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t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2013. 

Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Heb compassie. Geef een abonnement kado!
Een abonnement kado geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een e-mail of kaartje 

met uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is. 

E-mail: abonnementen@vanharttothart.org  Adres: van hart tot hart. Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld.

4 Jan de Cock
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Tasha AbdouHet goede vinden 
in de ander 
‘Soms tijdens dat cruciale 
stervensmoment voelt het alsof 
ik met één teen aan 
de overkant sta.’ 

Muziek, de blikopener 
van de ziel 
‘Dankzij de Cursus weet ik 
dat er maar één heling nodig is: 
dat ik mijn ware natuur 
weer herken en ervaar.’

Mijn terugkeer naar onschuld 
‘Houden van hen die mij ook liefhebben 
is makkelijk, maar de uitdaging ligt bij 
diegenen die me lijken te haten.’

10Els Thissen

Vrijheid is van alle tijden 
‘Er komt een moment dat we bij 
onszelf te rade moeten gaan of dat 
wat ons als waarheid gepresenteerd 
wordt, onze eigen waarheid is.’ 

14

Inez Kroon
Kopje thee
‘We kunnen er voor kiezen vredig te zijn, 
wat er ook maar buiten ons gebeurt.’ 8Erica Nap 18

Jos Seeboldt
Projectplan voor Een 
Cursus in Wonderen 
‘Het is al een goed resultaat als 
ik regelmatig de hemelse staat 
kan ervaren, in een heilig 
moment. Het leermiddel 
voor die momenten 
zijn mijn relaties.’ 

3

...VAN DE REDACTIE

Compassie heeft betrekking op een 
luide roep of stille schreeuw en de 
zorgzame respons daarop. Je komt 
voorbij en ziet, wordt bewogen en 
komt in beweging. Het is vriendelijk-
heid zonder voorwaarden. Compassie 
komt voort uit een warm hart en een 

zacht gemoed. Hoe onherbergzaam zou een land er 
uitzien, als we er zouden leven zonder compassie. Als er 
niet af en toe ergens een barmhartige Samaritaan voorbij 
zou komen, die bereid is zijn drukke bezigheden te 
onderbreken en te doen wat gedaan moet worden. 
Compassie is iets anders dan zelfopoffering of medelijden. 
Het is een onbaatzuchtige, liefdevolle blik, waarmee de 
ander wordt gezien. Als je compassie voor iemand voelt, 
betekent dit ook het besef dat lijden, falen en onvol-
maaktheid een onderdeel zijn van de menselijke ervaring 
die we delen. ‘Wie eigen pijn onder ogen ziet is veel 
minder bang de pijn van anderen te zien,’ staat in het 
boek Leven vanuit compassie te lezen, dat Els Thissen met 
groot enthousiasme bespreekt.
Je gang onderbreken zoals de barmhartige Samaritaan dat 
deed, vraagt moed. Zeker in een tijd waarin ons wordt 
aangeraden door te lopen, je hebt immers zo een klap te 
pakken. Het vraagt om de bereidheid niet in je agenda te 
kijken. Het vraagt om uithoudingsvermogen, de ander te 
laten huilen zolang als nodig is. Het vraagt om de alert-
heid, medelijden en compassie te blijven onderscheiden. 
Het geeft grote innerlijke rust, een leven met liefde en 
compassie.
Bewandel het pad van de vriendelijkheid, zegt ook Jan de 
Cock. Hij is tralietrotter van hobby, en deelt broederschap 
en vriendschap met gevangenen over de hele wereld. En 
niet alleen dat, hij zet zich ook daadwerkelijk voor hen in. 
Bewogen zijn en bewogen worden.
In dit nummer van VHTH ook een stuk van de warm-
hartige Afrikaan, Tasha Abdou uit Kameroen. Erica Nap 
schrijft over muziek als blikopener van de ziel. Bewogen 
zijn en bewogen worden. Inez Kroon heeft compassie 
met haar zoon en biedt hem een kopje thee aan. Verder 
een artikel van Jos Seeboldt over relaties als heilige relaties, 
een lezersinterview met Anne Joke Vellinga en natuurlijk 
een column van Emma Veenstra, een brief van Emina, 
een meditatie van Janny Buys en meer boekbesprekingen. 
De redactie is geïnspireerd door de verhalen in dit 
nummer, dank u wel dat we dit met u mogen delen. 
Wij wensen u veel leesplezier!

Boukje Grashuis

P.S. Bij het verschijnen van dit nummer van VHTH 
staat een mooi filmpje over compassie op de blog van 
www.vanharttothart.org! 

EN VERDER 
3 Van de redactie
15 Meditatie & tekening Janny Buijs
21 Brieven van Emina
26 Laat je verrassen

BOEKEN, KAARTEN, FILM EN CD’S
7 Doodgelukkig leven - Jan de Cock
20 Engelen in je leven - Jacky Newcomb
24 Leven vanuit compassie - Marc Ian Barasch
25 Kleding als taal - Eva Hollander
25 Allemaal anders - Jeanette Peters
26 Wandelen door het wetende veld - 
  Francesca Boring
27 Het Trouwboekje - Barbara Tammes

HET HART
Activiteiten, AH-Groepen, enz.

16

Emma Veenstra
Waarom is de wereld slecht?
‘Conflicten kunnen lang 
aanhouden! Tenzij één van de 
partijen zo wijs is het over zijn 
kant te laten gaan of, in 
weerloosheid, 
de andere 
wang toe 
te keren. 

22Anne-Joke Vellinga

Lezersinterview: Dit is 
waarnaar ik op zoek was
‘Dat met mezelf gelukkig 
kunnen zijn is zo gerust-
stellend. Daar bovenop is er    
het vertrouwen, dat er voor 
mij gezorgd wordt.’
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Jan de Cock (1964), heeft een vriend en woont 

in het Belgische Wilrijk. Zijn geuzennaam is 

tralietrotter, omdat hij over de hele wereld ge-

vangenen bezoekt. Over die ervaringen schreef 

hij twee boeken, Hotel Prison* en De kelders 

van Congo. Daarnaast is hij ziekenhuispastor.

                                       
Annemarie van Unnik

n het warme gezin waar ik opgroeide, stond de 
deur voor iedereen open. En er werd veel gelogeerd, 
ook door vluchtelingen en zieken. 
Voor mijn ouders stond betrokkenheid bij mensen 

garant voor veel geluk. En wij, de vijf kinderen, werken 
allen in de sociale sector. Ik was kort onderwijzer, want ik 
moest nog in dienst - en ging als gewetensbezwaarde 
ontwikkelingswerk doen in Chili. Daar leven met de 
armen, onder de dictatuur van Pinochet, zette mijn leven 
op z’n kop. Vier jaar bleef ik er en studeerde intussen 
bevrijdingstheologie geënt op: hoe maak je de Bijbel 
concreet in de bevrijdingsstrijd onder een dictatuur. 
Daarna werkte ik op een hospitaalschip in Afrika, in een 
Palestijns vluchtelingenkamp en als vrijwilliger in een 
Londens bejaardentehuis, totdat ik naar Chili terug kon 
om te werken met vooral lijmsnuivende straatjeugd. Velen 
ervan belandden in de gevangenis. En mij werd gevraagd 
er een atelier op te starten, zoals we gedaan hadden in 
de krottenwijk. Al snel bleek dat de vooroordelen van de 
mensen eromheen het grootste obstakel vormden. En ik 
dacht... hoe kan ik wat ik hier beleef naar buiten brengen? 
En dan vooral die wonderlijke kant van gedetineerden. 
Want inmiddels heb ik 165 gevangenissen op mijn conto 

die alleen een verzameling van kwaad was. Een Colombi-
aan zei: “Jan, als je over gevangeniscorruptie wil vertellen, 
moet je naar Colombia”. Een Rus opperde, dat ik zou 
schrijven over tuberculose in Russische gevangenissen. 
En een Nigeriaan zei, dat de ergste gevangenissen die in 
Afrika zijn. Toen ben ik na zorgvuldige voorbereiding een 
jaar lang van gevangenis naar gevangenis getrokken. En die 
trein is niet meer gestopt. 
Na die wereldreis en de publicatie van het boek Hotel 
Prison stroomden de uitnodigingen om te komen zitten 
binnen. In Congo werd ik voor het eerst een hele maand 
opgesloten. Bij aankomst zaten de gevangenen al 14 dagen 
zonder eten. Er was geen stromend water, familieleden 
brachten zakjes water. De drek sijpelde uit de toiletten 
naar buiten en het gebouw stond op instorten. Er stierven 

gemiddeld twee gevangenen 
per week. De directeur vroeg 
om hulp voor een nieuwe 
menswaardige gevangenis. 
En dat is het begin geweest 
van onze stichting 

Within-Without-Walls.  
Voor een medisch project in Papoea-Nieuw-Guinea 
bezochten en onderzochten we 700 zieke gevangenen. 
Daarna wilde ik ook iets gaan doen met zieken in mijn 
leven. Gevangenen bezoeken is nu vrijwilligerswerk. 
En ik ben vooral betrokken bij Latijns-Amerikanen die 
anders geen bezoek krijgen. Om den brode werk ik als 
ziekenhuispastor in de palliatieve zorg in Antwerpen. Wat 
mensen, gekluisterd aan ziekbed of cel, met elkaar gemeen 
hebben is, dat als ze nog maar een paar maanden te gaan 
hebben, ze zingevingsvragen stellen.’

Geloof is het tegengestelde van angst
‘Dat in ieder mens iets goeds zit, kreeg ik met de paplepel 
ingegoten. En geloof is het tegengestelde van angst. Ga 
ik de 600 mensen tellende Pollsmoor prison binnen, dan 
weet ik dat daar wekelijks een moord wordt gepleegd. 
Maar duid ik het Christelijk, dan leeft Hij in elk van hen. 
En dus heb ik 600 keer de kans om die Christus te ont-
moeten. Dit weten deed mijn angst wegebben. En de angst 
voor de dood verdween door de vele ontmoetingen met 
stervenden. Daar beleef ik de aanraakbare ervaring, maar 
ook het mysterie dat het overstijgt.
Misschien begon ik ontwikkelingswerk vanuit liefdadig-
heid. Maar levend met straatkinderen en gevangenen, 
ontdekte ik dat zij mijn leven veel rijker maakten. In de 
gevangenis botste ik op waarden die ik er niet vermoedde, 
gastvrijheid bijvoorbeeld, geduld en creativiteit. Met kleine 
middelen weet men grootse dingen te scheppen. Een Rus 
boetseerde miniatuur orthodoxe kerkjes van zijn tandpasta. 
Voor de roze exemplaren schraapte hij met zijn hand naar 
buiten baksteengruis af. Schitterend. Ik ben niet blind voor 
wat er gebeurd is - en rechtspraak is belangrijk. Maar hoe 
afschuwelijk de feiten ook kunnen zijn, het is niet aan mij 
een dader voor de tweede keer te veroordelen. Dat komt 

staan - en moet nog de eerste gevangene tegenkomen 
waar niet iets goeds in zit. Dat wilde ik laten zien. En om 
aan geloofwaardigheid te winnen, wilde ik het gevan-
genisleven van binnenuit beleven. Hoe is het in een cel? 
Hoe smaakt zo’n maaltijd van verrotte bonen? Ik wilde 
vrijwillig opgesloten worden, om zo goed mogelijk te 
kunnen werken met de aan mij toevertrouwde mensen. Als 
onderwijzer van jonge kinderen, ging ik ook soms op m’n 
knieën zitten om de wereld vanuit hun hoogte te bekijken. 
En haalde daarna bijvoorbeeld alle posters in het klaslokaal 
een meter naar beneden.’

Achter de tralies
‘Nu ik deels in een ziekenhuis werk, denk ik: men zou art-
sen en verpleegkundigen regelmatig in bed moeten stop-
pen, wassen en onderwerpen aan een endoscopie. Zodat 
ze de voeling met hun patiënten niet verliezen. Ik werkte 
vijftien jaar met gevangenen voordat ik voor het eerst een 
nacht achter de tralies doorbracht. En sindsdien is niets nog 
hetzelfde. In Chili lukte het niet, want de directeur daar 
vond dat ik eerst iets op mijn kerfstok moest hebben. Kon
ik het hem niet gemakkelijk maken door een kip te stelen? 
Informerend naar de straf antwoordde hij: “Niet meer dan 
vijf jaar”. 
Terug in België in het post-Dutroux klimaat, werd mij 
gevraagd om in een beruchte gevangenis Latijns-Amerika-
nen te bezoeken. Maar ook daar kwam ik niemand tegen 

Het goede vinden in de ander

advocaten en rechters toe. Mijn taak is het, ’t goede te 
vinden in de ander, dat uit te vergroten - en daar zelf van 
te leren.
Chili was mijn universiteit op veel vlakken. Ik kwam er als 
idealistische snotneus Pinochet van zijn troon stoten. Maar 
na vijf maanden viel ik in een groot gat. Want de dictatuur 
hield niet op met om zich heen te slaan. En dat ik vrien-
den niet meer herkende na folteringen greep mij zó aan. 
De eerste drie jaar in die krottenwijk sliep ik nooit rustig 
vanwege de militaire razzia’s die alle nachten plaatsvon-
den. Je stond op met: wie is er verdwenen? En “geredde 
kinderen” vielen soms terug in het lijmsnuiven. Als klap op 
de vuurpijl kwam het bericht dat twee van mijn zussen na 
een auto-ongeluk tussen leven en dood balanceerden. In 
de daarop volgende ijskoude winternacht in 1987 had ik 
een existentiële crisis. Ik was zó ontredderd! Ik geloofde 
in leegte en duisternis; niet meer in God. Met mijn laatste 
greintje energie maakte ik een deal: “Oké God, mocht het 
zo zijn dat je toch bestaat, geef me dan een teken dat er in 
de voorbije dag toch iets was dat goed is”. Maar in de film 
die ik terugspoelde, zag ik alleen misère, ellende, honger en 
verpaupering. Ik had vooral tijd doorgebracht in het krotje 
van señora Maria, een moeder van acht kinderen wier man 
verdwenen was. Zij wist niet hoe de kinderen de volgende 
dag te voeden. In het uitpersen van mijn dag op zoek 
naar iets positiefs, zag ik plots iets waaraan ik achteloos 
was voorbij gegaan. In haar krot stonden bloemen in een 
conservenblik. Hoe bracht zij dat op te midden van haar 
ellende? Zij had nog de moed om in iets moois te geloven. 

Dat werd voor mij zo’n symbool! Sindsdien ga ik nooit 
slapen voordat ik drie koningspuntjes heb opgeschreven. 
Eerst was het een klus ze te vinden, maar gaandeweg be-
gon ik dingen te registreren die ik daarvoor niet opmerkte. 
Variërend van de vriendelijk groetende buschauffeur tot 
iemand die iets voor me opraapte. En heb ik een baaldag, 
dan lees ik in zo’n schriftje. En nog voor ik onderaan een 
bladzijde ben, besef ik wat een geluksvogel ik ben. Het 
maakte dat ik intenser ben gaan leven, tegenslagen sneller 
in perspectief plaats en dat mijn godsbeeld eenvoudiger en 
concreter werd.’ 

Liefde kan de dood overstijgen
‘Als tijdens stervenswijdingen de woorden op zijn, is 

‘I

In een 600 mensen
tellende gevangenis

heb ik 600 keer de
kans de Christus

te ontmoeten

Het is niet aan mij

een dader voor

de tweede keer

te veroordelen In haar krot stonden bloemen in 
een conservenblik
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het goed de stilte te laten regeren. Er is zoveel dat onze 
zintuiglijke waarneming overstijgt. Tijdens het afscheid 
rond stervenden kan er verdriet zijn, onmacht of lijden, 
maar het heeft nooit het laatste woord. Laatst zei iemand 
me: “U verzorgde ooit de stervenswijding bij mijn man. 
In onze ontreddering kwam u binnen en zei: ‘Amaai, wat 
voel ik hier veel liefde.’ Dat heeft me het hele rouwproces 
doorgetrokken. En nog voel ik die liefde voor hem, die 
ging niet mee het graf in”. Liefde kan de dood overstij-
gen. Soms tijdens dat cruciale stervensmoment voelt het 
alsof ik met één teen aan de overkant sta. Een diepgaand 
en ontwapenend gevoel van oef. En niet omdat de ziekte 
ophoudt, maar omdat er iets is, rustiger en grootser dan wij 
kennen. Een overgang naar iets dat beter is. Gek dat we 
ons daar niet meer mee bezighouden en bang blijven voor 
het fenomeen dood. En in niets zijn wij meer gelijk dan 
in de dood. Iemand die sterft in Chili, blijft thuis tot het 
moment van begraven. De overgang van dit leven naar het 
volgende wordt er gedragen en gevierd, inclusief verdriet 
en pijn. Het huiselijk leven speelt zich af rond de opge-
baarde dode. Kinderen spelen eromheen, buurvrouwen 
komen met broodjes, er wordt gebeden en koffi e gedron-
ken; een heilzaam en ontwapenend gebeuren. Dichter bij 
de dood dan die van mijn konijn, was ik daarvoor nooit 
gekomen. Wij gaan de koelcel in tot de begrafenis. Vroeger 
ging het hier ook anders en misschien kunnen we 
daarnaar terug.

