar voorstellingsvermogen nimmer faalt. 
 

OPVOEDING VAN GEESTEN          Tilburgsche Courant 16-9-1925 
Het spiritistencongres, dat zich zelf te Parijs eenige dagen heeft laten griezelen door allerlei lugubere lezingen, 
heeft zich ook bezig gehouden met het gedrag der geesten, die z.i. zich veel te schuchter betoonden. 
Een der sprekers betoogde: „We moeten de geesten opvoeden, we moeten ze er langzamerhand aan wennen, 
zich voor groote gezelschappen te vertoonen. De ongeloovigen zullen dan wel overtuigd worden". Ook werd er 
druk gepraat over de openbaring van een „geest", dat er spoedig een apparaat zou uitgevonden worden, waardoor 
de mediums overbodig werden; daardoor zou men rechtstreeks in contact kunnen komen met de wereld aan de 
overzijde van het graf. Edison is een paar jaar geleden al bezig geweest met de vervaardiging van zoon apparaat, 
maar die heeft het zoeken opgegeven. Nu zit een Schotsch geleerde zwaar te piekeren over de vervaardiging van 
zoon instrument. Het congres besloot een wedstrijd uit te schrijven voor spiritistische uitvinders. 
Het is wel zielig, dat ernstige menschen eenige dagen lang ernstige discussies aan dergelijke nonsens verspillen. 
Er wordt nu uit New-York weer gemeld, dat een journaliste 14 mediums heeft ontmaskerd. Ze zijn gearresteerd 
wegens oplichterij. De journaliste, Virginia Swain, werd in haar woning aangevallen door een bende van 2000 
spiritisten, die haar wilde lynchen en het beschuldigend materiaal stelen. Miss Swain kon bijtijds vluchten. 
 

BUITENLAND        Nieuws van de Dag voor Ned Indie  31-2-1927 
De doodgraver van Bertrange bij Thionville (Lotharingen) verrichtte dezer dagen een lugubere karwei, het 
opruimen van oude graven. Daarbij wierp hij een schedel op. Hy legde dezen op den kerkhof-muur neer en zette 
zijn werk voort. Opeens, toen hij toevallig het hoofd ophief, zag hy iets afschuwelijks. De schedel bewoog — de 
schedel wandelde kalmpjes, zoetjes-aan, over den muur! In minder dan geen tijd had de doodgraver de beenen 
genomen en holde hy naar het dorp om er zyn griezelige ervaring te vertellen. Niemand dorst meegaan, behalve 
één dorpeling, die moediger was dan de anderen. Deze vergezelde den doodgraver naar het oord der vreeze.  
En zoowaar, daar wandelde de schedel, onverstoord, nog steeds over den kerkhof-muur. De doodgraver had den 
schedel onbewust op den rug van een pad gezet, die dien al voortkruipend had meegenomen als een slak haar 
huis. 
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BOEKBESPREKING: SANGOMA 
 
Het gebeurt 
helaas niet 
vaak dat een 
boek dat niet 
de aandacht 
heeft van een 
groot publiek  
wordt vertaald 
in het 
Nederlands. 
Toen ik 
'Sangoma' 
van James 
Hall las dacht 
ik voortdurend 
hoe jammer 
het was dat dit 
boek niet voor 
iedereen 
beschikbaar is, 
en zie, een 
speurtocht op 

Bol.com laat zien dat het vertaald is en uitgegeven bij 
Bruna (1995) 
Antiquarisch is het boek zelfs nog volop te krijgen. 
 
SANGOMA is een wonderbaarlijk en fascinerend 
boek. 
James Hall, een Amerikaanse journalist met een 
zekere paranormale begaafdheid waar hij zelf nooit 
aandacht aan heeft geschonken, wordt door Miriam 
Makeba 'ontdekt' . Over haar heeft hij een biografie 
geschreven. Door haar, maar vooral vanwege zijn 
eigen liefde voor Afrika en zijn verlangen naar een 
ander leven komt hij terecht in Swasiland, en 
ondergaat daar een 2-jarige opleiding tot 
medicijnman of 'Sangoma' , die wordt afgesloten met 
een soort examen waarbij de talenten van Hall en 
zijn mede aspirant-sangoma's uitvoerig op de proef 
worden gesteld. 
 
Een lange blanke man temidden van de Swasi's,  
die komt uit een cultuur waarin zelfs het overwegen 
van andere werkelijkheden een lachsalvo opwekt. 
Absurd. Hall is zich daar terdege van bewust. 
Hij twijfelt aan zijn beslissing en aan zijn verstand en 
gaat door diepe dalen, maar de kracht van wat hij 
meemaakt laat zich niet negeren. 
Na een jaar worstelen maakt zijn westers scepticisme 
plaats voor een diepe overtuiging dat hij dit moet 
doen, en dat het zo goed is. 
Een Sangoma worden is geen sinecure. Hall maakt 
zich de moeilijke taal eigen en de kennis van planten 
en dieren, geeft zich over aan dagelijkse lichamelijk 
en geestelijk moeilijk te verdragen rituelen, verdraagt 
de ridiculisering en vijandschap van mensen in zijn 
kleine bush-gemeenschap, en leert ervan.  
Want deze opleiding is leren, onder de kundige 
leiding van oudere Sangoma's wiens oordeel en 
opdrachten bindend zijn. De taak van een Sangoma 

is in de eerste plaats genezen, maar ook 
waarzeggen volgens een bepaald systeem, en het 
belangrijkste: communiceren met de (voorouder)- 
geesten, de 'lidloti' die in hem wonen. Want alleen 
door de lidloti kan de Sangoma doen wat zijn functie 
van hem vraagt. 
 
