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Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het open paradigma doorheen al
haar activiteiten.
Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen,
studiegroepen, rondleidingen en vieringen.
Jaargang 1 – nummer 1 – maart 2018

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle
leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.
We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van
onze aangeboden activiteiten.
Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane
Om bij te dragen aan de beperking van de verspreiding van het
coronavirus en overeenkomstig de maatregelen van onze
Regering, werden alle aangekondigde activiteiten van de Belgische
Theosofische Vereniging en dus ook Loge Open Paradigma,
geschorst tot nadere berichtgeving.
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De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging
1.Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder
onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2.Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en
wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die
in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na.
Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.

De doelstellingen van Loge Open Paradigma
1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd,
terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen
komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het
onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen
voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP
Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 ‘s-Gravenwezel
Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten
van Adyar; niet leden: €3
Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via
mail:info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8,
1000 Brussel".

:
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Witte Lotusviering LOP 2020

Op 10 mei zou normaal onze traditionele
viering van Witte Lotusdag plaatsvinden.
Aangezien deze viering midden in de
lockdownperiode valt, zullen we die dag
niet kunnen samenkomen.
Ter vervanging hiervan geven we
hieronder de tekst van de Witte
Lotustoespraak door onze voorzitter
Christian uit 1998.

***
Tevens was het de wens van HPB dat leden van de Theosofische
Vereniging op de verjaardag van haar overlijden (8 mei 1891),
geestelijke inspiratie zouden putten uit volgende boeken:
Het Licht van Azië,
de Stem van de Stilte en
de Bhavagad Gita.
Recent voegden wij hieraan ook Aan de Voeten van de Meester
toe.
Wij nodigen jullie dan ook hartelijk uit om op 8 mei te verbinden
met de egregoor van de Theosofische Vereniging, in het bijzonder
Helena Petrovna Blavatsky, met eventueel ter meditatie enkele
zaadgedachten uit bovenstaande literatuur.

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

4

Witte Lotustoespraak 1998

Lieve Zusters en Broeders,
Beste Vrienden,
Vandaag wordt de wereld rond Witte Lotusdag herdacht.
Dit feit verbindt ons hier en nu, onzichtbaar met alle theosofen waar ook ter
wereld, die in de loop van dit etmaal met hetzelfde doel samengekomen zijn
of nog zullen samenkomen wat de Amerikaanse loges betreft,
waar de klok zowat acht uur achterloopt op de onze.
Laat ons deze verbinding dan ook daadwerkelijk op mentaal gebied leggen.
Stel je de wereldbol voor, waarop de daggrens van Oost naar West verschuift,
met daar op alle plaatsen waar de nachtgrens bijna wordt bereikt,
al die Zusters en Broeders die in de geest één zijn met ons.
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Wat is nu eigenlijk de bedoeling
van deze Witte Lotusdag?
In alle theosofische loges ter wereld
worden vandaag even in herinnering
gebracht, de Zusters en Broeders die
ons zijn voorgegaan, maar waarvan
het voorbeeld en het werk nog even
levendig en stralend voor ons staan,
als in de tijd toen deze mensen nog
in de stof leefden. In sommige
broederschappen wordt om de zeven
jaar een rouwzitting gehouden,
waarbij in liefde en dankbaarheid
allen worden herdacht die in de
laatste zeven jaar zijn opgegaan
in het licht.
Wij doen dit in onze vereniging
ieder jaar en de verjaardag van
het overlijden van HPB is een mooie
aanleiding om alle Zusters en
Broeders en andere dierbaren
te herdenken die dit jaar uit de
zichtbare aanwezigheid verdwenen.
Witte Lotusdag is natuurlijk niet
enkel een herdenkingsdag maar
evenzeer ook een bezinningsdag.
Daarom worden reeds meer dan een
eeuw op deze dag stukjes voorgelezen uit de meest inspirerende
teksten die de theosofie rijk is.
En nu een korte bedenking over
openheid van geest en verdraagzaamheid.
Er zijn zusterverenigingen waar de
leringen van HPB naar de letter
worden aanvaard en de geschriften
van andere theosofen enkel voor
zover die niet strijdig zijn met HPB.
In onze kringen wordt wel eens
gefluisterd dat deze mensen
eenzijdig zouden zijn, omdat ze zich
veilig gaan ingraven in de Geheime
Leer en het risico niet
durven te nemen,

andere auteurs in overweging te
nemen die soms met afwijkende
informatie naar voren komen.
Zij zelf noemen zich eerder
gedisciplineerd, omdat ze de leer niet
bezoedelen met fantaisistische
leerstellingen van sommige latere
onderzoekers.
Zij, op hun beurt, gaan ons dan wel
eens neo-theosofen noemen, omdat
we in onze Vereniging de deur iets
wijder hebben opengezet.
Wij accepteren immers ideeën,
gebaseerd op de onderzoekingen van
eminente theosofen zoals Annie
Besant, Charles Webster Leadbeater,
Geoffrey Hodson en anderen,
waarvan we de informatie hebben
getoetst aan ons denkvermogen,
ons hart en onze intuïtie.