De stervende vrouw van een bejaard, kinderloos stel liet 
me roepen voor een afscheidsritueel. Wat haar bedrukte, 
was dat haar man haar nu niet meer durfde aanraken. En 
tijdens het ritueel zat hij een meter van het bed. Zij vertel-
de erop te vertrouwen, dat haar leven zou doorgaan op een 
plaats van meer licht. Bij mijn voorstel de deur daarnaar 
open te zetten, knikte de man. Daarna maakten we een 
cirkel rond dat licht - en bedankte zij hem voor 60 jaar 
huwelijkstrouw. Hij pakte haar hand, streelde die en brak. 
En zij troostte hem. Zij stierf en de volgende dag wilde hij 
in het mortuarium afscheid nemen. Dat ik daar haar hand 
pakte, duwde hem over een drempel. Hij nam haar andere 
en zei: “Ik heb het gevoel dat zij vertrekt en nu ben ik 
mijn fototoestel vergeten”. Ik wist er een te liggen op de 
baby-afdeling en haalde dat. Aandoenlijk, die man die met 
zijn dode vrouw op de foto wilde. Het aanraken van het 
lichaam helpt de aanraakbaarheid van het mysterie waar te 
maken. Je moet aanraken om te kunnen loslaten - en dat 
zag ik bij hem gebeuren. 
Dingen bij de naam noemen en bespreekbaar maken, heb 

ik echt moeten leren. Vraag je daarna hoe dat voelt voor 
de betrokkenen, dan komt dat stilaan los en worden er din-
gen gezegd. Het treft mij hoe velen de dood ingaan met 
onopgeloste pijn en confl icten. Ik nodig dan ook altijd uit 
die dingen te zeggen, die nog zijn blijven liggen. Vaak ook 
blijft het dan stil. 

Er was een vrouw die al weken in coma lag. Haar oude 
broers en zussen, echt krakende wagens, zaten rond haar 
bed. Ik was erbij geroepen voor een laatste gebed. Samen 
zongen we, baden we en waren stil. Dan bood ik ruimte 
om iets te zeggen, te bedanken, of vergeving te vragen. 
Na een aanvankelijke stilte boog een broer zich over haar 
heen, vergeving vragend over iets van lang geleden. Een 
zus gaf haar een kruisje en bedankte haar. Nadat ieder 
gesproken had, werd er naar mij gekeken - en ik bedankte 
haar voor alle fi jne babbeltjes. En zei: “Doe heel veel groe-
ten aan de u voorgegane zus”. Zij deed haar ogen open 
en zei: “En jij bedankt voor al het werk dat je doet voor 
de gevangenen in de wereld”. Toen sloot zij haar ogen en 
vertrok.’ 

Mee op mijn bagagedrager
‘Zien dat personeel weleens mee weent, is hartopenend. 
Op neonatologie had een arts alles uit de kast gehaald om 
een pasgeborene te redden, maar had het moeten laten 
gaan. Hij bleef vrijwillig bij het afscheidsritueel. Als je 
dan uitnodigt elkaar de hand te geven... mensen kunnen 
daar zoveel inleggen. De arts snotterde daarbij. Ik heb veel 
bewondering voor verpleegkundigen en artsen. Al kan ik 
ook op ze mopperen. Maar er zijn artsen die groots zijn 
in de eenvoud van toegeven: tot hier kunnen we helpen 
en vanaf daar stappen we mee in de onmacht. Ik huil ook 
weleens. Wij krijgen de tip de knop om te zetten bij het 
verlaten van het ziekenhuis. Je moet je niet door het leed 
onderuit laten halen. Maar naar huis fi etsend, draag ik de 
mensen van die dag mee op mijn bagagedrager. Dat wil 
ik ook want ik houd van ze. Wat ik kwijt moet, kan ik 
vertellen aan mijn Braziliaanse vriend Flavio. En in ons 
avondgebed zitten alle mensen die we ontmoetten 
ingebed. Het oecumenische gebeuren is ook zo’n rijkdom, 
de gastvrijheid naar andere godsdiensten en het samen 
zoeken naar waar het op aankomt. Dan kom je uit op 
andere rituelen en samen vieren. Spijtig, dat we in de 
buitenwereld zo met verzuiling bezig zijn. Zelf ben ik 
katholiek opgevoed. Maar voor een ritueel, voor mensen 
van allerlei leeftijden en komaf formuleer ik het respect 
voor ieder en zeg dan: “Waar je ook in gelooft, wat ons 
samenbrengt is de liefde voor degene die daar ligt te 
sterven”. En dat reikt verder dan een denominatie of een 
kerk. Na rellen in Antwerpen rond allochtonen vroegen 
jongeren van een moslimorganisatie of zij iets mochten 
doen voor de zieken. Dit om eens positief voor de dag 

te komen. In djellaba en met hoofddoek namen zij deel 
aan onze zondagsviering en deelden daarna vrede en 500 
eigengebakken koekjes uit. Niet één zieke nam er aanstoot 
aan. Gevangenen en zieken helpen ons om alle franje af te 
leggen en om naar de essentie te gaan. En wat dan over-
blijft is hartelijkheid en ontmoeting - en dat is liefde.’ 

Gevangenis zonder bewakers
‘Nu wil ik gaan schrijven over slachtoffers die niet de kant 
kiezen van de haat. En ik begin bij een Braziliaanse familie. 
Die leerde ik kennen in een aparte gevangenis daar, zonder 
bewakers. De gevangenen doen er zelf open. En in twaalf 
jaar poogde niet één van hen te ontsnappen. De methode 
steunt op twaalf pijlers, waaronder: men is zelf verantwoor-
delijk, familie is essentieel, de gevangenis is klein en werk 
cruciaal. Men kan er een volwaardig diploma behalen voor 
bijvoorbeeld bakker of timmerman. Op de vraag naar 
het verschil tussen deze en andere gevangenissen was het 
antwoord: “Amor, Liefde. Hier voelen we dat de beleids-
makers om ons geven, ons vertrouwen. Dat willen wij 
niet beschamen”. Eén van hen zat voor de moord op een 
taxichauffeur. Inmiddels krijgt hij wekelijks bezoek van de 
familie van die man. Wat gebeurde... Horend dat de 
weduwe een levensbedreigende nierziekte had en men 
geen geschikte donor vond, liet hij zich onderzoeken. 
Hij bleek geschikt en stond zijn nier af. We horen veel over 
‘t kwaad dat de wereld treft, maar dit verhaal is even reëel. 
Jaren geleden vroeg een vrouw me mee naar de man die 
haar zus had vermoord. Dit omdat ze niet haar leven lang 
wrok bij zich wilde dragen. Inmiddels steunt zij enthou-
siast ons werk en zegt: “In de mate waarin wij investeren 
in een goed gevangenisbeleid komt dat ook de slachtoffers 
toe”. 

Op mijn wereldreis langs de gevangenissen heb ik iets van 
de hel gezien; mensen zien sterven uit gebrek aan eten of 
omdat ze gefolterd zijn. In Oeganda is een gevangenis waar 
400 kinderen van 3 t/m 17 jaar zitten opgesloten. Het is 
zo laag wat wij mensen elkaar kunnen aandoen. Maar de 
overtuiging waarmee ik terugkeerde is dat de wereld goed 
is. Het gros van de mensen wil een betere wereld, een 
wereld met meer gelijkheid en vrede. Echt waar.’ •
www.prisoninfo.org

*Zie voor een bespreking: VHTH 2004/3
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Ziek zijn is gezond

Een jaar lang noteerde Jan de Cock zijn belevenis-
sen als pastor in ondermeer een Antwerps zieken-
huis. Het resulteerde in een boek vol verhalen, die 
qua omvang variëren van regels tot pagina’s - en 
qua inhoud van banaal tot ontroerend. Jan die zich 
zowel schaap als herder noemt, neemt je mee over 
afdelingen en zelfs tot in het mortuarium. Vanuit een 
liefdevolle en humoristische blik, verhaalt hij over 
wat hij aangaat en meemaakt rondom mensen die 
ziek zijn of sterven. Sommigen daarvan blijven je bij 
- en anderen lossen op als aspirine in water, aldus Jan. 
Wat mij bijbleef is het verhaal van Chris Jans bezoek-
jes aan hem liggen als losse kralen in het boek en pas 
tegen het eind merk je dat daarmee een parelketting 
is geregen. Chris, vader van een jong gezin, is na de 
constatering van kanker in eerste instantie laconiek 
en lijkt te herstellen. Als het tegendeel gebeurt raakt 
hij gedeprimeerd. Dan komt de ‘waarom ik’ vraag 
en maakt hij met iedereen ruzie. Verder in het proces 
legt hij zich erbij neer en lijkt het alsof de hemel zich 
over hem heen buigt. Na een kort coma weet Chris 
dat God bestaat en verblijft hij in een vrede, die niet 
van deze wereld lijkt. En Jan is erbij, vol vertrouwen 
over het einde. Omdat er geen einde is... 
Druppelsgewijs heb ik Doodgelukkig leven tot mij 
genomen. Telkens een paar verhaaltjes voor het 
slapengaan. Wat een lief boek. En mocht ik binnen-
kort sterven, dan is Jan de Cock van harte welkom 
om me uit te zwaaien naar die andere kant. In België 
is dit boek uitgeroepen tot winnaar van het spirituele 
boek 2012.

Annemarie van Unnik

   Jan de Cock. Doodgelukkig leven; hoopvolle verhalen   
   uit het ziekenhuis. Uitgeverij Lannoo, Tielt, België, 
   2012. �€17,99

Angst voor de dood

verdween door de

vele ontmoetingen

met stervenden

Zieken of gevangenen

met nog maar enkele

maanden te gaan,

stellen zingevingsvragen

Je moet je niet door het leed 
onderuit laten halen
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Een stuk schrijven over muziek en 

spiritualiteit. Erica Nap bleef het uitstellen. 

Tot die middag dat ze naar het café toog 

met haar laptop mee...

Erica Nap

Muziek begint waar spraak ophoudt.
Jean Sibelius

Het magische van muziek is dat zij er in slaagt ons heimwee 
te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben. 

Muziek is de blikopener van de ziel.
Bruno Swinnen

aar zat ik, in het grand café, vol goede voor-
nemens, maar... eerst even m’n mail checken 
natuurlijk. Alweer ruimschoots afgedwaald, 
hoorde ik ineens vrij luid door de luidsprekers 

het geweldige nummer van John Miles klinken: ‘Music was 
my first love, and it will be my last.’ O ja, natuurlijk! Dank 

voor de reminder! Ik zou gaan schrijven... Ik ben dol op 
toeval.
Ken je de tekst van dit lied nog? Music was my first love, 
and it will be my last. Music of the future, and music of the past. 
To live without my music, would be impossible to do. Cause in 
this world of troubles, my music pulls me through. Meer tekst 
heeft het hele lied niet. Meer inhoud wel! De rest van 
het nummer is een demonstratie van een uitspraak van 
de Finse componist Jean Sibelius: ‘Muziek  begint waar 
spraak ophoudt’. De muziek vertelt ons in woordeloze taal 
over de liefde van Miles voor muziek, de onvoorstelbare 
vreugde en grootsheid van een wereld die hij in de muziek 
ontmoet en die hem uittilt boven de wereld van proble-
men en gedoe. Miles weet ons in vier minuten muziek 
mee te nemen naar die wereld. Hij geeft ons een ervaring 
die woorden ons niet hadden kunnen geven. 

Een deur openen
Misschien is John Miles niet helemaal jouw stijl, maar ik 
durf met enige zekerheid te zeggen dat ook jij die ervaring 
kent, de staat van zijn waar goede muziek je kan brengen. 
Hoe muziek een deur kan openen, waarvan je misschien 
nog niet eens wist dat die dicht was. De Belgische 
theoloog Bruno Swinnen zegt, dat muziek in staat is ons 
heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend 
hebben. Ik zou ‘nooit gekend hebben’ graag vervangen 
door ‘iets wat we vergeten zijn’. Swinnen voegt eraan toe: 

‘Muziek is de blikopener van de ziel’. Precies daar 
namelijk, in de ziel, is datgene verstopt wat we wel degelijk 
kennen, maar wat versluierd is door onze gerichtheid op 
de buitenwereld. Goede muziek kan ons even wakker ma-
ken. Het opent de deur naar wat verborgen in onze 
ziel ligt te wachten op onze thuiskomst. Het is een plek 
waar taal niet kan komen, omdat het een ervaring betreft. 
Woorden kunnen daar als symbolen alleen naar 
verwijzen. Muziek kan de ervaring geven. Aldous Huxley, 
de Engelse schrijver en onderzoeker van verhoogde staten 
van bewustzijn, zegt: ‘Na stilte komt muziek het dichtst bij 
het uitspreken van het onuitsprekelijke’. 
Zo kan muziek ons een tijdelijke ontsnapping bieden aan 
de wereld van problemen en lijden waarin we ons lijken 
te bevinden. Ze kan ons optillen naar een ander niveau. 
Een Cursus in Wonderen laat er geen twijfel over bestaan, 
dat een heel andere, geestelijke en goddelijke wereld onze 
ware realiteit is en niet de wereld die we met onze ogen 
lijken te zien. De Cursus is bedoeld aan te sturen op de 
ervaring van ons ware thuis en gebruikt daartoe poëtische 
taal. Poëzie is taal waar nog muziek in zit. De woorden 
van de Cursus zijn daardoor niet alleen symbolen die 
verwijzen naar wat verborgen ligt in onze ziel, zij zingen 

D

tegelijkertijd het lied van de liefde dat ons opent voor de 
ervaring, voor de herinnering. 
Misschien is muziek wel de natuurlijke trilling van onze 
ziel. Daarmee kan ze een belangrijke rol spelen in de trans-
formatie van ons bewustzijn. Kennis hierover gaat al terug 
naar het oude Griekenland van de filosoof Plato. Volgens 
Plato is onze ziel immaterieel, tijdloos en onvergankelijk. 
Ook hij zegt dat daarmee de ziel onze permanente vorm 
is, onze ware realiteit. Soms kan het verstand de waarheid 
niet bevatten en is het belangrijk om het gevoel, de 
waarheid te laten zien. Goede muziek vervult hierin 
volgens Plato een belangrijke rol. Deze vormt een brug 
tussen de ware en de onware wereld. 

De ziel laten zingen
Zingen is van jongs af aan mijn grote liefde geweest. Heel 
langzaam begin ik te doorgronden waarom dit me zo 
dierbaar is. De kabbalistische Zohar zegt bijvoorbeeld: ‘Er 
zijn deuren in de hemel die enkel voor zang openen’. Ik 
geloof dat dit waar is. Of eigenlijk, ik erváár dat dit waar is. 
De goddelijkste momenten in mijn leven zijn de momen-
ten, dat ik voluit mijn ziel kan laten zingen. En steeds weer 
als ik zing ervaar ik daarin een wonder. Ik doe de eerste 
stap, ik heb de moed mijn mond te openen en te zingen. 
Ik zing wat er is, ik zing wat ik voel, ik geef ruimte en 
lucht aan alles: mijn verlangen, mijn pijn, mijn gedoe, mijn 
liefde. Het mysterie van het zingen doet de rest. Het tilt 

mij op naar een andere laag in mijzelf. Het brengt mij naar 
een plek die ik nooit had bereikt als ik had geprobeerd 
te verwoorden wat er in mij is. Als mijn ziel voluit zingt, 
zingt zij uiteindelijk automatisch een lied van liefde, van 
dankbaarheid en van verwondering. Ik ervaar dan wat de 
Amerikaanse violist en dirigent, Yehudi Menuhin, zegt: 
‘Als een mens vanuit zijn ziel zingt, heelt hij zijn innerlijke 
wereld. Als alle mensen vanuit hun ziel zingen, helen zij 
ook de uiterlijke wereld’. 
Dankzij de Cursus weet ik dat er maar één heling nodig 
is: dat ik mijn ware natuur weer herken en ervaar. Dat ik 
uitstijg boven deze ‘world of troubles’ zoals John Miles het 
beschrijft, om te gaan zien dat zij niets werkelijks is en nog 
nooit enig spoor heeft nagelaten op mijn ware Zijn. Dat 
mijn waarneming van de wereld vervangen wordt door de 
visie van de Heilige Geest.  
Ik ontdekte dat het mijn grote liefde is om mensen te 
helpen weer te zingen. Niet zomaar zingen maar écht 
zingen, vanuit hun ziel. Dat bedoel ik letterlijk maar ook 
figuurlijk. Via de muziek in zang, dans en poëzie, proberen 
we te komen tot een herinnering van wie we werke-
lijk zijn. Vanuit deze herinnering kunnen we dan tot de 
expressie van ons ware Zelf komen, zodat anderen dankzij 

ons lied, ons beeld, onze dans, onze muziek en onze 
woorden, ook tot de herinnering van hun ware Zelf kun-
nen komen. Het lied van onze ziel is een lied van liefde. 
Het is de herinnering aan deze liefde en de voortdurende 
keuze slechts haar waarheid te geloven en te delen dat we 
instrumenten worden van haar muziek. Dit is de muziek 
die zonder meer mijn eerste én mijn laatste liefde is. 