Hall is een geboren medium. Dat is wat dit boek zo 
interessant maakt voor Harmonianen die willen weten 
hoe mediumschap in dit deel van Afrika ervaren 
wordt. 
De ontwikkeling van Halls mediumschap begint met 
spontane lucide dromen en visioenen van scènes die 
hij niet uit ervaring kent. Zijn 'totemdier', de zebra, 
speelt door zijn dromen. 
Dan komt het moment waarop hij in trance raakt, en 
iemand anders wordt. 
Successievelijk stellen zich zo heel uiteenlopende 
mensen voor: een Schot, een Indiaanse Chief, een 
Amerikaanse businessman die is gestorven aan 
longkanker, een foetus die nooit het licht heeft 
gezien, een Spanjaard en tenslotte een archaïsche 
Afrikaanse zebrajager. De lidloti nemen zijn lichaam 
over. Met een bandrecorder registreert hij wat er 
gebeurt, want zijn eigen persoonlijkheid is afwezig en 
hij herinnert zich meestal niets van wat er gedaan of 
gezegd wordt. 
Hall's psychometrische talenten worden ontwikkeld 
en zwaar op de proef gesteld, maar met de hulp van 
zijn lidloti die bij iedere handeling worden betrokken, 
slaagt hij met gemak. De 'gids' van onze mediums 
zou je kunnen vergelijken met de lidloti van de 
Sangoma.  
Uiteindelijk legt hij de eindproeven met succes af en 
zijn toekomst ligt in Afrika, als traditionele Sangoma, 
samen met zijn Swasi-vrouw Evah, baby Nomoya en 
geadopteerde Swasi-zoon Fusi. 
Recente informatie op internet vertelt dat Hall nu,  
20 jaar later, nog altijd in Afrika leeft en als Sangoma 
praktiseert, en ook correspondent is voor het 
persbureau Reuter in de USA.  

Voor wie geïnteresseerd is in mediumschap en een 
andere cultuur een dringende aanrader!! 
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EEN HUIS VOOR DE GEESTEN 
 
Prachtig. 
Een huisje 
voor de 
geesten. Stel 
je voor, dat 
je oma kunt 
bezoeken in 
een huisje in 
je tuin dat 
speciaal 
voor haar en 
andere 

geesten is ingericht.  
Dat is stukken beter dan een urn op de schoorsteen. 
 
In Thailand, Cambodja en Laos is zo'n geestenhuisje 
- een San Phra Phoom - heel gewoon. Sommigen 
doen wel wat denken aan onze vogelhuisjes, die ook 
steeds spannender worden. 
Geestenhuisjes kunnen op een altaar gezet worden, 
maar veel Thai hebben ze in de tuin of op hun land, 
in een groter formaat, tot zelfs een inloop-
geestenhuis. 
Als het volgens de regels gaat, wordt een Bramaan 
of een Boeddhistische monnik ingeschakeld.  
Die bepaalt wat een geschikt huis is, in relatie tot de 
horoscoop van de eigenaar. 
Zo wordt bepaald wat de kleur van het huis moet zijn, 
en ook wanneer de inwijdingsceremonie plaats zal 
vinden. 
Op de gekozen dag wordt kleurig voedsel bereid, en 
de priester betuigt zijn respect voor de Godin van de 
Aarde, Mae Thorani. Zij zorgt dat negatieve 
invloeden van de uitgekozen plek worden gezuiverd. 
Bij de ceremoniën zijn gasten aanwezig die 
meehelpen met het plaatsen van het huis.  
De priester roept engelen aan en getuigen vanuit 
verschillende werelden. Meestal wordt een beeldje 
van de engel Phra Chai Monkon in het huisje 
geplaatst,  een engel die gespecialiseerd is in het 
beschermen van woningen en bedrijven. Wanneer  
de energie van de spiritwereld naar het beeldje is 
gedirigeerd, wordt er wat bladgoud op aangebracht. 
Wáár het huis moet worden geplaatst is ook een 
zaak die om een zorgvuldige afweging vraagt.  
Daarin mag men geen fouten maken. In Bangkok 
wordt bij de stadsplanning meer rekening gehouden 
met de geesten dan met de mensen. Bij het 
ontwerpen van een huis vraagt een architect soms 
het advies van een priester, en dan komt het voor dat 
hij zijn ontwerp moet wijzigen. 
 
Het spirit huis is een onderdak voor de spirits dat 
dateert uit het animistische verleden van oost Azië. 
Geloof in spirits van allerlei aard is duizenden jaren 
oud, en het tevredenstellen van de geesten is een 
belangrijk deel van de religieuze praktijk. Door het 
design en de symboliek van een geestenhuis kan 
een bepaalde geest worden aangetrokken waarvan 
men hulp en bijstand hoopt te krijgen. 
Sommige huizen zijn tijdelijke constructies, opgericht 
bij speciale gelegenheden voor een welomschreven 
geest. 

 
De stijl van de huisjes kan simpel zijn, maar ook zo 
gedecoreerd en vol details als een Thaise tempel. 
Het materiaal kan zowel hout als steen zijn. Als het 
huis klaar is dan worden er kleine figuurtjes in 
geplaatst en symbolen, en zelfs meubilair om het 
voor de geesten aantrekkelijk te maken. 
Tegenwoordig worden de olifanten en paarden waar 
de geesten zich mee kunnen verplaatsen soms 
vervangen door modellen van snelle auto's, want ook 
geesten gaan in Thailand met hun tijd mee. 
Op de balkons die het huisje omringen worden 
kaarsen en wierookhouders neergezet, en vaasjes 
voor bloemen. 
 
Het Geestenhuis is een van de meest opvallende 
verschijnselen van het leven in Thailand. Ze staan 
overal, in huizen, in tuinen en in de natuur, en overal 
treft men biddende en offers brengende mensen aan. 
In huis zijn de spirithuisjes zo belangrijk dat er iedere 
ochtend wierook bij gebrand wordt en de bewoners 
de spirits vragen om hun huis, hun familie en hun 
dag te zegenen. Er zijn speciale beschermers voor 
huizen, tuinen, rijstvelden, deuren en stoepen, 
dieren, opslagruimten en schuren, bossen, bergen , 
velden, tempels, water en verdedigingswerken, allen 
met hun eigen geestenhuizen.  
De offers die aan de spirits worden gebracht bestaan 
uit guirlandes van bloemen, bananen, rijst, kip en een 
heleboel andere eetbare en niet eetbare dingen. 
 