Annie Besant

Wat zij ons vertellen, hebben we
herkend en erkend.
We beschikken dus over een
kennispatrimonium dat uitgebreider
is dan dat van de zusterorganisaties.
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Ook wij echter, moeten uitkijken niet
bang en zwak te zijn en de deur die
door onze voorgangers op een kiertje
was opengezet, weer geheel te gaan
sluiten voor latere informatie.
Noch HPB, noch AB of CWL hebben
ooit van ons verwacht dat we de
voorzichtige resultaten van hun
onderzoekingen zouden verheffen tot
onweerlegbaar en onaantastbaar
dogma.
Hadden ze dit echt gewild, dan
hadden ze toch de zoveelste
openbaringsgodsdienst opgericht
in plaats van de Theosofische
Vereniging op te richten.
Integendeel, zij hebben ons
aangespoord tot vrij onderzoek
met het verstand, de intuïtie en het
onderscheidingsvermogen, die we als
mens allen hebben meegekregen.
En dit brengt ons dan weer tot de
doelstellingen van de Theosofische
Vereniging:
Bij de oprichting in 1875 was er
slechts één doelstelling, nl:
- Kennis verzamelen en verspreiden
over de wetten die het heelal
regeren
In 1878 luidden de objectieven reeds
ongeveer als volgt:
Kennis verwerven van de wetten
van de natuur
De latente krachten in de mens
bestuderen en ontwikkelen
De hoogste morele en religieuze
aspiraties naar voren brengen
Feiten over de Oosterse religieuze
filosofieën aan de Westerling
bekend maken
De kennis van het oeroud en
zuiver esoterisch systeem
verspreiden en het belangrijkst,

zo wordt ons gezegd:
Een broederschap instellen onder
de mensen van alle rassen
Na vele – soms zeer fantaisistische
en vaak tijdsgebonden wijzigingen,
komen we uiteindelijk tot
de doelstellingen van vandaag, nl.:
Het vormen van een kern van
de universele broederschap der
mensheid, zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste
of kleur.
Het aanmoedigen van de
vergelijkende studie van
godsdienst, wijsbegeerte
en wetenschap.
Het onderzoeken van onverklaarde
wetten van de natuur en van de
vermogens die in de mens latent
aanwezig zijn.
Wat gaan we daar nu mee doen?
Wat gaan we daar nu aan doen?
Spontaan moeten we dan weer
denken aan de symbolen van deze
dag, nl. de Witte Lotus.
Dat de lotus in onze middens een
metafoor is, waarvan vaak dankbaar
gebruik werd en wordt gemaakt,
hoeft hier geen betoog.
Denken we maar bijvoorbeeld aan:
-Het verhaal van Mabel Collins:
De Idylle van de Witte Lotus.
-De beroemde lotuscirkels van W.Q.
Judge, waar theosofische leringen
werden gegeven aan kinderen.
-De lotusvijvers op het domein
van Adyar.
-De lotusvoeten van de Meester,
waaraan de Oosterse discipel
zich neerlegt.
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Ook in meer technische zin wordt
vaak gebruik gemaakt van het
symbool van de lotus:
Noemen we de chakra’s ook niet
lotusbloemen of padma’s?
Zeker de allerhoogste, de sahasrara
chakra, een instrument van kosmisch
en goddelijk bewustzijn, die we de
duizendbladige lotus nomen, omwille
van zijn bijna duizend stralen.
Ook onze ziel wordt vaak een lotus
genoemd:
Denken we hierbij maar aan de
Tibetaanse mantram OM MANI
PADME HUM of eer aan het juweel
in de lotus.
En natuurlijk de egoïsche lotus van
onze ziel die wordt opgebouwd door
de zielekwaliteiten te ontwikkelen.
Algemeen kunnen we dit beeld
natuurlijk herleiden tot de prachtige
waterplant, die de voedingsstoffen,
welke ze haalt uit het donkere slijk
op de bodem van de vijver, met haar
onvermoeibare wortels, hoewel die
nooit een rechtstreeks resultaat zien
van hun werk, maar in vertrouwen
weten dat hun schijnbaar
ondankbare werk in het donkerste
van de duisternis, ergens hoog boven
hun plaats van activiteit, tot een
resultaat kan leiden.
Een resultaat onvoorstelbaar in
schoonheid, een alchemistische
transformatie van duisternis
naar licht, van chaos naar orde.
De witte kleur van onze lotus staat
natuurlijk voor de zuiverheid en
het goddelijke; is het niet op een
gelijkaardige wijze dat wij in de
duisternis van onze persoonlijkheid
wroeten, met vallen en opstaan,