Zoals in Een Cursus in Wonderen staat: 
‘Luister, - misschien vang je wel een vleugje op van een 
aloude toestand, niet geheel vergeten; vaag wellicht, en 
toch niet helemaal onbekend, zoals een lied waarvan de 
naam allang vergeten is en waarvan jij je de omstandig-
heden waarin je het hoorde niet meer heugen kan. Niet 
het hele lied is jou bijgebleven, maar slechts een zweem 
van een melodie, niet gebonden aan een persoon, een 
plaats, of iets bepaalds. Maar jij herinnert je, alleen al aan 
dit fragmentje, hoe lieflijk het lied was, hoe wonder-
schoon de omgeving waarin jij het hoorde, en hoezeer 
jij degenen liefhad die daar aanwezig waren en daar 
luisterden met jou. ... Jij kent het aloude lied, en kent het 
goed. Niets zal jou ooit zo dierbaar zijn als deze aloude 
hymne van liefde die Gods Zoon nog immer voor zijn 
Vader zingt’ (T21.I.6 en 9:5-6). •
www.ericanap.nl

Muziek, de blikopener van de ziel
VHTH, jrg.7 nr. 3

Ik kan niet voorkomen

dat men elkaar in de wereld pijn doet

en dat er ziekte is.

Maar door onvoorwaardelijke liefde

kan ik wel een einde maken

aan de ziekte in mijn eigen denken.

Byron Katie

Mijn innerlijke gids is als een kompas.

Op momenten dat ik het even niet weet

maak ik een pas op de plaats

en vraag om leiding.

Harry Welch



nr. 3 - augustus 2013...van hart tot hart... nr. 3 - augustus 2013 ...van hart tot hart...10 11

Niet alleen vrijheid is van alle tijden, onder-

drukking is dat ook. En dat laatste nodigt uit 

om tot innerlijke vrijheid te komen, ongeacht 

de omstandigheden. De helderheid die daar-

door vrij komt, kan iemand wegleiden uit deze 

onderdrukking en in vrijheid brengen.

Els Thissen

k las onlangs een drietal boeken die met onderdruk-
king en vrijheid te maken hebben. Ze laten alle drie 
zien, dat wat er gebeurt in ons leven van ons vraagt zelf 
helder te blijven. Zelf te blijven focussen op wat voor 

ons klopt en wat niet meer. Wat eigen antwoorden zijn 
op wat juist is en wat niet. En daar vervolgens gevolg aan 
te geven. In richtlijn 5 voor het werken in Attitudinal Hea-
linggroepen wordt dat als volgt verwoord: ‘Als we luisteren 
naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord’. 
En daarin is onze vrijheid natuurlijk altijd te vinden.

Het eerste boek dat ik las is De dochter van de imam; het dra-
ma achter de voordeur van een vrome moslimfamilie van Hannah 
Shah (pseudoniem). De schrijfster geeft een beschrijving 
van haar jeugd als dochter van een Pakistaanse imam en 
zijn vrouw, in een stad in het noorden van Engeland. De 
straat waar ze woont is, op een laatste Engelse bewoonster 
na, een soort Pakistaanse enclave midden in een stad. De 
vader van Shah is de imam van deze moslimgemeenschap. 
‘Het drama’ waar Shah in de ondertitel van het boek aan 

refereert is als een veelkoppig monster. Haar vader heeft 
als imam, door zijn functie, interpretaties en uitleg van de 
Koran, grote invloed op de geloofsgemeenschap. Zo dringt 
hij zijn mening op aan gezin en omgeving en rechtvaardigt 
hij met verwijzing naar de Koran zijn handelen. 
Hij mishandelt en verkracht zijn dochter stelselmatig vanaf 
haar 5e jaar, houdt haar gevangen, verbiedt elk contact met 
niet-moslims en bedreigt haar met de dood als ze hier ook 
maar iets over zal zeggen. Ze onderwerpt zich uit angst 
tot het moment waarop zij, niet voor haar oren bedoeld, 
haar vader hoort telefoneren met iemand in Pakistan. Shah 
hoort dat vader de volgende dag met haar van Engeland 
naar Pakistan zal vliegen, waar meteen een huwelijk zal 
worden gesloten. Shah besluit op dat moment dat ze de 
volgende morgen hulp zal vragen op school en nooit meer 
terug naar huis zal gaan. Ze is dan 16 jaar.
De sociale cultuur die Shah beschrijft en waarin dit alles 
voorvalt, is er een van stelselmatige controle en onderdruk-
king van individualiteit, eigenheid en vrijheid. Voor vrou-

wen vertaalt zich dat in de eis van totale onderwerping aan 
de imam, echtgenoot, vader en broers, en dat alles gerecht-
vaardigd door de Koran. Tegelijkertijd ontkomen ook de 
mannen in de gemeenschap niet aan het sociale juk en de 
druk van de voor-
ingenomen ‘uitleg’ 
van de Koran en alle 
daarop gebaseerde 
ge- en verboden. 
Shahs broer wordt 
op jonge leeftijd naar 
Pakistan gestuurd 
om de Koran te 
leren reciteren in het 
Arabisch, een taal die 
hij niet spreekt. Hij 
wordt in de drie jaar 
dat hij daar de school 
bezoekt, stelselmatig 
geslagen en mis-
bruikt. Schaamte en 
angst om verloren eer maakt dat hier niet over gesproken 
wordt. Zo blijft iedereen in de angstige greep van sociale 
en morele onderdrukking. 

Piano spelen in het kamp
Het tweede boek, De pianiste van Theresiënstadt, is van Alice 
Herz-Sommer (1903). Als Joodse vrouw werd ze in de 
oorlog met man en kind naar Theresiënstadt gedeporteerd. 
Haar man werd vermoord. Zij en haar zoon overleefden 
doordat ze, zo zegt ze zelf, in het concentratiekamporkest 
piano speelde en concerten gaf. Ze is inmiddels de oudste 

Vrijheid is van alle tijden

I

overlevende van de Holocaust. Het boek gaat over haar 
leven en de manier waarop ze met wat er gebeurt omgaat. 
Ze is een opmerkelijke vrouw die liever vooruit dan 
achteruit kijkt en een aantal bewonderenswaardige levens-
filosofieën hanteert. Zo zegt ze: ‘Dankbaarheid is onmis-
baar om gelukkig te zijn. Lachen is heerlijk. Als je lacht, 
voel je je fijn, net als iedereen om je heen. Grootmoedig-

heid gaat boven alles. 
Wees aardig. Aardig 
zijn kost niets, en 
de beloning is groot 
voor iedereen. Begrip 
voor anderen kan 
tot vrede leiden’. Ze 
weigert om over het 
concentratiekamp 
te praten omdat dat 
niets goeds brengt. 
Over haar attitude 
in Theresiënstadt: 
‘Door piano te spelen 
verwierp ik haat. Haat 
eet de ziel van degene 

die haat op, en niet van degene die gehaat wordt’. Het 
boek is een optekening van hetgeen ze vertelt over haar 
leven. En daarin klinken dankbaarheid en hartelijkheid 
door. Herz-Sommer heeft haar innerlijke vrijheid altijd 
behouden, omdat ze weigerde het andere de overhand 
te laten krijgen. Weliswaar gevangen in het concentratie-
kamp, nam ze de muziek als voedsel. En dat was voldoende 
voeding om connectie met heelheid en innerlijke vrijheid 
te houden.

Het derde boek is getiteld In Godsnaam van Henk 
Langenberg & Maarten van Laarhoven. Het is een 
gedramatiseerde reconstructie van het dubbelleven van 
Joep Haffmans (1943-
2007), tegen het 
advies van de leraren 
van Haffmans in door 
Bisschop Gijssen tot 
priester gewijd. 
Door de jaren heen 
veroorzaakt hij de ene 
misstand na de andere, 
om te eindigen als 
pastoor-deken in het 
Limburgse Gulpen. In 
de kerk jarenlang hel 
en verdoemenis pre-
kend over mensen die 
ongehuwd samenleven 
of met een partner van hetzelfde geslacht. De communie 
weigerend aan gescheiden mensen. En buiten het gezicht 
van de dorpsgemeenschap seksuele relaties onderhouden 
met mannen en vrouwen van binnen en buiten de kerk. 

In luxe levend en op vakantie van de 1,8 miljoen in de kas 
van het armenbestuur. Misstanden in een relatief kleine 
kerkgemeenschap, jarenlang afgeschermd door - in elke 
geval - het bisdom Roermond. 

Verleiding en bangmakerij
Onderdrukking, bangmakerij en verleiding van volk, gezin 
en kinderen is niet exclusief aan een volk of religie 
voorbehouden. Ook is het een fenomeen van alle tijden. 
Kijk naar de onderlinge strijd bij de Christenen rond het 
pausschap en de anti-paus rond het jaar 1400. Of de 
vervolging van de Katharen. En vandaag de dag, de 
interne ruzies in Afrikaanse landen, de al jarenlange strijd 
tussen Israëli’s en Palestijnen. Syrië, waar mensen in de rij 
voor de bakker worden gebombardeerd door het leger 
van de eigen president. Maar ook hier in het land de nu 
onthulde misstanden in de katholieke internaten tot voor 
een aantal jaren. 
En ook de pastoor van de RK Parochie H. Michaël uit 
Sint Michielsgestel, die de man die zich uitschrijft uit de 
kerk, op 29 april 2010 schriftelijk laat weten - en ik citeer 
-  ‘U wijst Christus en zijn kerk af. ... Daarmee raakt u 
in de eeuwige vergetelheid, waar niemand u ooit nog zal 
missen’. 
Ik vraag me dan af: Wie gelooft dit nog, behalve de pastoor 
zelf en, naar ik vermoed, de paus? 
En als jij dit gelooft en je lijdt eraan, dan is voor jou de 
vraag aan de orde: ‘Kun je absoluut zeker weten dat dit 
voor de volle 100% waar is?’ En wie wil trouwens dáár 
zitten waar deze pastoor zit met dit soort ideeën? 
Soms richten we ons tot anderen om richting en 
waarheid te vinden. Soms ervaren we dat iemand die iets 
deelt vanuit een innerlijk weten, iets zegt dat zuiver en 
helder aanvoelt.

Dan gaat het om een waarheid die overkoepelend is, alles 
insluit en niets uitsluit. Die niet dwingt, maar vrij laat. Die 
een ander uitnodigt om naar de eigen waarheid op zoek 
te gaan en die te volgen. Als we dat niet durven omdat we 
onszelf niet vertrouwen, kan het zijn dat we uitspraken van 
anderen geloven. En als die niet vanuit vrijheid aangereikt 
zijn, begint daar onze zelfgemaakte gevangenis. Als we naar 
die uitspraken gaan leven, kan het leven verworden tot een 
hel op aarde. 
Pas als Shah haar angst overwint, omdat het alternatief van 
trouwen in Pakistan nog erger lijkt, komt ze in beweging 
en bevrijdt ze zichzelf uit de dwangbuis van het ouderlijk 
huis.
Herz-Sommer vindt haar levengevend voedsel in de 
muziek en laat de kampbeulen nooit binnendringen in 
haar hart.
Haffmans gedrag en dat van zijn bazen doen sommige 
kapelaans en pastoors besluiten de kerk te verlaten en 

Verleiding en bangmakerij zijn de 
middelen om mensen te binden
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ouders om hun kinderen elders communie te laten doen.
Los van directe onderdrukking, waarbij mensen gevan-
gen worden gehouden, zijn verleiding en bangmakerij dé 
middelen om mensen te binden. Gaat het niet meer met 
verleiding van het ego: ‘als u zo leeft zult u in de hemel 
komen’, ‘als u mij volgt zal u grote rijkdom ten deel 
vallen in het hier of het hiernamaals’, dan wordt 
gegrepen naar bangmakerij zoals: ‘u zult al uw geld 
verliezen’, ‘u zult in de hel komen’.
Wat drijft dit soort uitspraken aan? Misschien een idee 
over het hebben van macht? Zolang iemand ze voor 
zichzelf volgt is er geen probleem, behalve misschien het 
lijden dat daaruit voortkomt voor die persoon zelf. 
Maar als ‘gepreekt’ wordt dat anderen zich daaraan 
moeten houden, dan vergist iemand zich. En dat is 
natuurlijk meteen het enige dat er aan de hand is.
Als kinderen volgen we uit loyaliteit de regels en gebo-
den van onze ouders, de school, het dorp, de samenle-
ving, de werkgemeenschap, de kerk, de groep, het geloof. 
Dat gebeurt min of meer automatisch, inclusief de 
eventuele uitwassen daarbij. Dat kun je zien aan kinderen 
zoals Shah en haar broer, die jaren hun mond houden 
over iets waarvan ze innerlijk weten dat het niet passend is.

Op eigen benen staan
Als we ouder worden komt er een moment dat we wer-
kelijk bij onszelf te rade moeten gaan of dat wat ons als 
waarheid gepresenteerd wordt, door wie of wat dan ook, 
ouders, school, goeroes, boeken, regiem of kerk, strookt 
met onze innerlijke integriteit, onze eigen waarheid. Of 
we liefde herkennen in de daad, de regel of het gebod dat 
ons voorgehouden wordt. 

Dus vraag ik je: Heb je de moed de regels en geboden die 
je aangereikt zijn en naleeft te onderzoeken op houdbaar-
heid voor jouw eigen leven nu? Dat vraagt op eigen benen 
staan, vertrouwen op eigen wijsheid. Maar niet alleen dat. 
Het vraagt ook vertrouwen in de essentie van wat-is, in 
liefde. Een Cursus in Wonderen zegt niet voor niets, dat 
vertrouwen de belangrijkste eigenschap is van de leraar 
van God, en aan de basis ligt van al zijn andere eigenschap-
pen (ECIW H4.I-X). Ze weten dat het niet de wereldse 
wetten zijn die essentiële waarheid regeren. Dat er een 
essentiële kracht is die alles geborgd houdt.
Dat wetend, zul je alles wat je verteld wordt tegen het licht 
van deze essentie houden. En als je vervolgens geen liefde 
herkent in wat je aangereikt wordt, is dat de uitnodiging 
de storm te trotseren die het volgen van je eigen koers 
met zich brengt? Bijvoorbeeld uit de (ego)groep gesto-
ten te worden, of te horen dat je niet helemaal goed wijs 
bent? Het kan zijn dat er daardoor iets groters in beweging 
komt, zoals in India gebeurde, waar onlangs gevraagd werd 
om ‘gerechtigheid voor en gehoord worden van vrouwen’ 

na de mishandeling, verkrachting en moord op de vrouw 
die uit de bus is gegooid met haar mishandelde vriend.
Maar ook als het klein blijft in de vorm, kan het o zo be-
langrijk zijn voor jouw leven en de mensen om jou heen. 

Jij kunt een voorbeeld zijn voor je kinderen en familie.
En als ik vraag of je ‘liefde’ vertrouwt, bedoel ik niet 
voorwaardelijke of manipulerende liefde, die een rol speelt 
bij onderdrukking, verleiding en bangmakerij. Ik bedoel 
Liefde die vrij laat, ook in verbondenheid. Die ruimte 
geeft om te ontplooien en een eigen waarheid te vinden. 
Die als basishouding een JA heeft, zonder te eisen en op 
te dringen. En die om kan gaan met nee, nu niet of nooit 
niet. Dat is vrijheid! Het vraagt moed te weigeren om mee 
te gaan met onvrijheid. En het geeft je een leven terug 
waarvan je verstoken bent geweest. Namelijk dat van jouw 
Zelf.