Oude huizen worden in principe niet opgeruimd. 
Komt er een nieuwe bewoner, dan bouwt die zijn 
eigen spirithuis naast het oude. Soms staat op een 
bouwterrein waar alles is afgebroken alleen het 
spirithuis nog overeind. ▼ 

Mocht een huis echt weg moeten, dan is ook daar 
weer een uitvoerige en zorgvuldig geplande 
ceremonie voor nodig. Zo'n huis wordt begraven op 
de spirithuis-begraafplaats. Als de geest daar geen 
genoegen mee neemt, dan zal de eigenaar in dit 
leven geen rust genieten. 
 
Er zijn een paar  regels die men bij de plaatsing van 
een geestenhuis liever in de gaten moet houden: 
Het is goed om hem aan de voet van een boom te 
plaatsen, en niet aan de linkerkant van een deur, en 
niet in de schaduw van een huis. Niet tegenover een 
toilet of een weg, en liefst met de opening naar het 
noorden of noordoosten..... 
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ONTWIKKELINGSAVOND IN ZEELAND 
Lia Leeuwenburgh afd. Zeeland 
 

Op de ledenavond van de afdeling Zeeland heb ik 
een avond verzorgd met psychometrie. 
Zo'n avond is bedoeld voor groei, en men krijgt stof 
tot nadenken. 
Dat is niet altijd de makkelijkste weg, en ook niet een 
die men gelijk begrijpt. Maar het is een leerschool om 
door te dringen in je eigen ziel, en door te krijgen wat 
er werkelijk speelt in je hoofd, wie en hoe je bent en 
hoe je in het leven staat. 
Aan ieder de keus of hij het wil ontvangen om het in 
te bouwen in het eigen spirituele leven. 
Dat houdt in dat je bijvoorbeeld moet kijken naar wie 
je tegen komt als je op straat loopt, wat je voelt bij 
jezelf en bij de ander. Is het wel de waarheid die je 
hoort, doet het wat met je, wil je de persoon die 
spreekt wel duidelijk verstaan, wil je zien wat die 
persoon uitstraalt. Het gaat om bewustwording van je 
onbewuste spirituele vlak. 
Conclusies trekken op een spiritueel vlak is een hard 
gelag, het maakt je kwetsbaar; het is een spiegel die 
je voorgehouden wordt wanneer je iemand 
tegenkomt. 
Tot je eigen kern komen is hard werken. Het is een 
proces dat jaren, meestal eeuwen duurt. 
 
Daarom komt men vaker terug op deze aarde: om 
inzicht te krijgen in jezelf en jezelf te doorgronden, 
om zo een volledig mens te worden, die niet omziet 

in onverschilligheid naar de ander maar in die ander 
een stukje van zichzelf tegenkomt. 
In die ander jezelf zien houdt ook in dat je respect 
hebt voor de ander en voor jezelf, ongeacht in welke 
functie je in dit leven staat. Iedereen is gelijk, 
ondanks verschillen in aardse functies. Liefde voor 
jezelf en de ander is groeien naar een betere wereld. 
Dat is één van de belangrijkste pijlers op spiritueel 
vlak. Eenheid op deze aardbol betekent collectief 
groeien, hier en in het hiernamaals. 
  
Het kost veel energie om vanuit het hiernamaals 
boodschappen door te geven, opdat men WEET dat 
er leven is na de dood - of 'heengaan' zoals veel 
mensen zeggen. Men wil helpen vanuit die sferen als 
het echt nodig is en liefde geven in de vorm van 
gedachten en wensen, maar zij willen ook verder 
gaan met het verwerken van het verleden.  
Zo boven zo beneden. Zo kunnen wij allen groeien 
en verdergaan. 
 
Deze boodschap werd gegeven op 6 juni 2011: 
 
Beste mensen, 
Jullie weten al iets van aura-energie. Wij kunnen jullie 
horen, wij voelen jullie trilling. 
Ieder krijgt de leerstof in de vorm die op dat moment 
nodig is en waar je niet altijd aan denkt: een boek, 
een lach, een baan, kleur, een tekening, een ding, 
een cursus, geld. 
Wordt je bewust van de materie. Jullie hebben het 
voorrecht om het te kunnen gebruiken. 
Doe dat ook en hou ondertussen van elkaar. 
 
Het lijkt een preek, is het niet? Maar het is duidelijk 
maken wat men in het hiernamaals ervaart wanneer 
wij de boodschappen doorgeven. Het kost van 
daaruit veel energie en we doen het ook, maar doe 
er dan ook wat mee. 
Dan kunnen wij ook verder en blijft het mooi om 
elkaar te steunen. 
In liefde geschreven. Het ga jullie goed. 
Ik ben zoals Lia mij genoemd heeft, 
Lev. 
 

 
 
 

 
 
ANTWOORD DEN DWAAS NAAR ZIJN DWAASHEID 
uit 'Het Toekomstig Leven'  Mei 1907  

 
Een student in de wijsbegeerte zei eens tot Dr. Wayland:  
"Heer doctor, ik geloof niet dat ik een ziel heb." 
"Misschien niet, misschien niet, jonge man, ik wil daarover met u  
niet strijden, want gij zult dit wel weten. Ik heb er wel een. 
Goedenmorgen!" 
 
Zoo antwoordde een Pruisisch generaal een verwaand officier, die zei 
niet te geloven aan de opstanding na den dood: 
"Best, dan blijft gij, als ge dood zijt, maar liggen, doch ik sta op." 
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KAARTLEGGEN 
Chris van Beeten Afd. Amsterdam 

Het was in 1987 
dat mijn 
schoonmoeder 
werd geopereerd 
aan haar darmen. 
Dat was een nogal 
zware operatie. 
Doordat ze zich 
behoorlijk zwak 
voelde kon ze niet 
veel meer doen in 
haar huis. 
Een aangetrouwde 
nicht van haar 
bood aan om eens 
per week te komen 
schoonmaken. 