vaak falend, maar steeds opnieuw
de draad terug opnemend, wetend
dat op zieleniveau, op niveau van
ons oorzakelijk lichaam, bloemblad
voor bloemblad, wordt gebouwd aan
wat we esoterisch de ‘egoïsche’ lotus
noemen.
Het resultaat mag dan ook wel
worden gezien:
De lichtende ziel die zich in de lagere
drie werelden manifesteert door
middel van drie goed functionerende
en stralende lichamen.
In onze streken hebben we hiervoor
een ander symbool, de waterlelie,
verre neef van de lotusbloem.
We kunnen dit zielsymbool niet beter
verwoorden dan door Frederik van
Eeden te citeren in zijn beroemde
gedicht van de witte Waterlelie:

Frederik van Eeden

Ik heb de witte water-lelie lief.
Daar die zo blank is en zo stil
haar kroon uitplooit in ’t licht.
Rijzend uit donker-koelen
vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden
en ontsloot toen blij
het gouden hart.
Nu rust zij peinzend
op het watervlak
en wenst niet meer …………
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Op grotere schaal gezien, is dit het
pad dat de menselijke ziel voert van
natuurrijk naar natuurrijk, naar een
uiteindelijke, glorierijke toekomst,
waarvan wij ons heden slechts een
zeer vage voorstelling kunnen maken.
Dit Pad heeft ons in het verleden
geleid van een mineraal bewustzijn,
waar we leerden chemische
verbindingen te leggen –
de primitiefste uiting van de
liefdesenergie – via het plantenrijk,
waar het bewustzijn en de ervaring
van de voortplanting werd verworven
en het leren hanteren van de ethers.
In het dierenrijk leerden we ons
zelfstandig te bewegen, ook te
voelen, een belangrijke
gewaarwording, waartoe we ons
astraal lichaam ontwikkelden.
Als mens wordt natuurlijk het
concrete denkvermogen uitgebouwd,
waarin we ons in ons huidig stadium
zo vaak verliezen.

*

*
*

Deze stappen werden reeds in 1917
zo mooi onder woorden gebracht
door Frans Wittemans,
de grote voorzitter die de Antwerpse
theosofen eertijds mochten kennen,
in een gedicht dat hij opdroeg aan
een vriend, nadat bij deze,
het bewustzijn door de lagere rijken
in korte ogenblikken herinnerd was
geworden:

Frans Wittemans

DE VIER RIJKEN
Gij hebt het mineralenrijk
opnieuw doorleefd, hunvastheid
als belemmering gevoeld,
zet thans dit lagere om
in ’t hoogste van uw leven.
Toon vastheid nu van ’t steilste
Pad te volgen,
hoe schoon een zijweg u soms
moge schijnen,
hij leidt geheel u af, in plaats van
hoger op.
Laat wilskracht slechts u Godes
wil doen volgen.
Gij werdt ook door ’t bewustzijn
van het Plantenrijk geleid, waar
stormen u de kruinen beukten,
braken niet.
Laat dus min volmaakte vormen
in u sterven.
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Ontwaak in rijker geestesleven
steeds herboren, sier u met
lentetooi van grootste
schoonheid, zooals de plant haar
bloesems biedt der gansche
mensheid.
Ook ’t Dierenrijk hebt gij
doorleeft opnieuw, waar
hartstochten hoogtij moeten
vieren en gevoelens diep nog
slapen onbewust.
Verhef Liefde en Trouw, reeds bij
het dier aanwezig, tot ’t edelst
stadium van uw menschheidstaat.
Dood gansch ’t begeren van uw
lager zelf en tracht u tot het
goddelijk menschzijn te
verheffen.
Zoo zal geest’lijk Godes zon uw
brein verlichten,
uw tranen tot een hemelen-dauw
versmelten,
met schitter-stralen ’t hart
omkransen.
Niet te zwaar het lijden in Zijn
glans u te begeven
en alles Hem te off’ren tot
volmaking van uw zielegroei!
Wij dragen u in diepen slaap tot
in Zijn Liefde-sfeer;
wij leiden u tot Zijne voeten en
Zijn rijker leven!
Is dit nu het einde van de reis?
Het is onder theosofen niet onbekend
dat we op weg zijn naar een vijfde
natuurrijk, waarvan het focale punt
niet meer ligt in de persoonlijkheid
met haar drie lichamen, maar op
de ziel, die van hieruit de
persoonlijkheid zal besturen.