Hoe gaat het verder?
Na Shah’s vlucht bestudeerde ze onder andere de Koran. 
Dit om zelf te weten wat er werkelijk staat. Ze kon niets 
vinden over de noodzaak van gearrangeerde huwelijken, 
over hoe je moet bidden en welke woorden je moet 
gebruiken. Zo bevrijdde ze zichzelf van het juk van 
onwaarheid. ‘I won’t forget the day I opened my wings to 
fly’, staat er op haar website. En dat geloof ik graag! 
Alice Herz-Sommer blijft piano spelen, les en concerten 
geven. 109 jaar oud speelt ze elke dag 2,5 uur piano. 
Na de oorlog woont ze eerst in Polen, vanaf 1949 in Israël. 
Op hoge leeftijd verhuist ze naar Londen om dichter bij 
haar zoon te zijn.
Haffmans overlijdt in 2007 aan een hartaanval. Het bisdom 
kan niet meer om een intern onderzoek heen, omdat 
een van Haffmans vriendinnen aangifte heeft gedaan en 
harde bewijzen van Haffmans financiële malversaties kan 
overleggen. •

Hannah Shah. De dochter van de imam; het drama achter 
de voordeur van een vrome moslimfamilie. De Boekerij, 
Amsterdam, 2012. 6e druk, €19,95. 
www.hannahshah.com

Alice Herz-Sommer & Caroline Stoessinger. 
De pianiste van Theresiënstadt. De Boekerij, Amsterdam, 
2012. Gebonden, 240 blz., €18,95. Zie ook het inter-
view met haar in de blog op www.vanharttothart.org

Henk Langenberg & Maarten van Laarhoven. 
In Godsnaam. Carrera, Amsterdam, 2011. €17,90

Het vraagt moed om te weigeren 
mee te gaan met onvrijheid

Die als basishouding een JA heeft, 
zonder te eisen en op te dringen

en groot deel van mijn leven liep ik rond met 
schuld en angst. En het leek onmogelijk te 
bedenken, dat het leven lichter kon zijn. Toch 
was er ook een stemmetje, dat het tegendeel 

beweerde. Ik dacht dat ik succesvol zou zijn als ik me 
bezighield met de toekomst en voelde  me schuldig over 
fouten in het verleden. Wist ik veel dat deze manier van 
leven precies buiten de grenzen van het geluk valt, dat 
waar ik dagelijks naar op zoek was! Ik bleef onophoude-
lijk werken aan een fijnere toekomst en zelfs hopen op 
een beter verleden. Het heden werd teruggebracht tot... 
nou ja, misschien tot ademhalen. Leven in het NU lag 
buiten bereik, terwijl het goed beschouwd alles is wat ik 
(nodig) heb; de enige tijd om te doen, te zijn.
Ik wilde geluk, rijkdom en vrijheid, maar wat ik najoeg 
waren oordelen, verwarring, angst en schuld. Alsof ik de 
zon wilde zien opkomen met mijn blik op het westen 
gericht. Ik wilde liefde ontvangen en wat ik gaf was op 
z’n best onverschilligheid en haat. Liefde was eigenlijk 
geen optie, want ik was verward over de betekenis 
daarvan. Voor mij was het iets wat gebeurde tussen man 
en vrouw - en het had zeker niets te maken met anderen 
of zoiets als de natuur. 

De weg naar huis
Zo stond ik in het leven ten tijde dat ik Gerald Jampols-
ky’s boek Liefde is angst laten varen las. Wat hij beschreef 
leek te eenvoudig voor iemand als ik, die er vanuit ging 
dat het leven moeilijk is. Blijvende vrede... hoezo? 
Door drie jaar oefenen met de 12 principes van 
Attitudinal Healing, vond ik eindelijk de weg naar huis, 
naar onschuld. En ik wil graag een paar ideeën delen die 
mijn leven beïnvloed hebben. 

Het eerste gaat over de werkelijke betekenis van liefde en 
angst. Jampolsky zegt: ‘Liefde en angst kunnen niet naast 
elkaar bestaan’. Hoe kon dit feit zo lang voor mij ver-
borgen blijven in mijn zoektocht naar een uitweg uit het 
labyrint van illusies? Bij liefde gaat het om een vriendelijk 
gevoel jegens iets of iemand, ongeacht hoe die tegen ons 
is. Deze definitie plaatste de verantwoordelijkheid om lief 
te hebben dus terug bij mij. Nu kan ik én niemand de 
schuld meer geven van mijn liefdeloosheid én niemand 
kan mij ervan afhouden van hem of haar te houden. 
Dit begrijpen beëindigde het liefde-haat gejojo zoals van 
iemand houden als die doet wat je bevalt, of veroordelen 
wanneer dat juist niet gebeurt. Want dit geheen-en-weer 
hield me juist af van geluk en leidde juist direct naar 

angst, net als proberen de boel zo te manipuleren dat 
iemand deed wat ik wilde - en bang zijn voor wat men 
van mij dacht. Dus paste ik me voortdurend aan en dat 
bracht nog meer ellende en zelfkritiek. 
Iemand definieerde waanzin als: Steeds weer hetzelfde 
herhalen en er toch een ander resultaat van verwachten. 
Vanuit die gedachte was ik op en top waanzinnig. 
Wat me eruit optilde was AH principe 12: We kunnen 
onszelf en anderen altijd waarnemen als mensen die óf liefde 
verspreiden, óf een beroep doen op liefde. Dit besef hielp me 
op dezelfde manier te reageren op zowel aardig als on-
aardig gedrag van mensen. Houden van hen die mij ook 
liefhebben is makkelijk, maar de uitdaging ligt natuurlijk 
bij diegenen die me lijken te haten. Werkelijk beseffen 
dat zo iemand handelt vanuit angst, doet me proberen 
hem/haar daaruit weg te helpen met mijn liefde. Die 
sleutel opende mijn hart. Een hart waarin nu zoveel 
geluk vloeit, dat ik zelfs kan zien hoe een bloem naar me 
glimlacht als ik langsloop. Mensen zien er opeens mooi 
uit, de wereld is kleurrijk en iedereen wil me alleen maar 
helpen. WONDERlijk. 
Dit is hoe ik terugkeerde naar huis, naar onschuld - en 
hoe ik mijn vrijheid weer claimde. 

Tasha Abdou
Vertaling: Emilia van Leent

Mijn terugkeer naar onschuld

E
ik kan zien

hoe een bloem
naar me
glimlacht

Liefde en angst kunnen niet 
naast elkaar bestaan



 H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T  H A R T  H E T

1...van hart tot hart...
H E T  H A R T

19 augustus 2013, Geleen
Mandala schilderen
24 augustus 2013, Geleen
Familie- & Systeemopstellingen
26 augustus 2013, Geleen
Mandala schilderen
27 augustus 2013, Geleen
Mandala schilderen - introductie
2 september 2013, Geleen
Mandala schilderen
3 september 2013, Geleen 
Een Cursus in Wonderen - introductie
4 september 2013, Geleen 
Familieopstellingen - introductie
7 september 2013, Geleen
In dialoog over ECIW
9 september 2013, Geleen
Mandala schilderen
28 september 2013, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
30 september 2013, Geleen
Mandala schilderen
3-6 oktober 2013, Wahlwiller
Meditatief mandala schilderen
9 oktober 2013, Baarn
Facilitatortraining ECIW-groepen 
begeleiden
13 oktober 2013, Rotterdam
Familie- & Systeemopstellingen
15 oktober 2013, Geleen
ECIW - in dialoog
21 oktober 2013, Geleen
Mandala schilderen
26 oktober 2013, Ulvenhout
Bijscholingsdag facilitators
28 oktober 2013, Geleen
Mandala schilderen
4 november, Geleen
Mandala schilderen
6 november 2013, Baarn
Facilitatortraining ECIW-groepen 
begeleiden
8-10 november 2013
Familie- & Systeemopstellingen
12 november 2013, Geleen
ECIW - in dialoog
16 november 2013, Geleen
Familie- & Systeemopstellingen
18 november 2013, Geleen
Mandala schilderen
25 november 2013, Geleen
Mandala schilderen
30 november 2013, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
1 december 2013, Amersfoort
ECIW - In dialoog
2 december 2013, Geleen
Mandala schilderen

WINTERRETRAITE: 
Deze dagen zijn we erop gericht ons 
werkelijk te realiseren dat het verleden 
‘voorbij’ is en dat Nu het enige is wat 
er is. In dit Nu zijn we ontvankelijk 
voor het leven dat zich eenvoudigweg 
ontvouwt. Daarin ontstaat de volheid 
van het besef ‘Dit-is-het’, en dat geeft 
onmiddellijk ontspanning. Stilte, 
uitwisseling, geleide meditaties, 
opstellingen maken deel uit van de 
dag. We werken met thema’s die door 
deelnemers worden ingebracht. De 
retraite wordt geleid door Els Thissen.
27-31 december 2013, Denekamp
Vrij 11 - din 11 uur. Huize Elisabeth 
Gravenallee 11, 7591 PE. Cursus 
€345. Verblijf 1pk €300; 2pk €240

WORKSHOPS:
Familie & Systeemopstellingen
Ja’ zeggen tegen dat wat er is, ... als 
dat ook is wat je wilt. Die kans heb je 
in een familie- of systeemopstelling. 
Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggen 
tegen dat wat er is voelt als het 
herwinnen van je vrijheid, die er overi-
gens altijd al was. Het geboortegezin, 
het huidige gezin, een werksituatie, 
een ziekte of strijdende elementen in 
een relatie of persoon kunnen onder-
werp zijn van een opstelling. Doordat 
de situatie fysiek in de ruimte wordt 
opgesteld, omdat deelnemers –voor 
de duur van de opstelling- de plek van 
de vader, moeder, broers en zussen 
kunnen innemen, worden patronen 
en spanningsvelden zichtbaar. Deze 
aan het licht te brengen, leidt vaak tot 
harmonisering en genezing van die re-
laties, patronen en verhoudingen. Het 
gaat bij een opstelling niet om goed of 
fout, of om de beoordeling van een 
situatie. Slechts om het transparant, 
en daardoor inzichtelijk maken van de 
situatie. Op basis daarvan kan degene 
voor wie de opstelling wordt gedaan 

een nieuwe keus maken, of niet.
Als jij vrede wilt in een relatie, dan kan 
dat. En van daaruit kun je verder.
24 aug. 2013, Geleen
Zat 10:00-16:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €70.
4 sep. 2013, Geleen - Introductie
Woe 19:30-21:30 uur. Mauritspark 
1A, Unit 13, 6163 HM. €10.
13 okt. 2013, Rotterdam
Zon 10-16:30 uur. LMC Praktijk-
onderwijs Talingstraat, Talingstraat 
170, 3082 MH. Cursus €70.
8-10 nov. 2013, Wahlwiller
Vrij 10:00-zon 16:00 uur. Arnold 
Janssen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €220. 
Verblijf 1pk €135
16 nov. 2013, Geleen
Zat 10:00-16:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €70.
21 jan. 2014, Geleen - Introductie
Di 19:30-21:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. €10.
1 feb. 2014, Geleen
Zat 10:00-16:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €70.

ECIW - In dialoog
Bijeenkomsten rond thema’s als: 
vergeving; illusies; zonde; schuld; 
schuldeloosheid; oordelen; projectie; 
heelheid. Eigen beelden worden naast 
dat wat de Cursus zegt gelegd en 
bekeken op houdbaarheid. Een 
wonder, zegt de Cursus, is een omslag 
in waarneming, namelijk van angst 
naar liefde. Tijdens de bijeenkomsten 
kun je ervaringen en eigen kwesties 
inbrengen. Je kunt en mag je bewust 
worden van de onveranderlijke, 
eeuwige en eenduidige waarheid, 
waarin de vrede van God besloten ligt.
In dialoog - Serie - Geleen
2013: 15 okt; 12 nov; 10 dec, Geleen.
2014: 14 jan; 11 feb; 11 mrt; 15 apr; 
20 mei.
Di-av 20:00-22:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Deelname: €160. 
voor 8x. Later instappen is mogelijk.
In dialoog - Losse dagen
7 sept. 2013, Geleen
Zat 14:00-16:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €20.
3 september 2013, Geleen - Introductie
Di 19:30-21:30 uur. Mauritspark 1A, 
unit 13, 6163HM / €10.

Activiteiten 
chronologisch
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et hoeft allemaal niet zo groots en mee-
slepend. Soms is één klein dingetje per dag 
juist hét dingetje dat het verschil maakt. Al is 
het maar iéts dat bijdraagt. Eén moment van 

de dag dat ik écht iets met aandacht heb gedaan. Waar-
over ik kan glimlachen en tevreden kan zijn. Iets simpels. 
Gisteren bijvoorbeeld. Jim, onze jongste, had in een 
ogenblik van uiterste frustratie een krachtterm door de 
kamer geslingerd waar de honden geen brood van lusten. 
Ik moest iets gemist hebben. Blijkbaar had zijn broer zijn 
uiterste grenzen ver overschreden, want een scheldwoord 
van dit kaliber van zijn lippen kwam maar zelden voor. 
Ik zat juist op dat moment aan de telefoon met een klant 
en hoopte dat deze de onwelvoeglijke uitspatting van 
prille maar heftige broedertwist had gemist. Het gesprek 
duurde voort; ik kon het niet zomaar afkappen om mijn 
zoon te berispen. Mijn telefoontje was bijna klaar, klant 
leek niets te hebben gemerkt, maar ik was de draad van 
het gesprek kwijt. Ik hing op. 
Na een ogenblik van stilte klonk daar opnieuw een 
knetterende krachtterm uit de mond van de negen-
jarige. Verbluft sommeerde ik hem bij mij te komen. Hij 
weigerde. Ik riep hem opnieuw, hij weigerde vierkant. 
Dit was geen alledaags gedrag, ik was werkelijk van mijn 
stuk gebracht. Ik wist dat hij wel erg getergd moest zijn 
door zijn grote broer, maar toch: no mercy, dit soort taal 
tolereerde ik zeker niet. 
Resoluut stapte ik op hem af, pakte hem bij de arm en 
zei kalm maar zeer beslist: ‘Dit kan niet. Dit soort taal 
wil ik je niet horen uitslaan. Niet hier in huis en ook niet 
daarbuiten. Ben je helemaal mal geworden. Naar boven 
nu, poets je tanden en ga naar bed’. Geen kopje thee. 
Niet nog een half uurtje op de bank, geen verhaaltje. 
Mijn hart bloedde. Ik vond het erg om hem zó naar bed 

te sturen, wetend dat hij slecht zou slapen. Ik liep mee 
naar boven. Met zijn rug naar mij toe poetste hij boos 
zijn tanden. Met zijn rug naar mij toe trok hij veron-
gelijkt zijn pyjama aan. Ik zuchtte. Ik dacht aan de les 
uit ECIW: ‘We kunnen ervoor kiezen, vredig te zijn, 
wat er ook maar buiten ons gebeurt’. Dat gold voor mij 
en ook voor hem. Zo wilde ik niet dat hij zijn bed in 
zou stappen. 
Ik zei zacht: ‘Ik denk dat het goed zou zijn als je leert, 
je drift te beteugelen, er anders mee om te gaan. Ik weet 
hoe het is, ik ken het zelf. Voordat je het weet voel je je 
veel rotter dan je had gewild, en voor een veel langere 
tijd dan als je anders gekozen had. Dan zeg je dingen die 
meer kapot maken dan je lief is en heb je spijt. Alle keren 
dat dit mij is gebeurd, herinner ik mij nog. Ik weet ze 
nog allemaal. Begrijp alsjeblieft: ik veroordeel je 
boosheid niet. Ik zeg alleen dat het goed is, te leren dat je 
ook anders kunt kiezen dan boos worden. Misschien zou 
het je bijvoorbeeld lukken, een grap te maken en zo je 
boosheid om te buigen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn 
maar probeer het eens, als het weer voorkomt en als je 
er dan aan denkt’. Hij mompelde iets onverstaanbaars. 
Terwijl ik op de rand van het bed tegen hem praatte 
stond hij nog steeds met zijn rug naar mij toe, zijn armen 
beschermend over elkaar. Ik bedacht wat een dwarskop 
hij soms toch kon zijn en hoe moeilijk het dan voor hem 
was, bij te draaien. Ik dacht aan de Bach bloesems; aan 
welk bloemetje nu behulpzaam zou zijn als ompoler van 
de norse mopperigheid op zijn broer, maar het schoot 
me even niet te binnen. Ik had met hem te doen en wist 
niet wat te zeggen, ik wilde op ooghoogte praten met 
hem, niet belerend zijn. Ik haalde diep adem en vroeg 
in stilte om hulp. Ik kreeg meteen een ingeving: een 
vraag kwam in mij op. Zonder een zinnig antwoord te 
verwachten vroeg ik hem: ‘Wat kan ik doen om je te 
helpen, je weer prettig te laten voelen..?’ Direct 
antwoordde hij bijna fluisterend: ‘Kopje thee...’ Hij zei 
het op een manier waar weinig hoop uit sprak. 
Ik glimlachte opgelucht. ‘...En even voorlezen op de 
bank beneden, is dat een goed idee?’ Hij knikte blij en 
een voorzichtige glimlach brak door op zijn snoet.