Zo gezegd zo gedaan. 
Deze nicht was al vroeg weduwe, en op een dag vroeg zij mij, wetende 
dat ik met paranormale zaken bezig was, of ik voor haar de kaart kon 
leggen met de vraag of er voor haar misschien nog een relatie inzat. 
Ik was met de kaarten niet zo behendig, maar ik beloofde de volgende 
week te komen met mijn Tarotkaarten en de beschrijving ervan, want ik 
vergat aldoor de betekenis van de kaarten. Het is niet zo makkelijk om die 
goed uit te leggen. 
 
De week daarop ging ik op mijn manier tante Leen - zo noemden we haar 
- de kaart leggen. Het ging aardig en de conclusie was dat ik haar kon 
vertellen dat ik geen aardige man voor haar zag maar dat zij als zij weer  
 
 
 
 

 
bij de dokter was eens moest 
vragen of haar bloed kon worden 
nagezien, maar dat dit niet direct 
hoefde te gebeuren. 
 
Het was in december 1990 dat 
mijn schoonmoeder overleed, en 
toen pas zag ik tante Leen weer 
bij de crematie. Zodra ze mij 
zag, wenkte ze mij en vertelde 
het volgende: 
 
Na het kaartleggen was zij de 
volgende dag naar de dokter 
gegaan met het verzoek of haar 
bloed kon worden onderzocht. 
Wat bleek! Zij zei tegen mij: "Je 
wordt bedankt, uit het 
bloedonderzoek bleek dat een 
nier was aangetast en dat die 
eruit moet. De andere nier is 
gelukkig nog in orde. Als je de 
kaarten niet voor me had gelegd 
was het misschien niet goed 
afgelopen. 
Gelukkig is het allemaal goed 
gekomen, alleen heeft ze nog 
steeds geen leuke man, maar ze 
is erg gelukkig en blij dat ze nog 
leeft. Zo zien we maar weer dat 
de geest ons stuurt wat ze nodig 
vindt. 

MISSCHIEN, MISSCHIEN NIET 
een oude Taoistische volksvertelling 
 
Er was eens een boer die zich alleen maar één paard kon 
veroorloven. Hij zorgde er goed voor. Maar op een zomernacht 
brak het paard door de omheining en ging er vandoor. 
 
Toen de buren ontdekten wat er was gebeurd, kwamen ze op 
bezoek om hun medeleven te betuigen. "Wat een ongeluk" 
riepen ze in koor. 
Maar de boer zei, "Misschien. Misschien niet." 
 
Een week later kwam het weggelopen paard terug, in het 
gezelschap van 6 wilde paarden. De boer en zijn zoon slaagden 
erin ze allemaal binnen de omheining te krijgen. 
Weer kwamen alle buren op bezoek. "Wat een geluk!" riepen ze 
uit. 
"Misschien", zei de boer. "Misschien ook niet." 
 
De zoon van de boer ging aan het werk om de nieuwe paarden te trainen. Maar toen hij een hengst beklom 
werd hij op de grond gegooid en zijn been werd verbrijzeld. 
De buren kwamen poolshoogte nemen. "Wat een vreselijk ongeluk!" vonden ze allemaal. 
De boer antwoordde: "Misschien. Misschien niet." 
 
De volgende dag kwamen er soldaten langs het dorp van de boer. Er was weer eens een conflict 
uitgebroken tussen verschillende landheren, en een van hen had besloten alle jonge mannen te rekruteren. 
Alle zonen werden gedwongen om mee te vechten, maar de zoon van de boer hoefde niet vanwege zijn 
gebroken been. 
Weer kwamen de buren langs. "Wat een fantastisch geluk!" riepen ze. 
"Misschien" zei de boer bedachtzaam. "Misschien ook niet." 
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DICHTERS EN HET PARANORMALE  (3) 
Leo Wiering, posthuum lid afdeling Arnhem 

 
We leven in het Watermantijdperk en komen uit het Vissentijdperk. 
Maar de nieuwe tijd heeft zich lang van te voren aangekondigd. Vele kinderen zijn 
'nieuwetijdskinderen' . Boeken zijn daar al over volgeschreven. Onze bibliotheek 
heeft er ook enkele, bij mijn weten. Veel kinderen die nu geboren worden (zeker na 
2000) blijken erg gevoelig te zijn voor het paranormale. Ja, kinderen hebben dat 
altijd al gehad. Echter, vandaag de dag wordt daar door de omgeving positiever op 
gereageerd. Ouders, familie, buren en bekenden leren er beter mee om te gaan. 
Het gevoel voor het paranormale wordt minder weggemoffeld. Naar deze kinderen 
en hun 'boodschap' wordt nu eerder geluisterd. 
Een en ander is wellicht de goede richting ingeduwd door een aantal TV-
programma’s. Denk aan Char uit Amerika; Derek Ogilvie, een Schots medium, 
baby- en kinderfluisteraar. Kun je wat door de commerciële opzet heen kijken, dan 
gebeuren er toch (in mijn ogen) frappante zaken. Al is het bij voorbeeld maar de 
duidelijke herkenning door ouders bij wat Derek Ogilvie zegt. 
In een nog niet zo ver verleden was dat wel anders. Kinderen met een 'paranormale 