Is dit concept iets nieuws of is dit
reeds lange tijd voorvoeld?
Een oude Perzische tekst geeft ons
hierop een antwoord:
Ik stierf als een mineraal en
werd een plant.
Ik stierf als een plant en
verscheen weder in een dier.
Ik stierf als een dier en werd een
mens.
Waarvoor zou ik dan vrezen?
Wanneer werd ik minder door
te sterven?
Waarbij meteen onze angsten voor
de verandering en de vernieuwing
kunnen worden weggenomen.
Dit is het pad van de lotus, of de
waterlelie, voor de westerlingen
onder ons.
Er is echter nog een ander pad,
het pad van dienst aan het goddelijk
plan – en wie weet, lopen beide
paden straks toch nog bij elkaar.
Intussen echter wordt hier de nadruk
gelegd op andere te ondernemen
stappen.
Dit pad bestaat hierin dat wij onze
tijd en energie eerder gaan steken
in het onderscheiden van wat moet
worden gedaan tot heil van allen,
dan enkel en alleen onze voertuigen
te zuiveren en onze ziel
te herontdekken.
Komen we nu terug tot HPB, de
spilfiguur van deze dag, waarrond
het werk reeds aderhalve eeuw
draait.
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HPB is toch ook wat we gemeen
hebben met de zusterorganisaties,
zelfs als we niet op alle andere
punten op dezelfde wijze werken
als zij. HPB is het ook, die tijdens
haar aardse leven zo vaak vernederd
en verguisd werd
in haar confrontaties met
de fundamentalistische
openbaringsgodsdiensten uit oost
en west, maar ook met de
fundamentalistische wetenschap uit
haar tijd en zelfs met de toen nog
prille Society for Psychical Research,
die haar en haar werk zware klappen
toediende.

Diezelfde SPR heeft haar, een eeuw
later, met een symbolische traan in
de ooghoek, een soort postuum
eerherstel gegeven.
De academische wetenschap en de
grote godsdiensten hebben deze
grote stap totnogtoe niet gedaan.
Of ze dat ooit zullen doen?
Dit zal voor een groot deel afhangen
van de individuele en gebundelde
inzet van ieder van ons.
En na deze aansporing tot werk, wil
ik graag eindigen met de klassieke
wens:
Vrede alle wezens – Om Shanti
Christian Vandekerkhove