Inez Kroon

Kopje thee

H
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We leren zien 

dat we niets hoeven doen voor liefde:

die is in onszelf aanwezig.

Byron Katie Voor meer data: zie de website 
www.elsthissen.nl
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1 december 2013, Amersfoort
Zo 14:00-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. 
Kosten €8. Zaal open 13.30 uur-
17:00 uur. Aanmelden niet nodig.

Meditatief Mandala Schilderen
In stilte laten we ons leiden door onze 
intuïtie en maken een numerologische 
mandala (50/50 cm) in 5 dagen in het 
atelier in Geleen of tijdens 4 aaneen-
gesloten dagen te Wahlwiller. We 
tekenen de beelden en gebruiken de 
kleuren die zich aandienen en werken 
met potlood, inkt en acrylverf. Om 
een mandala te maken hoef je niet 
gestudeerd te hebben of te kunnen 
tekenen. Gevraagd wordt om open te 
staan voor de impuls van het moment. 
Er is intensieve begeleiding beschik-
baar (incl. papier en acrylverf).
19, 26 aug; 2, 9, 30 sept; 21, 28 okt; 
4, 18, 25 nov; 2, 9, 16 dec. 2013, 
Geleen
Ma 9:30-16:30. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. 5 dagen in over-
leg: €200; losse dag €50
Introductieworkshop: 27 aug. 2013, 
Geleen
Di 19:30-21:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. €10 per avond
3-6 oktober 2013, Wahlwiller
Don 10:00–zon 16:00 uur. Arnold 
Janssen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €250. 
Verblijf 1pk €190

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen wil-
len (gaan) begeleiden. Heb je belang-
stelling? Neem dan contact met ons op.
14-16 februari 2014, Wahlwiller
Vrij 10:00-zon 16:00 uur. Arnold Jans-
sen Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 

BA. Cursus €240. Verblijf 1pk €140
Losse trainingsdagen 
Zat 10:00-16:30 uur. €70 per dag.
Hilversum: 28 sept; 30 nov 2013
Nieuw Nazareth, Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC

Facilitatortraining AH-groepen 
begeleiden 
Attitudinal Healing (AH) gaat over 
het helen van je innerlijke houding. 
Het biedt je die mogelijkheid door 
het focussen op de 12 principes van 
AH, die voortkomen uit Een Cursus 
in Wonderen. In een AH-groep 
herinneren we elkaar aan onze 
heelheid door onbevooroordeeld 
te luisteren en delen. De Facilita-
tortraining is bedoeld voor mensen 
die een AH-groep willen begeleiden 
of willen oefenen in het toepassen 
van het gedachtegoed in hun leven. 
Naast praktisch oefenen in het 
begeleiden van een groep, gaan we 
in op de betekenis van de 12 prin-
cipes en de 10 richtlijnen voor het 
werken in AH-groepen. 
Meer info op: www.elsthissen.nl
21-23 maart 2014, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster, Capucijnenweg 9, 6286 BA 
Wahlwiller. Cursus e240. 
Verblijf 1pk e140.

Facilitatortraining ECIW-groepen 
begeleiden
Je leert om groepen te faciliteren op 
basis van het gedachtegoed van de 
Cursus. Als je je deze basisattitude 
eigen maakt, zul je merken dat dit 
ook doorwerkt in het omgaan met 
anderen, zoals leerlingen in een klas, 
collega’s, of met je partner, moeder, 
vader of kinderen. Dan wordt het 
een manier van in het leven staan.
Faciliteren betekent: het proces 
vergemakkelijken. Als facilitator wil 
je de bijeenkomst makkelijk maken 
en de gelegenheid geven op een 
ontspannen en open manier uit te 
wisselen over de Cursus, inzichten 
hieruit en de invloed ervan in ons 
leven met elkaar te delen. Meer info 
op: www.miraclesincontact.nl
Blok 1 - 4 dagen: Faciliteren vanuit 
het hart: 9 okt; 6 nov; 4 dec’13; 8 
jan’14, Baarn
Woe 10:00-17:00 uur. MIC Studie-
centrum, Eemstraat 14-b, 3742CA. 
Kosten: e385,- Info en opgave: 

MIC secretariaat: 035-8883073 / 
info@miraclesincontact.nl / 

Bijscholingsdag Facilitators
Thema: Begeleiden in vrijheid (zo-
wel van groepen, als individuen). 
Inbreng van vragen/situaties door 
deelnemers is van harte welkom.
26 oktober 2013, Ulvenhout
Zat 10.00-16.30 uur. Bladerstraat 
23, 4851 AE. Deelname e60. 

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- & 
Coursegroepen, mensen die de 
facilitatortraining hebben gevolgd, 
en/of overwegen een groep te 
starten.
5 april 2014, Hilversum
Zat 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Op basis van donatie.

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld, 

telefoon 043-3647987 

anjavanaarle@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl
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Drenthe & Zeeland
Er zijn op dit moment geen groepen 
in Drenthe & Zeeland. 
Wellicht iets voor jou als facilitator? 
Heb je interesse, neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.
Flevoland
Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06 44860820
Lelystad:
Mariet ten Doeschot 0320 256600
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06 24249649
Lemmer:
Mirjam Rombouts 06 2507 2265
Gelderland
Ede:
Wimmie Denekamp 06 22977338 & 
Erna Bakker 0318 643268
Epe:
Derkje Volkerink 0578 662475 & 
Johanna Maria de Raat 
0578 627678
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341 251181
Ochten:
Sylvana Weststrate-Tomaello 
0344 641551
Rheden:
Annie Bekker 026 4454004
's Heerenberg:
Melle Pool 06 22451294 
Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050 5420233
Haren:
Marrigje Dijksma 06 13874436
Limburg
Belfeld:
Silvia van Voorthuizen 06 30584124 
& Roelien Rooseboom 06 27160481
Echt:
Peter Winteraeken 0475 484833 
Lottum:
Arlette Rieken 077 4633233 / 
06 52428036
Maastricht (1):
Björn Stienstra 06 23563353
Maastricht (2):
Resie van den Booren 06 12334212 
/ 043 3473366
Sittard:
Beppie Cloo 046 4581597

Noord-Brabant
Breda:
Jopie van der Feer-Heeren 076 
5208377 & Chris Jousma 040 2904577
Eindhoven:
Mieke Panhuysen 06 15354156 & 
Diny Smits-Setz 040 2425260l
Geldrop:
Francijntje Keesmaat 040 2850323 & 
Anneke van Haendel 049 2663226
Mierlo:
Anneke van Haendel 049 2663226 & 
Francijntje Keesmaat 040 2850323
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164 671255
Tilburg:
Annemarie Korn 06 25277577  & 
Mariëtte de Visscher 020 8228762
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06 39838145 / 
076 5616741
Veldhoven:
Wies Klaassen 040 2535494 
Noord-Holland
Amsterdam (1):
Emma Veenstra 020 6969132
Amsterdam (2):
Nicolien Gouwenberg 020 4184947 
/ 06 21583238
Amsterdam (3):
Annemarie Korn 06 25277577 & 
Mariëtte de Visscher 020 8228762
Beverwijk:
Bert van Oosterhout 0251 244494 & 
Ina Oldewarris
Haarlem (1):
Daniëlle Ferdinandusse 06 15367658
Haarlem (2):
Nicolien Gouwenberg  020 4184947 
/ 06 21583238
Heemstede:
Maria de Wilde2  023 7433983 
Overijssel
Oldenzaal:
Rogier Pondaag 0541 517468
Zwolle:
AnnetteDrijfhout & Sabina Sheerazi 
038 4214002
Utrecht
Baarn:
Gretha van Loenen 035 5414179
Huis ter Heide (1):
Fleur Smelt 035 6920802 & 

Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Huis ter Heide (2):
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Utrecht (1):
Ingrid de Vries 06 50216267
Utrecht (2): 
Marie-Alice Storimans 
030 2712855 / 06 81169700 
Utrechtse heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343 431577 
Veenendaal:
Leneke van der Velde 06 21506214 
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343 477517
Zeist (1):
Etty de Graaf 030 6990028
Zeist (2):
Maurice Hardy 06 15386752
Zuid-Holland
Alphen aan de Rijn:
Janny Buijs 0172 853773
Delft:
Monique Toonen 06 14313479
Den Haag (1):
Anne-Mie Devolder 070 3545802
Den Haag (2):
Yvon Scharis 070 3522379 
Gouda:
Marianne Spoor 0182 532396
Lekkerkerk:
Jans Ooms 0180 663408
Monster:
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Voorhout:
Anna Sedelaar 0252 225311 / 
06 53362337
Zuid-Beijerland:
Anna Nijdam 0186 662055

2 algemene groep & groep voor   
  ouders van kinderen die kort of 
  lang geleden overleden zijn

Nederlandstalige groepen in 
het buitenland:

Oost-Spanje
Benitachell (Alicante):

Trudi van Dorp 

(00 34) 965 973 199 / 639 361 999 

AT T I T U D I N A L  H E A L I N G G R O E P E N

Als je belangstelling om deel te nemen aan een groep, óf eerst meer informatie 

wilt over bijvoorbeeld frequentie van bijeenkomen, dan kun je contact opnemen 

met een van de facilitators (begeleiders). Voor e-mailadressen 

zie: www.vanharttothart.org bij AH-Groepen. 

Richtlijn gevraagde bijdrage per bijeenkomst: gratis tot maximaal € 7,-

Set van 12 kaarten met de 
geïllustreerde principes van 
Attitudinal Healing door 
Annemarie van Unnik. 
Prijs €3,- (excl. verzendkosten). 
Te bestellen bij: Stichting Centrum 
voor Attitudinal Healing. 
Tel 043-3647987; Luipertstraat 12, 
6237 NM Moorveld; E-mail: 
attitudinalhealing@vanharttothart.org

Nieuwe groepen 
Ochten:
Sylvana Weststrate-Tomaello 
0344 641551

Zeist (2):
Maurice Hardy 06 15386752 

Intervisie-groepen 
Regionale bijeenkomsten voor 
en door facilitators van Attitudi-
nal Healinggroepen. Om uit te 
wisselen over ervaringen als fa-
cilitator, elkaar te ondersteunen, 
inspireren, bijscholen en aan te 
moedigen in de basisattitude 
van Attitudinal Healing.
Brabant
Henny van der Feer 
076 5208377
Midden-Nederland
Fleur Smelt 035 6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 
030 6920905
Nog geen intervisiegroep in jou 
regio? Geeft je op als contact-
persoon en doe een oproep 
om je collega-facilitators uit te 
nodigen deel te nemen aan 
een regio-intervisie-groep.
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AH-workshops voor Palestijnse 
vrouwen in Bethlehem
In september 2013 biedt de 
Stichting Centrum voor Atti-
tudinal Healing een aantal 
workshops, voor Palestijnse 
(vluchtelingen)vrouwen, 
in Bethlehem aan. Thema: 
Omgaan met moeilijk gedrag 
van kinderen en een heldere 
communicatie tussen ouder en 
kind in alledaagse situaties. Voor 
de Stichting reizen Els Thissen en 
Anja van Aarle naar Bethlehem. 
Als u dit project financieel
wilt steunen kunt u uw 
bijdrage overmaken op ING rek 
nr 4784297 – t.n.v. Stichting 
Centrum voor Attitudinal 
Healing te Moorveld o.v.v. 
Bethlehem. IBAN: NL03 INGB 
0004 7842 97 / BIC: INGBNL2A
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ONTMOETINGSPUNT UTRECHT VOOR 
EEN CURSUS IN WONDEREN

Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit ECIW via 
mini-workshops. Programma van 11.00 - 12.30 uur; 
open om 10.30 uur. Entree € 7 (U-pas € 5). 
Angelshop, Oude Gracht 288a, Utrecht, ingang winkel. 
Info: 030-6565024. 
• 15 sep: Fleur Smelt en Nannette Vennema - 
Emotie als voertuig naar heelheid
• 20 okt: Ernestine Martens - Deze wereld duurt 
maar een ogenblik
• 17 nov: Janny Buijs -  Licht in de droom

E N  V E R D E R . . .

Verbind

je

bewustzijn

met

al

wat

verbonden

is

ECIW T21.III.9:7

Mandalakaarten 
van Els Thissen

Te bekijken en bestellen via www.elsthissen.nl 
2 identieke kaarten met enveloppe €�3,- 

12 verschillende kaarten met enveloppe € 15,- (excl. verzendkosten).

CD lijst
De volgende CD’s zijn te bestellen op www.elsthissen.nl

Prijzen exclusief portokosten.

Kurt van Sickle

River of Life  €�19,00

James Twyman

The Order of the 

Beloved Disciple  €�20,50

May Peace Prevail 

On Earth   €�19,05

Sophia

Hidden waters/

Sacred ground  €�19,00

Return   €�19,00

David Whyte

Close to Home  €�20,50

Karen Drucker

The Call   €�19,00

Songs of the Spirit 1 €�19,00

Songs of the Spirit 2 €�19,00

Songs of the Spirit 3 €�19,00

Songs of the Spirit 4 €�19,00

Hold on to Love  €�19,00

All about Love  €�19,00

Shine   €�19,00

Wild Roses/Beth & Cinde

Northren Lights  €�19,00
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Emma Veenstra

egelmatig zit ik verstrikt in een muurvast 
thema, dat in mij de kop opsteekt: ‘Waarom is 
de wereld toch zo slecht? ’ Verstandelijk gezien 
weet ik wel dat ik daar ook anders tegenaan 

kan kijken, maar ‘t blijft als onrechtvaardig voelen - zelfs 
al sterven we uiteindelijk allemaal (op zijn minst aan 
ons ego).
Natuurlijk heeft ieder mens wel van die gestolde 
gedachtepatronen, maar het ene onderwerp stemt 
treuriger dan het andere. Neem mijn buurman Henk. 
Zijn leidmotief heet Verontwaardiging. Hij windt zich 
voortdurend op over alles wat anderen ‘anders’ doen dan 
hijzelf. Dit in combinatie met de overtuiging ‘wie niet 
voor mij is, is tegen mij’. Via dat duel creëert hij zijn 
eigen hel. Want de hel, dat zijn de anderen, wist Sartre al 
te vertellen.

Mora daarentegen, van de kookclub, denkt juist dat 
anderen altijd het beste met haar voor hebben, vanuit een 
welhaast verwijtbare onschuld. Want als je kleuter-af bent 
zou je toch beter moeten weten? (denk ik dan weer). Al 
te goed is buurmans gek! Ze wordt prompt regelmatig 
belazerd. Maar van iedereen die haar oplicht, voorliegt 
of achter haar rug om uitlacht, denkt Mora standaard dat 
het in wezen goed bedoeld is.
In spirituele zin heeft ze daarmee absoluut een punt. 
Alleen... ook bij Mora blijkt de schoonheid van haar ge-
dachten in de praktijk slechts een selectieve interpretatie 
te zijn. Want als ánderen belazerd of vernederd worden, 
neemt Mora het de daders wel degelijk kwalijk. Dan lijdt 
ze hevig. Met andere woorden: ze heeft uitsluitend last 

van andermans kwade zin via een omweg; ze betrekt die 
nimmer op zichzelf. Maar lijdt wel aan de wereld.