gave' werden voor 'gek' versleten. 
De ouders werden er op aangekeken (ofschoon die er vaak ook geen raad mee wisten). Het kind werd niet serieus 
genomen. Daar komt nu wel wat verandering in. 
Wie schetst dan ook mijn verbazing toen ik bij de dichter Jac. van Hattum (1900 - 1981)  ◄ een gedicht aantrof, 
waarin bovenstaande ook min of meer verwoord wordt. Deze dichter doet pas in 1932 van zich spreken met het 
verschijnen van zijn eerste dichtbundel. Zijn werk bestaat voornamelijk uit poëzie, sprookjes en vertellingen.  
Het is sterk sociaal gekleurd en kenmerkt zich door een zekere mix van cynisme en weemoed. 
Voor mijn gevoel weet van Hattum met dit kind niet goed raad, maar in tegenstelling tot de omgeving staat hij er 
niet bevooroordeeld tegenover.  De omgeving is er klaar mee: "Het is/was gek!" zegt die. Hij wil als het ware wel 
met het kind meegaan, maar is te weinig vertrouwd met het paranormale. Het gedicht telt 20 regels. Wat "men" 
denkt van dit kind staat in de regels 1 t/m 4, en 13 t/m 20. De dichter zelf weet het goed te verwoorden: "vreemd in 
spelen en gesprek", "een prenatale droom dromen". "Helderziendheid" en "helderhorend".. 
De dichter zelf heeft minder moeite met het paranormale: zie de regels 5 t/m 12. Het kind is "zo wijs", heeft "klare 
ogen", "onkinderlijk vermogen" en wijst "ouderen, manend, op gevaren". Er is bij van Hattum openheid in 
tegenstelling tot de omgeving van het kind. 
Voor wie het verhaal uit Lucas hoofdstuk 2 kent: Jezus in de tempel - aan dit verhaal moest ik denken bij het lezen 
van het gedicht. Twee verzen uit dit verhaal wil ik hier geven: "...waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen 
luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden." 
Wat er ook van zij, mij heeft het gedicht niet alleen vanuit paranormaal, maar ook vanuit poëtisch oogpunt 
getroffen. Vandaar heel het bovenstaand verhaal. En nu de tekst zelf. Lees het op een stil moment rustig door. 
Laat je gedachten erover gaan. Wellicht is er herkenning, uit ervaring met eigen kind of ook zonder meer al... 
 
 

HET VREEMDE KIND 
1. We dachten: 'Later zal het nog wel komen', 
    maar 't kind bleef vreemd in spelen en gesprek; 
    het scheen een prenatale droom te dromen; 
    en die het wisten zeiden: 'het is gek'. 
5. Maar 't was zo wijs; het had zo klare ogen; 
    alleen de handen waren rimpeloud; 
    het had zo'n vreemd, onkinderlijk vermogen 
    en met de dieren was het hoogst vertrouwd. 
9. Vaak zag men het met bloemen in de haren, 
    die het in gure wintertijd zelfs vond; 
    soms wees het ouderen, manend, op gevaren 
    en lei zijn vingers dan op eigen mond. 
13. 't Was helderziend, zei men, en helderhorend 
     en men ontweek zijn mysterieuze lach, 
     zijn klare blikken, diepste diepten borend, 
     waarmee dit kind de ouderen doorzag. 
17. Geen sterveling wist waar 't kind dit had verworven; 
     zijn spel was vreemd en vreemd was zijn gesprek; 
     zoals een bloem uitvalt, is het gestorven. 
20. en die het wisten, zeiden: 'Het was gek'. 
 
Jac. Van Hattum, Verzameld werk, Verzen, van Oorschot A'dam  
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MARKT 
 
Soms zijn gewone dingen net even anders, en 
daardoor blijven ze in onze herinnering hangen. 
Kort geleden was ik op de wekelijkse Nijmeegse 
markt om CD doosjes te kopen. 
De man die ze verkocht was een Aziaat, en het 
gewenste artikel stond op zijn tafel, in pakken van 50. 
Zo'n pak wilde ik wel, want ik brand wat af. 
Maar waren het die ik hebben wou? Zwart van onder 
en doorzichtig van boven? Dat kon ik zo niet zien. 
"Geloof maar", zei de verkoper in slecht Nederlands, 
"Zijn de goeie". 
"Toch wil ik dat even zelf bekijken", hield ik vol. 
Tenslotte, straks zit ik thuis met de verkeerde 
doosjes, nietwaar? En dan moet ik wachten tot de 
volgende week om m'n gram te halen. 
"U moet vertrouwen", vond de standhouder, terwijl hij 
het plastic van de verpakking lospeuterde.  "U moet 
niet denken ik ben oneerlijk". Hij lachte stralend.  
"De wereld is vol wantrouwen, dat is niet goed." 
merkte hij op. 
 
 
 

 
 
Ik was dat natuurlijk helemaal met hem eens, maar 
kon niet laten te zeggen dat hij zelf ook wel wist dat  
niet iedereen eerlijk is. En dat ik best geloofde dat híj 
eerlijk was, maar dat ik toch... 
De doosjes waren in orde. 
"Ziet u wel? ", zei hij triomfantelijk, "Ik heb gelijk, 
waar?" 
 
Dat kon ik beamen. Ik bedankte hem hartelijk en 
vertrok. Twee weken later stond ik weer voor de 
kraam, want m'n doosjes waren op.  
 
"Nou wel vertrouwen hè?" sprak hij met een brede 
lach. En hij reikte me m'n aankoop, met een gratis 
set pennen erbij. 
 "Voor u", zei hij. "Voor vertrouwen.  
Er zijn ook goeie mensen". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 MUZIEK OP JE PC 
 

We hebben al verschillende computergerelateerde onderwerpen behandeld. 
Deze keer iets over muziek, en dan met name over het programma iTunes. 
Eigenlijk is dat een Apple programma, maar voor Windows is het prima 
bruikbaar. 
Hier is de Nederlandstalige site: http://www.apple.com/nl/itunes/download/ 
DOWNLOADEN IS GRATIS 
 
iTunes is voor elke muziekliefhebber een ideaal programma. Niet alleen kun 
je er al je eigen muziek in laden, maar je kunt ook muziek per nummer kopen 
in de 'iTunes Store' , de muziekwinkel. Meestal kost dat € 0,99 per nummer. 
Alle nummers zijn kort te beluisteren, dus je weet wat je koopt. Hele CD's 

 kopen kan natuurlijk ook. 
 