*

*
*

Brief van Tim Boyd, de Internationale President van de Theosophical
Society Adyar.
11 april 2020
Beste vrienden,
Het is niet nodig het nooit geziene karakter van dit moment te beschrijven.
Dagelijks worden we geconfronteerd met een onafgebroken stroom aan informatie.
Ten aanzien van de omvang van deze algemene pandemie, denken velen over de hele
wereld: “Wat kan ik doen?” Hoe kunnen we, als ogenschijnlijk geïsoleerde individuen de
huidige nood beantwoorden? Hoe overweldigend ook, dit huidig moment geeft ons een
unieke gelegenheid in de geschiedenis van de mensheid.
Meer dan een derde van de wereldbevolking is op dit moment verplicht thuis te blijven,
zonder mogelijkheid om te gaan werken, naar school te gaan of zich vrij te bewegen
zoals men gewoon is te doen. Er is een uitdrukking die zegt dat “geen probleem kan
opgelost worden op hetzelfde niveau waarop het ontstond”. Terwijl we wachten op
de ontwikkeling van een vaccin en op een behandeling die Covid-19 op zijn niveau kan
aanpakken; terwijl we ‘Social Distancing’ toepassen, handen wassen en ontsmetten,
wacht ons een grote mogelijkheid. Gekluisterd in onze woning hebben we de kans om
een elementair feit te herkennen: we zijn allen verbonden op niveaus die verder gaan
dan de fysieke nabijheid. Hoewel dit feit geheel ondersteund wordt door talrijke
wetenschappelijke studies, vereist het gezond verstand hier geen externe bevestiging.
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We baden allen in een gemeenschappelijke oceaan van bewustzijn en ieder van onze
gedachten en emoties zuiveren of vervuilen deze oceaan. De kracht van dit moment is
vervat in de mogelijkheid om ons tijdens een speciaal evenement bewust te verenigen in
een Wereldwijd Veld van gericht bewustzijn en intentie, en als een voortdurende
gedeelde beoefening.
Op 16 april om 14 uur GMT – 16 uur Belgische tijd - nodigen we u en uw netwerk uit
om deel te nemen aan het initiatief Internationale 5 minuten Stilte: vergadering ter
genezing van de Wereld. Het kan niet eenvoudiger zijn. Om 13.30 uur GMT – 15.30
uur Belgische Tijd - organiseren we online een korte inleiding gevolgd door 5 minuten
stilte om precies 14.00 uur GMT (16.00 uur Belgische Tijd). Dit evenement zal door velen
uitgezonden worden op sociale media.
Sluit u aan via https://www.facebook.com/events/647264295820301/
Na 16 april, nodigen we u uit om de 5 minuten stilte aan te houden, op een tijdstip dat u
het beste past en op de voor u meest aangewezen manier (meditatie, gebed,
stiltemoment). Terwijl we erkennen dat synchroniseren van de tijd voor onze stilte een
diepgaande kracht toevoegt, zijn we ons er ook van bewust dat aandringen op een
specifieke tijd een onrealistische verwachting is. In de hoop om toch zoveel mogelijk
mensen gelijktijdig deze stilte te laten beoefenen, stellen we voor dat ieder dit doet om
14.00 uur GMT (16.00 uur Belgische Tijd), om 08.00 uur (in de eigen tijdzone); of om
18.00 uur (in de eigen tijdzone)
(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html)
Op dit ogenblik is er een snel groeiende lijst van individuen en groepen over de hele
wereld die deze inspanning ondersteunen. We wensen uw deelname als actieve
verdediger van wereldwijde verandering als deel van dit groeiende momentum.
Er zijn geen verplichtingen of voorwaarden behalve uw oprechte steun in gezamenlijke
stilte.
Deel dit met uw netwerk en op uw Facebook en sociale media pagina’s.
Vrede en zegeningen.
Tim Boyd, Internationaal President, Theosophical Society
Global Silent Minute zal dit event mede organiseren. Voor meer informatie ga
naar: www.globalsilentminute.org
Gedeeltelijke lijst van handtekeningen:

















HH Dalai Lama (waiting for response)
Sri Sri Ravishankar, Founder, Art of Living Foundation
Dr. H.R. Nagendra, Chancellor, sVyasa Yoga University, Bangalore
Tim Boyd, International President, the Theosophical Society, Adyar, Chennai,
India & also TS America
Dot Maver, Global Silent Minute
Olivia Hansen, Synthesis Foundation
Dr. Roger Nelson, Director, Global Consciousness Project
Father Joshtrom, Kureethadamm, The Vatican
Prince Ermias Selassie, Ethiopia
Gidon Bromberg, EcoPeace-Israel
Pat McCabe, Dineh (Navajo) Nation
Anne-Marie Voorhoeve, Hague Center for Global Convergence
Sister Jenna, Brahma Kumaris; Washington DC
Claudia Weiss, Institute of Noetic Science
Ben Bowler, Unity Earth
Jon Ramer, Compassion Games
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Poortmanjaar 2020 – deel 2
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het overlijden van Johannes
Jacobus Poortman (1896-1970) brengen we in elk nummer van 2020 van onze
Nieuwsbrief een stukje in verband met deze “vader van het Hylisch Pluralisme”.
In het vorige nummer gaven we een korte biografie van Poortman.
Vanaf nu zullen we uittreksels uit zijn eigen werk geven.
Als eerste stuk hebben we gekozen voor het begin van het tweede hoofdstuk van
zijn werkje Theosofie en Christendom.