Lood om oud ijzer
Persoonlijk vind ik het jammer dat zelfs iemand als 
Mora kennelijk toch niet ‘verlicht’ is. Dat bevestigt een 
andere standaardvrees van mij: dat alles ‘lood om oud 
ijzer’ zal blijken te zijn. Want wie discrimineert er niet? 
Allemaal denken we duaal, verdelen we de wereld in 
een wij en een zij.
Is dat erg? Niet in de neutrale zin van ‘onderscheid 
maken’. Een stoel is nu eenmaal geen tafel. Wel als het 
onderscheid ego-gerelateerd is, want dan hangt er opeens 
een waarde-oordeel aan. Tegenstellingen zullen er altijd 
zijn: wit versus zwart, man versus vrouw, atheïst versus 
gelovige. Juist die verschillen maken het leven kleurrijk. 
Het gaat pas mis als we een vonnis over al die verschillen 
vellen. Niet alleen over de buitenkant (mooi, lelijk) maar 
ook en vooral van binnenuit: onze gedachten die in dat 
‘buiten’ alles willen ordenen, interpreteren en be- of 
veroordelen. ‘Zó moet het zijn, dit is de maatstaf en al 
het andere is fout/slecht/lelijk, etc.’ en dus de vijand. 
Die ons angst aanjaagt.
Of de kring van ‘wij tegen hunnie’ nu groot is of juist 
klein, er blijft zo altijd sprake van twee partijen. In de 
waan van de dag vergeten we dat het één niet zonder het 
ander kan en willen we het ene, het ‘goede’, afscheiden 
van het andere, het ‘kwaad’, terwijl ze beide slechts bij 
gratie van elkaar kunnen existeren. Pas als we dat zien, 
begrijpen we volgens mij ook de symbolische betekenis 
van ‘de heilige drie-eenheid’.

Het verlossende antwoord
Terug naar mijn eeuwig repeterende thema: waarom 
is de wereld slecht? Ik stel de vraag gewoontegetrouw 
weer eens aan mijn vriendin Annie. Zij kent mij (en deze 
gedachte) inmiddels door en door en antwoordt, in een 
poging tot troost: ‘omdat de wereld ook goed is’. Maar 
aangezien ik best weet dat ook Annie het Walhalla nog 
niet heeft bereikt, zeg ik kribbig: ‘Wat schiet ik op met 
zo’n dooddoener? Jij hebt evenmin de wijsheid in pacht 
als ik!’ Ze knikt zonder verzet. Dat troost vreemd genoeg 
weer wél. En we besluiten de kwestie samen eens onder 
de loep te nemen, de mogelijkheden af te tasten om 

al redenerend wellicht tot een verlossend antwoord te 
komen. Sterker nog: om de ultieme aha-erlebnis van het 
universum af te dwingen.
Zij: ‘Het is natuurlijk maar net hoe je naar de wereld 
kijkt, waar je het accent op legt.’
Ik: ‘Maar verdwijnt daarmee het kwaad?’
Zij: ‘In zekere zin wel: wat niet bestaat in jouw 
gedachten, bestaat ook niet in jouw ervaring van de 
wereld.’
Ik: ‘Dat zou ontkenning zijn’.
‘Maar voegt het dan iets toe, als jij je druk maakt om 
“de wereld”, terwijl je er niks aan kunt veranderen? 
Dan verbind je je met dat kwaad en maak je er zelf ook 
deel van uit.’
‘Daar ben ik het niet mee eens; zo geredeneerd verandert 
er nooit wat! Ik probeer zelf juist zo goed mogelijk te 
leven...’
‘Daar heb je gelijk in, Emma. Jij staat vaak voor 
anderen klaar. Op die schaal kan je ook zeker een 
“verschil” maken. Maar moeten anderen het daarom 
meteen maar net zo doen als jij? Verander de wereld, 
begin bij jezelf! Enne... sorry hoor, maar “mind your 
own business”, dat zei de Dalai Lama al. Want hoe 
behulpzaam is het, anderen vanuit jouw “goedheid” te 
veroordelen?’
Ik blijf koppig volhouden. ‘Maar de mensen moorden 
elkaar uit!’
‘En jij wilt ze vervolgen, afstraffen, gevangen zetten?’
Ik zwijg. Hm, zo had ik het nog niet bekeken.
Annie denkt hardop: ‘Stel, ik heb een zoon, die letterlijk 
mijn Alles is. Ik zou mijn leven voor hem geven! 
Maar hij is behoorlijk in de war, en in die verwarring 
vermoordt hij iemand anders. Ja, dat is verschrikkelijk! 
Maar zou ik, als moeder, daarom minder van hem 
houden? Als dat zo is, wat is mijn liefde dan waard? 
Een liefde die aan voorwaarden gebonden is?’

Ik zwijg nog steeds. Heb ook zo gauw geen antwoord 
klaar. Zeg dan, ietwat bits: ‘Toch heb je mooi praten. 
Ben jij dan nog nooit teleurgesteld in een ander?’
Annie moet nadenken. Er wil haar zo gauw niks te 
binnen schieten. ‘Ik weet wel,’ zegt ze dan, ‘dat als wij 
gaan twisten over wie er “gelijk” heeft, onze discussie het 
begin van een oorlog zou kunnen betekenen. Terwijl... 
het zijn maar woorden, niet de dingen zelf. En toch 
ontstaan er op deze manier telkens conflicten, overal en 
altijd weer, in het groot en in het klein. En ze kunnen 
lang aanhouden! Tenzij één van de partijen zo wijs is het 
over zijn kant te laten gaan of, in weerloosheid, de andere 
wang toe te keren.’

Teleurgesteld
Ik wacht nog steeds, vind dat ze mijn vraag vermijdt. 

‘Waarom is de wereld slecht?’

R

Dan schiet haar toch een voorbeeld te binnen. ‘Ja, ook 
ik ben wel eens teleurgesteld. Dat was bijvoorbeeld 
toen mijn ex-baas, die ik altijd loyaal had gediend, mijn 
ontslag wist te forceren via leugens, listen en bedrog. 
Uitsluitend omdat ik in zijn ogen té succesvol was in 
mijn werk, en hij dat ervoer als een bedreiging.’
‘Nou?’ zeg ik triomfantelijk, ‘ik zei het je toch?’
‘Maar dat verhaal had wel een onverwacht staartje. 
Want na een lang proces van rouw en woede over zoveel 
onrechtvaardigheid, bleek ik uiteindelijk zonder die 
baan beter af te zijn. Nieuwe kansen deden zich voor en 
inmiddels voel ik mij  gelukkiger dan toen – en zegen 
ik dagelijks mijn ex-baas!’

Annie lacht bij de herinnering, ik zucht. ‘Dat kan wel 
wezen, maar die man was uiteindelijk toch slecht!’
Annie aarzelt. ‘Tja... wat weten wij ervan?’ zegt ze 
peinzend. ‘Om het licht te bereiken moeten wij eerst 
vaak door het donker heen, als “dader” of als 
“slachtoffer”. Zonder dat zouden we het licht niet eens 
herkennen! Maar zolang wij in duisternis rondtasten, kan 
de wanhoop bij gebrek aan vertrouwen inderdaad hard 
toeslaan. Pas achteraf zien we dan, waar het geleden leed 
“goed” voor was. En pas dan kunnen wij het vergeten 
- en vergeven’. Ze lacht: ‘of niet natuurlijk! Want als 
we willen bewijzen dat de wereld slecht is, blijven we 
die wereld met ons leed om de oren slaan. Bewust of 
onbewust. Maar uiteindelijk zetten we zo alleen onszelf 
gevangen!’
Ik vind Annie, hoeveel liefdevolle diensten ze mij in het 
verleden ook heeft bewezen, nu vooral vervelend. Want 
ze bedoelt mij! Boos stamp ik naar buiten, knallend met 
de deur.

Samen sparren
Na een week komt Annie onverwacht bij me langs. 
Voorzichtig, aarzelend, probeert ze duidelijk te maken, 
dat ze niet uit was op haar ‘eigen gelijk’ maar het 
integendeel gewoon heerlijk vindt om, telkens weer, 
samen met mij te sparren. ‘Dankzij onze verschillen zet 
je mij aan het denken!’ 
Ik besef dat bij mij hetzelfde gebeurt. Onverwacht valt 
mijn blokkade weg. ‘Jij zet mij óók aan het denken,’ 
beken ik openhartig. Lachend vliegen we elkaar in de 
armen. Twee dikke vriendinnen. Hoezo een slechte 
wereld? Op dit moment is de wereld prachtig. En toch is 
hij in zichzelf geen spat veranderd. •

Lastige gesprekken leveren ons vaak het 

meeste op - zij het soms pas na een tijdje, 

als het kwartje valt. Eerst moeten we door de 

barrières van ons eigen verzet heen.
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Wat is een liefde waard, als ze 
aan voorwaarden gebonden is? Mora is welhaast behept met 

een verwijtbare onschuld

Hoe behulpzaam is het, 
anderen vanuit jouw ‘goedheid’ 
te veroordelen?
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Jos Seeboldt

l vanaf het begin heeft de Cursus mijn denken 
en doen veranderd. Dit door zijn ongenuan-
ceerdheid. Dingen die ik al wist en aanvoelde, 
werden zo zwart/wit neergezet dat er geen 

ontsnappen mogelijk was. Het zet de wereld van waar-
heid en die van het ego zo duidelijk naast elkaar, dat het 
onmogelijk werd niet voor de waarheid te kiezen. Maar 
de ECIW-taal is lastig. Ingewikkelde zinnen, ouderwetse 
taal, dubbele ontkenningen en onverwachte overstappen. 
Allerlei begrippen worden uitgelegd en herhaald, maar 
de logica achter het geheel zag ik niet. Nu ben ik van na-
ture een projectleider type. Ik heb een systematische aan-
pak nodig om iets te kunnen. Maar zo zit ECIW in mijn 
beleving niet in elkaar. Elke les vraagt om een radicale 

omslag en dat gaat mij niet zomaar lukken. Tenminste, 
niet in dit leven. Ik heb namelijk een sterk ego dat graag 
de strijd aangaat. En dat zich als wolf in schaapskleren 
gedraagt als dat beter uitkomt; dat met spiritueel klin-
kende woorden en slimme redeneringen probeert via de 
achterdeur toch zijn zin te krijgen. 
Voor types als ik draagt ECIW een risico in zich. 

De overdaad aan woorden en redeneringen biedt ruimte 
om er jaren over na te denken en discussiëren. Ik kan nu 
concepten als vergeving, verlossing, schuldeloosheid e.d. 
steeds dieper doorgronden. Maar ben ik ook een levend 
voorbeeld van die theorie? Ik snap de woorden en wil 
de omslag naar onvoorwaardelijke vergeving en verlos-
sing maken, maar hoe doe ik dat? Ik mis een concrete 
routekaart.
Tijdens een leesgroepbijeenkomst bij het lezen van 
hoofdstuk 17 zag ik ineens een lijn in de cursus. En na 
een paar weken broeden, kwam er zowaar een schema 
uit. Er blijkt een projectplan af te leiden uit ECIW! De 
waarde daarvan is, dat je daarbij vanuit het einddoel 
concreet kunt maken welke stappen en acties nodig zijn 
om dat te bereiken. En dat in detail uitgewerkt, zodat 
je uiteindelijk weet wat er morgen moet gebeuren. Het 
einddoel van de Cursus is de hemelse staat: leven vanuit 
liefde. Mijn werkelijkheid van nu is de egostaat, de af-

A

Inmiddels ben ik vier jaar bezig met Een 

Cursus in Wonderen, samen met mijn vrouw 

Truus, die overigens veel trouwer dan ik 

dagelijks de lessen leest. Zo houdt zij het 

vuurtje brandend als mijn gedachten 

wegdwalen naar meer aardse onderwerpen. 

En zonder onze maandelijkse leesgroep was 

dit artikel er nooit gekomen.

scheiding, leven vanuit angst. Ik heb dus een projectplan 
nodig om vandaaruit de hemelse staat te bereiken. En de 
stappen die ik herken in ECIW om dat te bereiken, zijn: 
relaties met daarbinnen de speciale relatie(s) en daarbin-
nen de probleemsituatie(s).

Stap 1 - Relaties
De hemelse staat zal ik in dit leven niet volledig bereiken. 
Het is al een goed resultaat als ik regelmatig de hemelse 
staat kan ervaren, in een heilig moment dat ik met ie-
mand kan delen. Het leermiddel voor die momenten zijn 
mijn relaties. Hemelse staat/egostaat weerspiegelt zich 
daarin. Het ego speelt steeds het spel van aanval en ver-
dediging met anderen. Om een snufje hemel te kunnen 
ervaren, mogen mijn onheilige relaties gaan veranderen 
in heilige. En dit kan gebeuren als ik mijn relaties ga zien 
als onderdeel van mijn leerweg daar naartoe. Dat is best 
een ingrijpende keuze, want als ik eerlijk ben, ziet mijn 
ego de mensen om me heen toch vaak als middelen 
om voordeel van te hebben - en mijn leven te 
veraangenamen. 

Stap 2 - De speciale relatie
In stap 1 ligt de wens besloten, onheilige relaties te 
veranderen in heilige. Maar al mijn relaties tegelijk is wat 
veel. De Cursus zegt: oefen éérst in één relatie. En als je 
dat kunt, oefen dan verder met anderen, met als eind-
doel een heilige relatie met iedereen. De Cursus vertelt 
veel over speciale relaties. En we hebben er allemaal wel 
een. Vaak is het een liefdesrelatie, maar het kan ook een 
andere intense relatie zijn. Mijn speciale relatie is mijn 
vrouw Truus. Vanuit de egostaat is mijn speciale relatie 
onheilig. Mijn ego heeft hoge verwachtingen van Truus 
en stelt eisen aan haar. Voldoet ze daar niet aan, dan word 
ik boos op haar en vind dat ik gelijk heb. De liefde kan 
daarbij omslaan in haat. ‘Want de speciale liefde-rela-
tie, waarin de betekenis van liefde verborgen is, wordt 
uitsluitend aangegaan om de haat te neutraliseren, niet 
om die los te laten’ (T16.IV.1:3). Als ik in mijn speciale 
relatie met Truus dus kies voor de weg van de Heilige 
Geest, kan ik dat egoïstische voordelen halen, dus beter 
laten varen - en ons samenzijn liever zien als een leersi-
tuatie. Die keuze is nog ingrijpender. Was de eerste nog 
tamelijk algemeen, dit komt dichterbij. Over zo’n omslag 
in de relatie zegt de Cursus:  ‘De heilige relatie ... is de 
oude, onheilige relatie, getransformeerd en met nieuwe 
ogen gezien. ... de enige moeilijke fase is het begin. Want 
daar slaat het doel van de relatie abrupt om in precies het 
tegendeel van wat het was’ (T17.V.2:1-7).  ‘De verleiding 
van de kant van het ego wordt buitengewoon hevig bij 
deze omslag van doelen’ (T17.V.4:1).

Stap 3 - Probleemsituaties
In mijn wil een omslag te maken in mijn relatie met 
Truus, zijn probleemsituaties dus een leerweg. En een 
probleemsituatie is een hoeveelheid schijnbaar tegenstrijdige 
gedachten.
Truus en ik hebben een andere waarneming van zaken 
en onze ego’s gaan de strijd aan - over wie gelijk heeft. 

Aan mijn slachtofferschap ontleen ik het recht Truus aan 
te vallen. In de woorden van de  Cursus: mijn ego kiest 
de weg van het ongeloof: ‘...je meent dat jij je broeder 
aanrekent wat hij jou heeft aangedaan. Maar waar je hem 
werkelijk de schuld van geeft, is wat jij hem hebt aange-
daan’ (T17.VII.8:1-3). De Heilige Geest houdt mij nu 
de weg van ‘het geloof ’ voor. Dat wil zeggen: er vanuit 
gaan dat elke situatie kan leiden tot het opgeven van de 
illusies waaruit het probleem voortkwam. Met vrede en 
waarheid als gevolg. Dus... kies ik op cruciale momenten 

de weg van het ego en val aan - of lukt het 
me te kiezen voor de weg van het geloof? 
Je kunt je op dergelijke momenten afvra-
gen: ‘Wat wil ik dat hiervan komt? Waartoe 
dient het?’ (T17.VI.2:1-3). En ECIW geeft 
er ook antwoord op: ‘Als de situatie voor 

waarheid en innerlijke gezondheid wordt gebruikt, moet 
het resultaat ervan wel vrede zijn. En dit staat volkomen 
los van wat het resultaat in feite is’ (T17.VI.5:2-4). Mijn 
derde keuze is dus: ga ik in mijn speciale relatie met 
Truus voortaan elke probleemsituatie aanpakken met als 
doel dat er vrede en waarheid uit ontstaat? Deze keuze is 
volgens mij de kern van wat de Cursus mij wil leren; de 
moeilijkste van de drie. En ik geef daarmee mijn ego de 
plek waar het thuishoort.

Mijn plan van aanpak - projectplan
De leerweg die de Cursus aangeeft, is op de volgende 
pagina schematisch weergegeven. Het laat een relatief 
eenvoudig projectplan zien, waarin drie keuzes te 
maken zijn:
1. Relaties gaan zien als manieren om een heilig ogenblik 
te ervaren.
2. Een speciale relatie kiezen om dit te oefenen.
3. Bij elke probleemsituatie in de speciale relatie, als doel 
kiezen dat er vrede van komt.