 Gekochte muziek wordt in je computer geladen. Je vindt die dan weer terug in je iTunes bestand. 
 Je eigen CD's laden is heel eenvoudig: gewoon in de PC stoppen, en bevestigen dat je de muziek 
 wilt laden. 
 iTunes werkt met 'afspeellijsten' , die je heel eenvoudig kunt aanmaken. Zo'n afspeellijst kun je dan, 
 als je wilt, branden op een CD. Afspeellijsten stel je zelf samen door de nummers die jij mooi vindt 
 erheen te slepen. Afspeellijst aanklikken, in het menu zoeken naar 'branden op CD' , aanklikken, en 
 even later heb je een CD met je favoriete muziek. 
 Leuk voor kadootjes!  De afspeellijst kun je vervolgens uitprinten, zodat je weet welke nummers er 
 op je CD staan. 
 
 Erg handig is ook dat je kunt sorteren op componist, genre, of album. Met een zoekterm krijg je alle 
 muziek die jij zoekt onder elkaar. De mogelijkheden zijn groot, maar het programma is makkelijk in 
 het gebruik en het wijst de weg vanzelf. 
 
 Het leuke van de iTunes Store is dat je kennis kunt maken met veel muziek en artiesten die je niet 
 kent. Dat kan verrassend zijn. Het aanbod is kolossaal, in alle genres.  
 En natuurlijk kun je vanuit het programma alle nummers spelen, via je speakers die aangesloten 
 zijn op je PC, of met een koptelefoon op je hoofd. 
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OM ZELF TE DOEN: PIRAMIDE - 

EXPERIMENTEN 
 

Dertig jaar 
geleden of 
daaromtrent was 
de piramide 'in' . 
Niet die grote in 
Egypte, maar 
kleinere voor 
huiselijk gebruik. 
Jan en alleman 
experimenteerde 

met zelfgemaakte constructies. Ik fabriceerde er zelf 
een van aluminium stangen verbonden met 
kettingen, en stelde die op in m'n achtertuin, waar 
vooral mijn toen erg spirituele puberzoon zich zo nu 
en dan in lotushouding te kijk zette. 
Of hij goed uitgelijnd was weet ik niet. Wonderen 
hebben we er nooit van verwacht. 
In onze afdeling van Harmonia wordt zo nu en dan 
een piramide opgesteld, en mensen die eronder 
gaan zitten zeggen daar iets van te merken.  
Hoe dan ook, er is iets met die vorm. 
Destijds gingen er verhalen rond van etenswaren die 
niet meer bedierven, scheermesjes die weer scherp 
werden en meer van die ervaringen, maar anderen 
beweerden weer dat het geen enkele effect had.  
Ook hier zal wel weer een instelling van 'wishful 
thinking' of eentje van sceptische aard een rol 
hebben gespeeld. 
Tegenwoordig vindt men piramides bijna alleen nog 
als hebbedingetje. 
Maar er zijn mensen die er nog steeds mee 
experimenteren, blijkt. En dat kunt u ook proberen. 
Aanwijzingen voor het maken van verschillende 
soorten piramides zijn in ruime mate op internetsites 
te vinden. 
 
Maar nu: wat doen we ermee? 
 
De man van wie ik een artikel vond beschrijft hoe hij 
een kartonnen piramide maakte van exact dezelfde 
verhoudingen als de piramide van Cheops, ongeveer 
60 cm hoog. 
Toen hij klaar was vulde hij drie petri-schaaltjes 
(schoteltjes kan ook) met evenveel melk. Een 
daarvan plaatste hij onder de piramide, de andere liet 

hij onbedekt, en de derde zette hij onder een vierkant 
doosje. 
De melk onder het kartonnen doosje was het eerste 
zuur, sneller dan de onbedekte melk. De melk in de 
piramide was ook na drie weken niet zuur geworden, 
alleen ingedroogd. 
Hetzelfde deed hij met een roos. Weer was het de 
roos in de piramide die  het langste vers bleef en 
uiteindelijk wel verdroogde maar haar kleur behield, 
terwijl de andere rozen bruin werden. 
Een andere proef deed hij met mieren: zoetigheid 
werd onder het doosje gezet en in de openlucht, op 
een plek waar een mierenpad was. De mieren 
vonden beide plekken vrij snel en sleepten weg wat 
ze konden. 
Een kleine piramide, voorzien van gaatjes aan de 
onderkant waar de mieren makkelijk doorheen 
konden, bleek geen optie voor de insecten: ze lieten 
de zoetigheid binnen onaangeroerd, en gingen 
nauwelijks op onderzoek uit. 
Blijkbaar is de energie binnen een piramide te veel 
voor een mier. 
 
Piramides genereren negatieve ionen, zegt een 
ander artikel op internet. We kennen allemaal de 
slaperig makende effecten van teveel positieve ionen 
in de lucht, en de verfrissende effecten van een 
zomerse onweersbui op de atmosfeer, of van een 
bezoek aan een waterval.  
Het zijn die negatieve Ionen die door de piramide in 
de lucht gebracht worden en die een positief effect 
hebben op ons eigen elektromagnetisch veld. 
Daarom is het zo lekker om onder een piramide te 
zitten. 
Mensen die erin geslapen hebben zeggen dat ze 
relaxed en uitgerust wakker worden. 
Wat we met een tafelmodel piramide kunnen doen is 
kristallen opladen, die we vervolgens kunnen 
gebruiken voor healing. 
Je kunt ook water onder de piramide zetten. Na een 
half uur is een glas water dan voldoende opgeladen. 
Grotere hoeveelheden kun je er een nacht in laten 
staan. 
Het schijnt in principe niet uit te maken waar je 
piramide van gemaakt is, maar ook dat is iets 
waarmee je kunt experimenteren. 
Heb je bijzondere resultaten, of juist helemaal niet? 
Laat het ons weten! 
http://www.innerned.org/piramides3.html

 
 
PATROON 
 
"Alles heeft een patroon. Jij hebt een patroon, en ik heb een patroon. Mijn grootvader 
leerde me dat toen ik 7 jaar oud was. Hij gooide een steen in het water en vroeg me 
wat ik zag. Ik zei dat ik een plons zag. Goed, zei hij. En wat zag je nog meer? 
Ik zei dat ik cirkels zag. Een kleine cirkel en dan grotere cirkels tot helemaal bij de 
waterkant. 
Goed, zei hij. Wat ik wil dat je weet is dat je heel voorzichtig moet zijn met de soort 
plons die je maakt in de wereld, omdat jouw cirkel die van anderen zal raken, tot aan de oever. Dus wat voor soort 
plons zul je veroorzaken? Wat is er in jouw individuele cirkel dat je kunt delen met anderen?" 
 