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

13
II. Theosofie als syncretisme
Zowel in de wijsbegeerte als in de
godsdienstwetenschap spreekt men
van “syncretisme”.
In de wijsbegeerte is syncretisme
ongeveer een synoniem van
“eclectisme”. De eclecticus is degene,
die uitleest, die uit het ene stelsel dit
denkbeeld neemt en uit een ander
systeem die gedachte en ze tot een
vaak niet erg geslaagd geheel
verenigt. Elders hebben wij er op
gewezen, dat ieder wijsgeer
gedachten van andere denkers
opneemt in zijn stelsel; géén van hen
is volkomen oorspronkelijk.
Waar het om gaat, is of het resultaat
een organisch geheel vormt.
Zo opgevat is er ook een juist
eclectisme, dat niet verwerpelijk is1.
Maar toegegeven moet worden,
dat de term eclectisme meestal in
ongunstige zin gebruikt wordt van
een standpunt, dat heterogene,
hier en ginder samengeraapte
elementen in zich bevat.
En ook wanneer “syncretisme” als
synoniem van eclectisme in de
wijsbegeerte wordt gebruikt, heeft
het meestal die minder gunstige
bijklank.
Wij laten nu verder het wijsgerig
syncretisme rusten en wenden ons
nu tot de godsdienstwetenschap.
Aldaar heeft “syncretisme” de
betekenis van: vermenging van
godsdiensten of van godsdienstige
motieven.
De afleiding van het woord ligt
enigszins in het duister – zij zou
1

Vgl. “Bewust eclectisme”. Uitzicht III, 3 p.65 e.v.
en in “Variaties op één en meer themata” (Leiden
1947) p.44 e.v.

op een zekere eigenschap van
de Kretenzers teruggaan -;
een feit is echter, dat de uitdrukking
reeds in de oudheid in de zin van
religieuze vermenging werd gebezigd.
In de wetenschap van de godsdienst
wordt er op gewezen, dat het
religieus syncretisme een zeer
algemeen verschijnsel is.
Ook religies worden niet geheel
nieuw geschapen en, ondanks het
oorspronkelijk kunnen van hun
stichters, bouwen deze meestal
op bestaande cultusvormen voort.
Wie te Rome op een kerk leest:
“Santa Maria sopra Minerva”,
wordt herinnerd aan het feit, dat vele
Christelijke kerken gesticht zijn op de
plaats van “heidense” heiligdommen.
Dat het niet bij het gebruik maken
van centra van eredienst en
magnetisme bleef, blijkt daaruit,
dat de geboorte van Christus
oorspronkelijk in het geheel niet op
25 december gevierd werd, welke
datum echter wel die was van het
heidense Joelfeest.
Deze voorbeelden betreffen nu
onderdelen. Maar de Christelijke Mis
heeft voorgangers in Voor-Aziatische
godsdiensten; als een geheel
beschouwd heeft het Christendom –
men denke aan het Oude
Testament! – belangrijke momenten
van de Joodse religie in zich
opgenomen en evenzo heeft de Islam
zowel Joodse als Christelijke
gedachten verwerkt.
Komt het syncretisme op
godsdienstig terrein dus algemeen
voor, meer in het bijzonder duidt
men daarmee de religieuze situatie
aan tijdens de Romeinse keizertijd.
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Ook die had echter een voorgeschiedenis.
De veroveringen van Alexander de
Grote hadden de Griekse cultuur in
contact gebracht met die van VoorAzië. Daardoor werd bij de Grieken
en anderen reeds bestaande neiging,
om in goden van andere volken de
eigen te herkennen, nog versterkt.
Baäl, Zeus en Jupiter – men
beschouwde hen als één en dezelfde
god, waarvoor lokaal een enigszins
gespecificeerde eredienst ontstaan
was. Het bleef niet bij herkennen in
het bestaande: zo riep bijvoorbeeld
Ptolemaeus I (283 VC overleden) in
Egypte een cultus van Serapis in het
leven, die Grieken en Egyptenaren in
één eredienst bedoelde te verenigen.
Dit alles trad nu nog veel sterker
naar voren in de eerste eeuwen van
onze jaartelling.
De vermenging en uitwisseling
tussen de verschillende in het
Romeinse rijk voorkomende
godsdiensten was zeer levendig.
De Romeinse legers hadden Oosterse
godsdiensten naar Rome gebracht.
De veel beoefende astrologie
theoretiseerde over de overeenkomst
van de goden in verschillende culten.
Men was in het algemeen
verdraagzaam; iemand kon priester
zijn in meer dan één ritus.
Van de heilige boeken van
verschillende godsdiensten werd als
openbaringsbron gebruik gemaakt.
De gelovigen werden ingewijd in een
of meer mysteriescholen.
De neoplatonische filosofie trachtte
deze gehele ontwikkeling in één
systeem samen te vatten.

Zij stelde een hiërarchie van goden
op.
Terwijl bovengenoemde
verschijnselen typerend voor het
polytheïsme zijn, kwamen het neoplatonisme en het verwante neopythagorisme tot een monotheïsme
als overkoepeling der
godenhiërarchie.