Kiezen voor vrede in probleemsituaties, zal kunnen 
uitmonden in het ervaren van een heilig moment. Dat is 
het doel, waar ik vandaag al mee kan beginnen: zorgen 
dat van elk gedoe met Truus vrede komt. Gelukkig zijn 
er probleemsituaties te over met Truus in het dagelijks 
leven. Naarmate het beter gaat lukken ze om te zetten 
in heilige momenten komt de hemelse staat steeds ietsje 
dichterbij!

Projectplan voor Een Cursus in Wonderen

Voor types als ik draagt ECIW 
een risico in zich

Dus... kies ik op cruciale momenten 
de weg van het ego en val aan
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ot mijn verbazing kreeg ik van de 
vrijwilligerscoördinator in het 
verzorgingshuis te horen, dat er over 
mij geklaagd was. Men vond mij te 

bazig, ik zou het ontbijt niet goed verzorgen en 
vinden dat de bewoners teveel eten zodat ze te 
dik worden. Maar de bewoners spraken er zelf 
steeds over dat ze niet teveel wilden eten, 
omdat ze anders te dik werden. En dat 
verbaasde mij altijd, omdat ze al in de 90 zijn. 
Dat men mij te bazig vindt, kan ik me nog wel 
voorstellen, want ik heb die kwaliteit. Maar ik 
heb over alles wat ik deed of voorstelde steeds 
overlegd met mijn collega’s en die gingen daar 
dan in mee. Dus ik dacht dat ik het goed deed. 
En nu blijkt dat ze niet tegen mij in durven te 
gaan en zijn gaan klagen bij de coördinator. 
Ik heb gelijk opgezegd. Ik kan daar niet 
meer werken, omdat ik deze mensen nu niet 
meer vertrouw. En ik mocht het ook niet 
bespreekbaar maken, moest erover zwijgen. 
Nou dat kan ik niet.
Aan de ene kant zegt dit mij dat ik een krach-
tig mens ben en tegelijk heb ik erg mijn best 
moeten doen om niet in oude patronen terug 
te vallen, zoals mezelf afwijzen en denken dat ik 
nergens voor deug. Ik heb de raad van Paul 
Ferrini opgevolgd door alle oordelen die ik 

had toe te laten, de pijn van de afwijzing, depressieve 
gevoelens, verdriet, en ernaar te kijken zonder dat het 
weg hoefde. En nu, een week later, krabbel ik weer uit 
de put en voelt het oké dat ik het vrijwilligerswerk heb 
opgezegd.
Ik ga wel op zoek naar ander vrijwilligerswerk, maar niet 
meer in een verzorgingshuis. Omdat ik volgens hen zo 
anders ben, pas ik niet in de cultuur die er in die huizen 
hangt. Ik ben veel te uitgesproken. Ik zou mezelf dan 
gaan verloochenen om wel goed gevonden te worden 
en dat wil ik niet meer. 
Het klopt, in oude patronen leven kost méér moeite en 
energie. Door de situatie en mijn gevoelens te aanvaarden 
zoals ze zich aandienden, voelde ik me soms erg uitgeput. 
Nu ik er doorheen ben, voel ik me energieker. Wat ik als 
een groot goed ervaar is dat wat me nu ook overkomt, 
ik niet meer naar een blow hoef te grijpen om niet te 
hoeven voelen. Alles mag er zijn en ik mag gelukkig zijn. 
En ik ben ook weer vrij en geniet daarvan. Ik zie wel 
wat er zich aandient, dacht ik.
Gisteren kwam er een man naar mij toe die vroeg of 
hij iets tegen me mocht zeggen. Natuurlijk, zei ik. 
En hij zei, dat telkens wanneer hij mij ziet wandelen, hij 
daar een blij en vrolijk gevoel door krijgt en dat hij het 

geweldig vindt hoe ik mij kleed. Hierdoor moest ik zelf 
ook lachen en kreeg ik een blij gevoel. 
Vlak daarna kwam ik een andere, oude man tegen, die 
ook iets tegen mij wilde zeggen en die zei, dat hij mij 
een plaatje vond.  Vanochtend ben ik, tijdens mijn wan-
deling met mijn hond Slim, door een fotografe aange-
sproken die mij graag wil fotograferen, omdat zij mij 
een prachtige vrouw vindt die anders durft te zijn. Dit 
vind ik wel heel bijzonder allemaal, om in zo’n korte tijd 
zoveel complimenten te krijgen. Alsof het universum mij 
duidelijk wil maken, dat ik inderdaad oké ben zoals ik 
ben en daar kan ik het nu helemaal mee eens zijn. 
Ik ben niet meer bang om in oude patronen terug te 
vallen en ik heb erg veel aan het gebed voor spiritueel 
meesterschap, uit het boek van Paul Ferrini. Een gedeelte 
hiervan:

Moeder / Vader / God.
Help mij mijn slachtofferbewustzijn op te geven.

Te zien dat ik een machtig mens ben
met velerlei creatieve keuzemogelijkheden.

 
En zo is het maar net.

Liefs van Emina
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De kern van mijn wezen is liefde

Ik leef nu in de ego-
staat

Mijn doel is heilige 
ogenblikken 
beleven.

Ik kies mijn relaties 
met mijn broeders 
en zusters als 
leerweg.

In de ego-staat heb 
ik onheilige relaties 
met anderen.

Mijn doel is, om 
heilige relaties aan 
te gaan met mijn 
broeders en zusters.

Ik kies één (of meer) 
speciale relatie(s) als 
leerweg.

In de ego-staat is 
mijn speciale relatie 
onheilig.

Mijn doel is om mijn 
speciale relatie heilig 
te maken.

Ik kies probleem- 
situaties in mijn 
speciale relatie als 
leerweg.

In de ego-staat los 
ik probleemsituaties 
op door verdediging 
en aanval. 

Mijn doel is dat 
probleemsituaties 
tot  vrede leiden.

Ik kies in elke 
probleemsituatie 
voor vrede, los 
van het feitelijk 
resultaat.

Aardse werkelijkheid Doel Aanpak

0

1

2

Het projectplan van de Cursus

Engelen in je leven is een 
praktisch boek vol verhalen, 
meditaties, rituelen en 
affirmaties om je te verbinden 
met (bescherm)engelen. 
Het is een handleiding voor 
hoe engelen uit te nodigen in je 
leven en met ze samen te werken. 
Mooie foto’s maken het nog 
beeldender. 
Het boek is laagdrempelig 
geschreven. Voor iemand met 
geen tot weinig ervaring met 
engelen is het een goede 
introductie in hoe engelen je 
kunnen ondersteunen op 

allerlei gebieden, zoals liefde, 
werk, creativiteit, gezondheid, 
vriendschap en geld. Het is de 
bedoeling dat je aan de hand van 
voorbeelden inspiratie krijgt voor 
je eigen rituelen met engelen.

Björn Stienstra

Jacky Newcomb. Engelen in je 
leven. AnkhHermes, Utrecht, 
2012. €17,50 

Rituelen met engelen
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Anne-Joke Vellinga (1956) is getrouwd, moeder 

van twee zonen en woont in Huis ter Heide. 

Zij begeleidt groepen, gebaseerd op 

Een Cursus in Wonderen. Zij is opgeleid tot 

klinisch pedagoog.

Annemarie van Unnik

ijna dezelfde dag dat VHTH in de bus valt 
lees ik het. Ik vind het een heerlijk blad en 
het is elke keer weer een beetje thuiskomen. 
Fijn eraan is ook, dat het leven erin wordt 

bezien met wat lichtheid; het is niet verboden te genie-
ten! Alle oude nummers heb ik nog en zou ze zo weer 
kunnen lezen. En de ingetogenheid qua kleur en opmaak 
draagt voor mij bij aan de waarachtigheid van de inhoud.  
Tijdens mijn moeders begrafenis ben ik als het ware uit 
de kast gekomen met mijn speech. Ik vertelde dat ik God 
vroeg haar aan te raken en te laten voelen dat ze veilig is. 
Dit uitspreken voelde als bevrijdend, want God hoort bij 
mij en dat wil ik niet langer verloochenen. Als kind had 
ik het gevoel het nooit goed te kunnen doen - en voelde 
me daardoor vaak ongemakkelijk en verlaten. Parallel 
daaraan was er een soort weten van een dieper leven, 
dat wezenlijker voelde en oneindig meer vreugdevol. 
Als ik daarmee contact maakte, ontmoette ik God. Ik tel 
inmiddels heel wat ervaringen, waarvan ik dacht: Wauw! 
En de wonderen die er gebeurden maken dat ik me bij 
God voel.’

Een gouden kruisje
‘Komend uit een academisch gezin was het belangrijk 
zaken te kunnen bewijzen. Dus wilde ik onderzoeken en 
bewijzen hoe het zat met God - en vroeg daar innerlijk 
om. Toen las ik een boek van Shirley MacLaine over 
haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Daarin 

L E Z E R S I N T E R V I E W

‘B

ik erop kon vertrouwen. In die tijd kwam Een Cursus in 
Wonderen op mijn pad. En al begreep ik geen deuk van 
de metafysica, alleen al het boek opendoen gaf me troost. 
Ik ontving ook de ECIW nieuwsbrief met daarin de 
aankondiging van lezingen in Amersfoort... 
Vanwege zijn beroep kende iedereen mijn man en onze 
scheiding was the talk of the town en daar had ik last 
van. Nadat ik Frank ontmoette trok ik bij hem in, in 
Huis ter Heide. Heerlijk om weg te zijn uit het benauw-
de Wassenaar. Hier kende ik geen hond en kon ik zelf 
kiezen wie ik wilde leren kennen. Inmiddels zijn we 
jaren samen. Afgelopen september kreeg Frank, die al 
jaren gezondheidsklachten heeft, van zijn artsen te horen 
dat er verder geen behandeling meer mogelijk is. Nu 
leeft hij op een laag pitje in de wachtkamer van de dood. 
Het verschil tussen hoe hij leeft en hoe ik leef wordt 
steeds groter. En graag zou ik hem helpen om meer 
verdieping en vreugde te krijgen in het leven. Maar ik 
oefen me erin hem niet te willen veranderen of bekeren. 
Hij mag het doen zoals hij wil. Voor hem is het vol-
doende dat ik er ben en hij gunt mij m’n activiteiten. Ik 
blijf redelijk overeind. Een paar weken geleden zat ik in 
een fase waarin ik verdriet en wanhoop aan het wegdu-
wen was. Toen ben alleen een weekend naar Antwerpen 
gegaan en vond het heerlijk mijn eigen keuzes te maken. 
Teruggekomen was ik zo moe, dat ik een gigantische 
huilbui kreeg. Ik vertelde Frank wat er speelde en hij 
luisterde alleen maar en zei: “Ja lieverd, ik begrijp het”. 
Dat was zo prachtig... en toen was het schoon. Ik zeg nu 
regelmatig tegen mezelf: Ik mag balen, ik mag boos zijn 
- en dat werkt bevrijdend.

Met mezelf gelukkig worden
Dat een leven zonder Frank straks ook prachtig kan 
zijn, daar heb ik alle vertrouwen in. Ik ontmoette hem 
ooit tijdens een etentje van dertig man. Na een paar 
gangen moesten de mannen opschuiven. Frank speelde 
enorm vals door naast mij te gaan zitten - en ik voelde 
me vereerd. Ik zat toen nog in de modus van iedereen 
mijn scheidingsverhaal vertellen - en zat in de startblok-
ken om daarover te beginnen. Hij  had daar echter nul 
belangstelling voor en zei: “Zo te horen zitten we in ‘t 
zelfde schuitje. Maar wat ik van jou wil weten is... wat ga 
je doen met de tijd die voor je ligt?” Dat was voor het 
eerst, dat iemand me wegleidde uit het verleden. Ge-
wend als ik was, dat iedereen meesmuilend mijn ellende 
bevestigde, schrok ik. Toen ben ik intuïtief gaan praten, 
als het ware zonder mijn ego ertussen te zetten. En ik 
hoorde mezelf vertellen, dat het belangrijkste dat mij te 
doen stond, was met mezelf gelukkig te worden, zonder 
daarvoor iets of iemand uit de buitenwereld nodig te 
hebben. Daar hoorde ik van op en ik voelde de diepte 
ervan. Al met al een rare entree bij een man die ik leuk 
vond. Maar nu wist ik wat mij te doen stond: beginnen 
met dat egogestuurde bange mensje niet te veel aandacht 
geven. Dat onvoorwaardelijke gevoel van geluk moest ik 

zien aan te boren in mijzelf. Maanden later, terwijl ik aan 
het hardlopen was in het bos, was daar die ervaring: een 
godservaring. Ik kon het wel uitschreeuwen van geluk! 
En ik wist toen: dit is waarnaar ik op zoek was. Toen heb 
ik een e-mail geschreven aan Frank. Doodeng! Wist hij 
nog wie ik was? Ik voelde dat als ik op de knop 
Verzenden klikte, dat mijn leven zou kunnen veranderen. 
Als ik terugkijk op alles, zie ik een wonderbaarlijke 
compositie waarin ik de zegening kan ervaren.
Dat met mezelf gelukkig kunnen zijn, is zo geruststel-
lend. Daar bovenop is er het vertrouwen, dat er voor mij 
gezorgd wordt. Ik zie mijn leven nu als een prachtig 
avontuur, dat vast nog veel voor mij in petto heeft. 

En veel meer dan in mijn kindertijd zit ik nu op de 
andere rails van dat parallelle spoor, die van bevrijding 
en vreugde. Egodingen spelen soms nog, maar lange fases 
van melancholie komen niet meer voor. Ik geloof er 
gewoon niet meer in. Heerlijk! Nare gevoelens 
beschouw ik als ongenode gasten, ze krijgen een stoel en 
niet teveel aandacht - en dat vermindert hun plakkracht. 
Als ik dat geestelijke laagje onderhoud en laat stromen 
dan voelt mijn leven aan als vervuld.’
 
Gebedsgroep
‘Een paar jaar geleden hoorde ik innerlijk zeggen: “Jij 
gaat een gebedsgroep starten”. Verbazend! Ik vond allerlei 
bezwaren om het niet te doen en hield dat een jaar vol. 
Ondertussen voelde ik me ernaar toe geduwd. Ik kwam 
een mooi Rumi citaat tegen. “Voorbij de ideeën over 
goed en kwaad bevindt zich een veld. Daar treffen wij 
elkaar.” Dat vond ik een mooie zin voor in een folder 
en in een half uur had ik die klaar. Voor ik het wist zaten 
hier zeven mensen te bidden. Dus wat het ego ook sput-
tert, het werk van God komt er gewoon dwars doorheen. 
Wat bidden is? Met God zijn. Een moment waarop de 
afscheiding geen kans krijgt. Me verbonden weten. En 
voor mij is het ook met hem spreken alsof hij een vader 
is. En zit ik op het goede spoor, dan ervaar ik het leven 
zelf als... biddend bewustzijn.’ •

beschrijft zij hoe ze in een soort trance een 
middeleeuwse vrouw zag. Die verzorgde de 

pelgrims en uit dank daarvoor ontving zij 
van de koning een gouden kruisje. En 

zij toonde dat kruisje. Dan ontwaakt 
MacLaine en vindt het een half uur 
later op de grond. Een wonder! Dat 
lezend dacht ik: als het haar kan ge-
beuren, kan het mij ook gebeuren. 

Dus zeg ik tegen God: “Doe mij ook 

een gouden kruisje”. En vergat het daarna. Een paar dagen 
later zie ik op straat een gouden kruisje liggen. Gedachte-
loos registreer ik het en loop door. Het volgende moment 
voelt het alsof ik in mijn nekvel gegrepen wordt. En in-
nerlijk klinkt een stem: “Anne-Joke, als je om een gouden 
kruisje vraagt, moet je het wel oprapen”. Dat dit gebeurde 
is me heel dierbaar en sindsdien draag ik het, als symbool 
van... dat er zoveel mogelijk is met God. 
In de tijd dat ik in Utrecht klinische pedagogiek 
studeerde, voelde ik me doorgaans ongemakkelijk. Wat 
voor rollen ik ook uitprobeerde, hoe ik me ook aanpaste, 
ik kon niet zo goed meedoen met de anderen. In die tijd 
was er ook een sterke scheiding tussen wie politiek links 
en rechts georiënteerd waren. Zat ik daar in die linkse 
studentenflat met dubbele achternaam en komend uit 
Wassenaar. En ik ontwikkelde een enorme onzekerheid 
voor groepen. Soms verkleedde ik me meermalen per 
dag, afhankelijk van de groep waarin ik zou verkeren. 
En mijn gevoel van eenzaamheid werd daar uitvergroot. 
Een aantal jaren terug wilde ik naar een lezing over Een 
Cursus in Wonderen in Amersfoort. Doodeng! Stel dat 
ik de groepscode niet zou vatten. Maar wat ik ervoer 
tijdens die bijeenkomst was dat elk oordeel en elke angst 
wegviel. Ik kwam moeiteloos met mensen in contact en 
merkte dat alle beperkende ideeën slechts in mijn eigen 
hoofd zaten. Dat werd een keerpunt. En sindsdien vind 
ik het heerlijk om in groepen te zijn en richtte er zelfs 
een paar op.’