Jamie Sams, Cherokee Sjamaan. 
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SKYWHEEL PROJECT 
In de vorige Harmonia Nederland hadden we het al over gebedsmolens en hoe je die 
zelf kunt maken. Dit sluit daar aardig op aan. Wat een wonderlijke dingen kun je toch 
op internet tegenkomen! Nu dit weer. 
We zijn nog niet zover, maar er zijn plannen om in 2017 een satelliet te lanceren 
geladen met duizenden gebeden uit alle windstreken en alle culturen. 
Geïnspireerd door de Tibetaanse gebedsmolen zal die satelliet al ronddraaiend 
gebeden, mantra's, zegeningen en heilige teksten in omloop brengen. 
Daarvoor zijn geestelijke leiders van over de hele wereld gevraagd om hun bijdrage te 
leveren, want alleen als het een universeel project is kan het de mensheid helpen. 
Velen hebben hun medewerking al toegezegd, en de gebeden stromen binnen. 
 

Het idee ontstond in 2008 en sindsdien is er veel gebeurd aan planning en het benaderen van zowel geestelijke 
leiders als technici. Ook is er veel aan fondsenwerving gedaan. 
In 2012 zal met de constructie begonnen worden, zowel van het satellietgedeelte als van de containers voor de 
teksten. Ook zal er veel gedaan worden aan publiciteit. In 2014 zal de satelliet gezegend worden in een parlement 
van wereldreligies. En dan in 2017...   
 
Skywheel - Hemelwiel - zal een lichte, compacte cylindrische satelliet zijn met een 
reflecterende buitenkant waarop teksten en symbolen uit de wereldreligies zijn 
gegraveerd. Van binnen zit een vacuüm glazen buis met daarin spoelen die de 
duizenden gebeden en teksten bevatten die hopelijk de hele glorieuze diversiteit van 
het Heilige tot uitdrukking brengen. Het is de bedoeling dat de satelliet een 
levensduur heeft van ten minste 1000 jaar, en daarom moet de inhoud goed 
beveiligd zijn tegen verval. 
Skywheel zal gelanceerd worden samen met een andere missie, om de kosten te 
drukken en de gevolgen voor het milieu te beperken. Op ongeveer 1000 km boven de 

aarde zal Skywheel zich losmaken en aan zijn omloop beginnen. 
Zoals een traditionele gebedsmolen zal de satelliet langzaam met de klok mee 
draaien terwijl hij zijn rondes volbrengt en zijn zegeningen naar beneden en 
naar boven stuurt. 
De hoogte is zodanig dat de satelliet te zien zal zijn in streken waar niet teveel 
luchtvervuiling is. Zo kan hij als focus dienen voor onze aardse gebeden. 
 
Er zijn 26.000 door mensen gemaakte objecten de ruimte ingeschoten in de 
laatste 50 jaar. Skywheel zal de eerste zijn die alleen een humanitaire functie 
heeft: door de wereld voor de wereld. http://www.skywheel.org/ 
 

 
 
 

ADAMS ZIEL 
uit: Howard Schwartz, 'Collected Tales' 
 
In de joodse mystiek is de verbondenheid van alle zielen een steeds 
terugkerend thema. Wij hebben het vaak over verbondenheid in de zin 
van 'alles hangt met alles samen'. Ook in de kwantum fysica is dat 
thema aan de orde. Maar soms zijn de schrijvers van legenden ons ver 
vooruit, omdat ze intuïtief begrepen wat wij moeizaam aan het 
ontdekken zijn. 'Adam' betekent 'mens'.  
 
Voordat God Adam schiep als een man van vlees en bloed, schiep Hij 
een droom Adam, wiens naam was Adam Kadmon. God riep deze droom-Adam tot zich en zei: " Aan jou, alleen 
tussen al het geschapene, geef ik toestemming je eigen ziel te kiezen." En God bracht Adam Kadmon naar de 
Schatkamer van Zielen in de hemel, en opende de deur. En toen Adam naar binnen keek, zag hij een hemel die 
bezaaid was met sterren. En God zei: "Ieder van deze sterren is een ziel. Welke wil je hebben?" 
Terwijl hij naar de constellaties van zielen keek, die als vonken aan de hemel stonden, vroeg Adam zich af hoe hij 
daar een keus uit moest maken. Iedere ster gloeide met een eigen licht. Iedere ster was even mooi.  
Toen zag Adam Kadmon dat de sterren eigenlijk een reusachtige boom vormden, de Boom van Zielen, die in elke 
richting uitwaaierde. En Adam antwoordde de Heilige, gezegend is Hij, en zei: "Ik wil de ziel van de Zielenboom 
waar alle zielen in geborgen zijn." 
En God was opgetogen, en bracht de ziel van de Zielenboom en gaf die aan Adam. 
En dat is waarom de ziel van Adam alle zielen in zich draagt, en waarom alle zielen deel zijn van Adams ziel. 
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HET MYSTERIE VAN PATIENCE WORTH 
 
In de 
veelbewogen 
historie van 
mediums en hun 
boodschappen 
is het verhaal 
van medium 
Pearl Curran 
(1883-1937) 
waard om 
verteld te 
worden.  
Haar leven en 
werk zijn uniek 
en verdienen de 
bijzondere 
plaats die ze 
kregen in de 

annalen van de parapsychologie. 
 