Plotinus (204-270) bijvoorbeeld,
stelde boven de gehele veelheid
hetzij der aardse dingen of van de
vele goden het beginsel van het Ene,
tot hen, dat boven alle
tegenstellingen verheven is
en de wereld als een emanatie uit
zich voortbrengt.
Van dit neo-platonisme is via
Augustinus indirect veel in de
Christelijke kerk overgegaan.
In het algemeen deed het
Christendom echter aan deze
versmelting van en uitwisseling
tussen de godsdiensten niet mee.
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Alleen de Christelijk-gnostieke
stromingen vormen op die regel een
uitzondering.
De theosoof hoort hier bekende
klanken. De verdraagzaamheid
tussen de verschillende godsdiensten,
het zoeken van de eenheid achter
hen – het zijn ook
zijn programmapunten.
Is de Theosofie dan eenvoudig
syncretisme te noemen?
Zij is waarschijnlijk méér.

Prof. Kraemer

Wat is het onderscheid tussen dit
syncretistisch-theosofische standpunt
en het positief-christelijke?
Wij willen op deze vragen eens
ingaan en zullen dit doen o.a. aan de
hand van de in 1937 gehouden
Intreerede van prof. Dr. H. Kraemer
als hoogleraar in
de godsdienstgeschiedenis en
de fenomenologie van de godsdienst
te Leiden.
“De wortelen van het syncretisme”.
Van positief-Christelijke zijde wordt
in deze oratie juist op de verhouding

van Christendom en syncretisme
ingegaan.
Prof. Kraemer schetst hier eerst het
syncretisme in het algemeen en
vervolgens dat tijdens de Keizertijd
(dat altijd typerend wordt geacht),
maar dan gaat hij verder.
Ook in het huidige Oosten wordt,
zo zegt hij, een wijd verbreid
syncretisme aangetroffen.
Er is daar een brede, tamelijk
veelvormige volksreligie,
maar deze wordt doortrokken door
een hogere, universele religie.
Dat is bijvoorbeeld het geval in India,
waar o.a. de Vedanta-filosofie een
monisme leert boven het
veelgodendom, dus juist zoals het
Neo-platonisme een monistische
overkoepeling ontwierp boven het
antieke polytheïsme.
De Indische mystiek – bv. der
bhakti’s – ziet prof. Kraemer in
analogie tot de Hellenistische
mysteriediensten.
Ook de filosofie van het MahayanaBoeddhisme en het NeoConfucianisme van Tsjoe Sji geven
een achtergrond voor de volksreligie.
In China wordt dit wel geformuleerd
in de uitspraak: “han san wei ji”,
d.w.z. “China omvat drie
godsdiensten – nl. Confucianisme,
Taoïsme en Boeddhisme – en toch
zijn deze drie slechts één”.
In overeenstemming daarmee nemen
duizenden in China aan de riten van
alle drie godsdiensten deel. Prof.
J.J.M.de Groot, de bekende Leidse
sinoloog, heeft over de uitleg van de
genoemde zin een boek
“Universismus”2 geschreven.
2

Berlijn 1918
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Achter die drie godsdiensten,
maar vnl. aanknopende bij de Taoconceptie, ligt volgens hem voor
de Chinees de godsdienst van het
Universum, het heelal. – Prof.
Kraemer, die van huis uit geen
theoloog is, maar Indische letteren
heeft gestudeerd en voor de Zending
in Ned. Indië heeft vertoefd, voegt er
aan toe: ook van de Javaan hoort
men – ondanks de verbreiding van
de islam op Java – hardnekkig de
uitdrukking: “Sedaja agami sami
kémawon”, d.w.z.: “alle
godsdiensten zijn per slot van
rekening gelijk”. Prof. Kraemer komt
dan tot de merkwaardige stelling:
zowel in de late Antieke Oudheid,
de tijd van het Hellenisme dus,
als thans in het Oosten staan
dezelfde machten of verschijnselen
tegenover elkaar: syncretisme
enerzijds, Christendom anderzijds.
Als derde vorm van syncretisme
kan men daaraan toevoegen:
de moderne theosofie.
Prof. Kraemer noemt deze niet, maar
bijvoorbeeld Prof. Dr. Van der Leeuw
schrijft in zijn “Phänomenologie der
Religion”3, dat de half of geheel
occulte stromingen, die in onze tijd
onder de naam theosofie,
antroposofie, christelijke wetenschap
en soefisme optreden een parallelverschijnsel vormen van het
syncretisme van de Romeinse
keizertijd4.