Contact met God
Na mijn studietijd trouwde ik met een schoolvriend 
en we kregen kinderen. Een scheiding had ik niet zien 
aankomen en die veroorzaakte dan ook een enorme 
crisis in mijn leven. Ik was kapot, in paniek en wilde 
dood, al vond ik het erg dat de kinderen mij dan zouden 
kwijtraken. Tezelfdertijd had ik ook contact met God 
- en voelde ergens deep down, dat wat er gebeurde de 
bedoeling was. Dat het mijn hoogste belang diende - en 

Dit is waarnaar ik op zoek was    Wat het

ego ook sputtert,

het werk van god

komt er doorheen
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‘In ieder mens schuilt een enorm 
potentieel, en de sleutel om dit po-
tentieel te ontsluiten is je verlangen. 
Je verlangens laten zien hoe groots 
je innerlijk bent, hoe prachtig en 
zonder beperkingen. Je verlangens 
laten zien, wie jij nu al in volle 
potentie bent, ook al is die kwaliteit 
misschien nog niet tot volle bloei 
gekomen. Een verlangen is onbe-
perkt en ook specifiek. Je kunt niet 
iets verlangen wat niet van jou is, 
wat jij niet in wezen al bent.’ 

Je zou misschien niet direct 
denken, dat dit een citaat is uit een 
boek over kleding. Eva Hollander 
is image consultant en heeft het 
boek Kleding als taal geschreven 
om je ervan bewust te maken, dat 
je met je kleding voor een deel 
laat zien aan de buitenwereld wie 
je bent. Het is daarom belang-
rijk dat je kleding kiest die bij 
je persoonlijkheid past. Ze heeft 
daarvoor het stijlkwadrantenspel 
ontwikkeld en geeft tips, technie-
ken, voorbeelden en oefeningen 
om te ontdekken wie je bent en 
de kleding te kiezen die daarbij 
past. Ben je introvert of extra-
vert, ben je meer yin of yang, wil 
je je liever formeel of informeel 
kleden? Door het kiezen van een 
bepaalde stijl en kleuren kun je 
laten zien wie je bent. 
Het boek laat zien hoe je je aan 
de kledingcodes van bijvoorbeeld 
je werk kunt houden en met je 
kledingkeuze toch dichtbij jezelf 
kunt blijven, zodat je van buiten 
uitstraalt wie je van binnen bent. 

Door de juiste vragen te stellen, 
helpt het boek je te beslissen wat 
je vandaag aantrekt en hoe je de 
kleding voor je werk zo kiest dat 
je representatief bent en tege-
lijkertijd kunt laten zien wie je 
bent en hoe je je wilt laten zien. 
Eva Hollander: ‘Mijn persoonlijke 
fascinatie is het concrete kruispunt 
tussen het spirituele (je essentie, 
je innerlijk licht) en het gewone 
dagelijks leven (het is maandag-
ochtend en je moet iets aan).’
Hoewel ik in essentie niet 
verander door het dragen van een 
spijkerbroek of een galajurk, en 
hoewel de uitnodiging blijft om – 
in elk geval figuurlijk – door mijn 
spijkerbroek of mooie jurk heen te 
kijken: het is een mooi boek dat ik 
met plezier heb gelezen!

Boukje Grashuis

Eva Hollander. Kleding als taal. 
Altamira-Becht, 2011. €23,90.  

Het spirituele in het gewone dagelijks leven
B

O
E

K
B

E
S

P
R

E
K

IN
G

 

Jeanette Peters (1945) doet wat 
anderen misschien alleen maar 
denken. Ze ziet mensen op straat 

en is benieuwd, misschien wel 
nieuwsgierig naar hun levensver-
halen en wijsheid. Ze interviewt 
deze mensen en vraagt ze, zonder 
gêne, het hemd van het lijf. 
En men staat haar blijmoedig te 
woord. De weerslag daarvan vind 
je in Allemaal Anders.
Negen mensen bevraagt ze over 
het leven als dakloze, klein per-
soon, Jehovah’s getuige, veganist, 
iemand die aan bed gekluisterd is, 
transgender, Nederlandse moslima, 
iemand met een manisch-
depressieve diagnose en iemand 
van Marokkaanse afkomst.
Naast de antwoorden die Peters 
krijgt, plaatst ze kanttekeningen 
bij de verhalen en geeft ze haar 
visie op onderwerpen. Dat geeft 

het boek een extra dimensie. Zo 
maken we ook kennis met Peters 
manier van in het leven staan.
De beschrijving van Eric, 
manisch-depressief, wil ik apart 
noemen. Als je als buitenstaander 
een beeld wilt hebben van hoe 
het leven van iemand met zo’n 
diagnose er uit kan zien, tref je 
hier een heldere en inzichtelijke 
beschrijving.
Inderdaad allemaal anders! 
En tegelijkertijd raken de verhalen 
op eenzelfde manier, namelijk in 
het hart.

Els Thissen

Jeanette Peters. Allemaal anders; 
gesprekken met bijzondere mensen. Spi-
ritboek, Nijmegen, 2012. �€17,50
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Leven vanuit compassie werd mij 
aangeprezen als een fantastisch 
boek en zeer de moeite waard 
om te bespreken. En dat is volko-
men waar! Marc Ian Barasch, de 
auteur,  wil weten wat er nodig is 
om het ‘ikke-ikke-ikke, dat alles 
verpest, te overwinnen’. Hij wil 
beter op zijn woorden letten, zijn 
jaloerse geest overwinnen en eerst 
aan anderen denken. Daarom 
speurt hij naar onderzoek en 
literatuur over compassie. Je zou 
kunnen denken ‘dat wordt saai!’ 
Maar niets van dat alles. Het boek 
leest als een spannende roman! 
Na een reeks verbazingwekkende 
en ontroerende gegevens uit 
wetenschappelijk onderzoek keek 
ik halsreikend uit naar de vol-
gende ontdekking. Barasch reisde 
enkele jaren de wereld over om 
wetenschappers te bevragen over 
hun onderzoek. Ook nam hij deel 
aan proeven om aan den lijve te 
ondervinden waar het over gaat. 
De hoofdvraag in het boek: 
Bestaat compassie en zo ja, wat is 
dat dan? Is dat wat we compassie 
noemen puur eigenbelang, zoals 
door sommige breinwetenschap-
pers wel beweerd wordt, of is er 
(veel) meer aan de hand? Bestaat 
er een jij-in-mij, ik-in-jou? En in 
termen van ECIW zouden we dat 

laatste ‘eenheid’ noemen. 
Zo komt uitgebreid onderzoek 
onder apen aan de orde waaruit 
blijkt dat de belangrijkste regu-
lerende principes verzoening, 
knuffelen en samenwerking zijn. 
Een resusaap blijkt bijvoorbeeld 
liever 12 dagen zonder eten door 
het leven te gaan, dan aan een 
ketting te trekken waardoor hij 
zelf eten krijgt en een andere 
aap pijn lijdt. En Bonobo’s zijn 
alleen gelukkig als iederéén 
gelukkig is. In het primatenbrein 
zit een ‘soort sociaal vermogen 
ingebakken dat geen onderscheid 
maakt tussen zichzelf en de 
ander’. Breinonderzoek waaruit 
dat blijkt, wordt besproken.
Barasch spreekt ook met mensen 
en kinderen met een uitzon-
derlijk empathisch vermogen. 
Bijvoorbeeld mensen die een nier 
weggeven voor een anonieme 
ontvanger. Of kinderen die hun 
dure speelgoed samenpakken 
voor kinderen die alles kwijt 
zijn geraakt in een natuurramp. 
Ook bespreekt hij onderzoek 
waaruit blijkt dat zorgzaamheid 
jegens anderen meer gezond-
heidsbevorderende effecten op 
het immuunsysteem en autonome 
zenuwstelsel heeft dan het zoeken 
naar innerlijke vrede. ‘“Liefde en 
zorgzaamheid,” zegt onderzoeker 
Rollin McCraty van HeartMath, 
“brengen het hele lichaamsysteem 
zover dat het gaat trillen op zijn 
eigen resonantiefrequentie,” een 
vermeende toestand van harmo-
nie tussen hersenen en lichaam, 
die naar zijn eigen zeggen we-
tenschappelijk te meten is.’ Hij 
spreekt over een hartbrein, een 
spiritueel hart, dat zich in het hart 
bevindt als ware het een orgaan. 
En dat brengt Barasch weer 
samen met wat mystici zeggen. 
Ook bezoekt hij initiatieven die 
Palestijnse en Israëlische kinderen 
bij elkaar brengen om elkaar te 

leren kennen. Als we vrienden 
zijn stopt de oorlog.
En Barasch spreekt met mensen 
die na de aanslag op de Twin 
Towers in de puinhopen 
hebben gewerkt. Zij vertel-
len vooral over het gevoel van 
saamhorigheid en het boven alle 
verschillen uitgetild worden om 
in een samenleving van liefde 
terecht te komen. Iedereen deed 
z’n best en gaf alles wat hij in 
huis had. ‘Tot dat moment was 
universele liefde voor mij iets 
theoretisch. Ik had er wel eens 
over gelezen, maar toen verscheen 
ze in ons midden, deze zichtbaar 
gemaakte microkosmos van het 
Koninkrijk op Aarde,’ zegt een 
van de geïnterviewden. Misschien 
is dat wel wat bedoeld wordt als 
we zeggen: de werkelijkheid is 
vriendelijker dan onze gedachten 
erover. 
Ik zou door kunnen gaan met 
het opnoemen van wat me heeft 
geraakt en verbaasd. Dieren die 
voor kinderen zorgen. U kent 
die verhalen vast wel. Ook in dit 
boek enkele daarvan.
Ik ben gefascineerd door het 
boek. Vooral omdat er zoveel 
wetenschappelijk onderzoek is dat 
‘bewijzen’ geeft voor het gegeven 
van ‘eenheid’. Dat ik dat nog mag 
meemaken! Mijn idee: kopen en 
lezen dit boek, en je laten 
verbazen En het daarna vaak 
uitlenen!

Els Thissen

Marc Ian Barasch. Leven vanuit 
compassie; bewandel het pad van 
vriendelijkheid. Altamira, Haarlem 
2012. 336 blz., �€25,95 
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Francesca Mason Boring is van 
haar moeders kant van Indi-
aanse afkomst. In haar werk met 
systeemopstellingen, rituelen 
en ceremoniën heeft zij zich 
door de oude inheemse tradi-
ties, waarmee zij zich verbonden 
voelt, laten beïnvloeden. Een 
beïnvloeding die als heel natuur-
lijk voelt. Sterker nog, eigenlijk 
is het andersom en is er met het 
systemisch werk voor het eerst 
in het westen plaats ingeruimd 
voor de voorouders. Ook was het 

voor inheemse volkeren altijd al 
een normaal onderdeel van het 
leven om zich te bewegen in het 
wetende veld als een plek van 
heling en kennis, in tegenstelling 
tot het westen waar dit als hei-
dens werd afgedaan, laat zij ons 
weten in haar boek Wandelen door 
het wetende veld. ‘De verbinding 
met de schepping, de schepper 
en de voorouders is als het ware 
met chirurgische precisie uit de 
westerse geneeswijzen verwij-
derd.’ Bert Hellinger wordt dan 
ook door haar bedankt voor het 
bijeenbrengen van de westerse 
geest en het inheemse hart.
Mason Boring gaat in haar boek 
in op de werkwijze van fami-
lieopstellingen en het verrijken 
daarvan met inheemse tradities 
van ceremonies en rituelen, zoals 
het gebruikmaken van tromme-
len en rook van speciale, verbran-
de kruiden. Naast individuele 
opstellingen is Mason Boring be-
grijpelijkerwijs ook voorstander 
van het doen van gemeenschaps-
opstellingen. 
Zowel van de rituelen als 

van ceremoniële en gemeen-
schapsopstellingen geeft zij in 
korte hoofdstukjes verschillende 
voorbeelden. Ik beperk me hier 
tot een voorbeeld van transgene-
rationele stress. Zij die nu leven 
kunnen beperkt worden door de 
pijn van voorbije generaties. Zo 
deed ze in dit kader een ritueel, 
waarbij alle deelnemers in een 
kring stonden. De persoon in 
kwestie benaderde iedereen af-
zonderlijk met de woorden: ‘Mijn 
familie en ikzelf zijn joden’. De 
reactie van de aangesprokenen: 
‘Bij mij ben je veilig’.
Een leuk en informatief boek 
om te lezen, vooral door mensen 
die zelf met opstellingen werken 
en deze op zinvolle wijze willen 
verrijken met inheemse rituelen 
en ceremoniën.

Anita Koster

Francesca Mason Boring. 
Wandelen door het wetende veld; 
rituelen en ceremoniën in systeem-
opstellingen. Altamira, Haarlem, 
2009. 167 blz., €15,90 
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Een aantal jaar geleden tijdens een 
Winterretraite, leek het gepast om 
de deelnemers de mogelijkheid te 
geven een huwelijk met zichzelf te 
sluiten. Iedereen kleedde zich fees-
telijk, de zaal werd versierd, 
een speech werd voorbereid en 
uitgesproken. En na afloop van het 
doen van de plechtige trouwbelofte 
aan zichzelf waren er hapjes en 
drankjes. Het was een feestelijke 
en serieuze gebeurtenis.
Het Trouwboekje; handleiding voor 
een gelukkig huwelijk met jezelf van 
Barbara Sophia Tammes voorziet in 
de planning van al deze dingen en 
meer. Er zijn allerhande vragen rond 
verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: 
ben je verliefd, wie is dat met wie 
je trouwt, hoe en wanneer ga je in 
ondertrouw, hoe gaat de dag zelf en 
is er een huwelijksreis?

Het is een werkboekje dat me 
doet denken aan een soort modern 
poëziealbum waarin je antwoord 
geeft op vragen en waarin je ideeën 
en wensen vastlegt. Zo leer je jezelf 
door en door kennen. Je wilt per 
slot weten met wie je gaat trouwen. 
Het is goed om te weten dat je een 
leuk mens bent met kwaliteiten en 
creativiteit. En daarnaast dat het niet 
altijd rozengeur en maneschijn 
zal zijn met jezelf. Ook die 
aspecten hebben een plek in de 
voorbereiding naar dit huwelijk.
Als je niet altijd overloopt van liefde 
voor jezelf, dan kan dit boekje een 
welkome afwisseling zijn in de 
manier waarop je met jezelf omgaat. 
Misschien moet je wel lachen bij 
het beantwoorden van de vragen, of 
ontdek je wel kanten van jezelf die 
ernstig ondergewaardeerd zijn. Of 
misschien brengt het je wel bij het 
besef dat het de hoogste tijd wordt 
om werkelijk een goede partner 
voor jezelf te zijn of gaan worden. 
Dan heb je altijd goed gezelschap 
in de buurt. Veel plezier!

Els Thissen

Barbara Sophia Tammes. Het Trouw-
boekje; handleiding voor een gelukkig 
huwelijk met jezelf. Kosmos. Utrecht/
Antwerpen, 2012. 63 blz., €14,95
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LAAT JE VERRASSEN...
Compassie, een wereldwijd begrip

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Het is een 
stelregel, die de Britse schrijfster Karen Armstrong inspireerde om een handvest 

over compassie op te stellen. Dankzij inbreng van mensen over de hele wereld en 
in samenspraak met leiders van verschillende tradities, lanceerde Armstrong in 

2009 een universele tekst over compassie, het Charter for Compassion.

Het Charter lezen?
Ga naar de blog op: www.vanharttothart.org

• Deepak Chopra. Kamasutra & De zeven spirituele wetten van liefde. De Boekerij, Amsterdam, 2006. €29,95
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• Masaru Emoto. Water en het universum. Ankh-Hermes, Deventer, 2010. 122 blz., €14,90
• Richard Bach. Maria onder hypnose. De Arbeiderspers, Amsterdam, 2010. 139 blz., €14,95
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Alleen zij die innerlijk gezond zijn 
kunnen met compassie naar waanzin kijken 

(vgl ECIW T19.IV.D.11:2)