Pearl Curran was een huisvrouw uit St. Louis, 
Missouri USA. 
In 1913 begon Curran te experimenteren met een 
OUIJA bord. 
De geest die doorkwam was iemand die zich 
Patience Worth noemde, en zei dat ze een 17de 
eeuwse vrouw was die in New Engeland woonde en 
op haar 44ste gedood was door Indianen. 
Naspeuringen naar haar identiteit leverden een 
aantal vrouwen met die naam op, maar op geen 
enkele manier is het mogelijk 
gebleken de Patience Worth van 
Curran te koppelen aan een 
historische figuur. Wat niet betekent 
dat ze niet werkelijk heeft geleefd, 
maar vrouwen in de 17de eeuw 
lieten weinig sporen achter. 
 
Patience Worth had grote plannen 
met Curran. Meer dan 24 jaar na dat 
eerste contact via het OUIJA bord 
beheerste Patience Worth het leven 
en werken van Pearl Curran. Ze was 
er niet in geïnteresseerd om 
verhalen over haar leven te vertellen 
en ging vragen daarover consequent 
uit de weg. Wat ze wilde was 
literatuur schrijven.  
Je zou je kunnen voorstellen dat een 
vrouw in de 17de eeuw nooit de kans 
heeft gekregen haar talenten te ontwikkelen. 
Misschien was dat de reden dat Patience vond dat ze 
lang genoeg geduld had gehad, en alsnog haar 
literaire aderen wilde openen - vanuit de andere 
wereld. 
Patience Worth dicteerde alles bij elkaar 4 miljoen 
woorden aan haar trouwe 'secretaresse' , waaronder 
7 boeken, korte verhalen, verschillende 
toneelstukken, duizenden gedichten en ongeteld vele 
uitspraken en aforismen. 
Nou zijn er veel mediums geweest die van alles 
voortbrachten. Soms goed, maar vaker, literair 
gezien, middelmatig of waardeloos.  

 
 
Met dit medium bestond er geen twijfel aan de 
kwaliteit, en het werk van Patience Worth is bejubeld 
en vergeleken met Shakespeare, Chaucer, Spencer 
en andere toppers uit de Engelstalige literatuur. 
Kranten recenseerden het werk als 'een mijlpaal in 
de literaire geschiedenis' , 'het werk van een genie', 
opgevend over 'een wonderlijk mooi taalgebruik' , 
'ongehoorde dramatische kracht' en 'bijzonder 
vermogen tot analyseren van de menselijke psyche'. 
Opmerkelijk is dat in bijna een kwart eeuw van 
ononderbroken mediumschap de kwaliteit van het 
werk gelijk bleef en ook de stijl duidelijk die van één 
persoon was: de entiteit die zich Patience Worth 
noemde. 
 
Natuurlijk trok Curran de aandacht van 
wetenschappers en velen woonden haar sessies bij 
en schreven er artikelen en boeken over. 
Iedereen was onder de indruk, en niemand kon een 
verklaring geven. 
Toen Patience voor het eerst doorkwam was Pearl 
Curran 30 jaar. Meer dan lagere school had ze niet, 
maar tot haar huwelijk met de 12 jaar oudere John 
Curran werkte ze als zanglerares.  
 
Wat parapsychologen het meest bezighield was de 
kloof die gaapte tussen de gebrekkige kennis en 
ervaring van het medium, en het wereldwijze, 
intelligente en begaafde werk van Patience Worth. 
Literaire talenten bezat het medium niet. Nog minder 

bezat ze de linguïstische vaardigheden 
die spraken uit de dictaten van de 
17de eeuwse vrouw. Taalkundigen 
moesten er soms aan te pas komen 
om te ontcijferen wat er gezegd 
werd, omdat het soms om lang 
uitgestorven woordbetekenissen ging 
die Curran niet kende. 
 
De snelheid waarmee Patience 
dicteerde was enorm. Op een avond 
maakte ze 15 gedichten in 75 
minuten. Toen haar gevraagd werd 
hoe ze dat voor elkaar kreeg, 
antwoordde Patience "Zie je, in jullie 
wereld zet je een kopje neer en dat 
vul je. Maar hier ben ik als een 
stroom. 
Patience meest geprezen werk is de 

644 bladzijden tellende roman 'The 
Sorry Tale', over de laatste dagen van Jezus.  
Het boek werd geschreven in 17de eeuws Engels, en 
de inhoud is nergens in tegenspraak met wat wij 
historisch gezien weten uit die tijd. 
 
Op Thanksgiving Day 1937 vatte Pearl Curran kou. 
Het werd een longontsteking, waaraan ze 9 dagen 
later overleed. Misschien is de vriendschap en 
samenwerking tussen Patience Worth en Pearl 
Curran daarboven gewoon verder gegaan.  
Wie zal het zeggen. 



               27 

 

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. 
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* 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 17,95 

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

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

Peters, Ton * Creatief inzicht door Tarot 19,90 

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

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

Rother, Steve  Her-inneren 22,50 

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

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

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

Stolp, Hans * Engelengebeden 12,50 

Stolp, Hans * De levensopdracht van nieuwetijdskinderen  14,90 

Swain, Jasper De dood van mijn zoon 9,90 

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

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

Vos, Ed * Orbs en andere lichtfenomenen 19,50 

Viegas, Marneta * De wensster 52 meditaties voor kinderen vanaf 5 jaar 14,90 

Wagemakers, Harm * Artsen uit de wereld van het Licht 14,90 
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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 
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Brouwer, Y. en D. Het ABC van NLP....nog 2 exemplaren, daarna € 9,90 5,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Laddon, Judy Ontsluiering (113) 5,00 

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

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

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

Liekens, Paul De piramide (62) 5,00 

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

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

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

Liekens, Paul Reïncarnatie (88) 5,00 

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

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

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

Passé, A. * Je nieuwe ik (334) 6,00 

Rendel, P. Over chakra’s (18) 5,00 

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

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

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

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

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

        
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) 