3
4

Gerardus Van der Leeuw

Prof. Kraemer is het natuurlijk niet
met het standpunt van het
syncretisme eens. Hij behoort echter,
evenals Prof. Van der Leeuw, tot die
wetenschappelijke theologen, die
de godsdienstgeschiedenis moeten
onderzoeken en doceren en dit doen
met een grote objectiviteit, zodat ook
de gunstige trekken van de
godsdienstige stromingen,
waarmee zij van mening verschillen,
helder naar voren komen.
Vervolgens geven zij dan blijk van
hun afwijkende opinie.
Het is nu interessant om na te gaan,
waarom die syncretistische opvatting,
waarvan de tolerantie en het zoeken
naar een eenheid, een synthese van
de godsdiensten, velen sympathiek
zullen voorkomen, door hem wordt
verworpen.

Tübingen 1933
P.578
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De instemming van de theosoof met
het syncretisme staat immers niet bij
voorbaat vast; de kritiek van
theologen als Prof. Kraemer daarop
kan wel zeer goede gronden hebben;
ten slotte zijn er vele theosofen, die
zich Christenen noemen: is het, kan
men vragen, nodig om een zo sterke
tegenstelling tussen syncretisme en
Christendom te construeren?
Bij zijn kritiek op het syncretisme
gaat Prof. Kraemer van de volgende
gedachten uit. Als de belangrijkste
indeling van de godsdiensten ziet
hij die in profetische, die zich op
openbaring funderen en in
naturalistische, die op de
zelfverwerkelijking uit zijn.
De openbaring ontbreekt weliswaar
niet geheel bij de naturalistische –
dat zijn alle primitieve godsdiensten
en de grote van India en Oost-Azië –
en evenzo komt het motief der
zelfverwerkelijking wel voor binnen
het Christendom, maar alleen dit
( blijkbaar ook min of meer de
Joodse religie en de Islam) maakt
werkelijk ernst met de openbaring,
wat men samen kan vatten in de
tekst: “Luister, Israël, Jahwe is onze
God, Jahwe alleen”.5,6.
De naturalistische religies zouden
eigenlijk buiten openbaring kunnen;
zij zijn niet theo-, maar antropocentrisch. Dit onderscheid tussen de
godsdiensten staat in verband met
tweeërlei conceptie van leven en
wereld: een profetische conceptie,
die steunt op de Bijbel,
5

Deuteronomium 6:4
Poortman maakt in zijn artikel gebruik van de
Statenvertaling. Omdat onze nieuwsbrief
voornamelijk in België wordt gelezen, heb ik het
citaat vervangen door de Willibrord-Vertaling (C.V.)
6

in wezen dualistisch is, d.w.z. een
kloof ziet tussen de wereld en God
als het transcendente en
daartegenover de naturalistische
conceptie, zoals bijvoorbeeld het
Chinese universalisme, waar
Prof. De Groot zijn boek over
geschreven heeft, en dat dus
monistisch en immanent van
karakter is.
Het rationalisme, een derde
opvatting van leven en wereld,
dat al bij de Grieken voorkwam en in
de moderne wetenschap hoogtij viert,
is tenslotte tot de naturalistische
conceptie te herleiden.
Beide, naturalistisch en rationalistisch standpunt, zijn relativisme
te noemen, in tegenstelling tot het
profetische.
In dit naturalisme en dit totalitaire
monisme met hun gevolg van
relativisme zijn de ware wortelen
van het syncretisme te vinden met
als gevolg o.a. die reeds eerder
genoemde tolerantie tussen
godsdiensten, die hun verschillen
bijkomstig acht, gepaard aan een
afkeer van dogmatiek.7
Wij willen verschillende van de
genoemde –ismen eens wat nader
beschouwen. Waar is bijvoorbeeld
meer voor te zeggen, voor een
dualisme of voor een monisme als
hoogste theorie? Wij stemmen voor:
een monisme als diepste
samenvattend gezichtspunt. Prof.
Kraemer, die natuurlijk monotheïst is,
moet in zover ook monist zijn.
In zover lijkt het verwijt van
monisme aan het adres van nietchristelijke religies wat zonderling.
7

T.a.p. pag. 17-23
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Wat hij bedoelt is blijkbaar, dat men
binnen de wereld scherpe
onderscheiden moet maken: tussen
goed en kwaad (terwijl die andere
godsdiensten ook dat relativeren in
zover zij allerlei verschijnselen in hun,
eigen verband laten gelden, omdat
ze er nu eenmaal zijn: men denke
bijvoorbeeld aan het begrip “dharma”,
al noemt hij het niet), tussen de
absolute openbaring van de Bijbel en
allerlei andere leringen en dan tussen
de wereld als geheel en God als het
waarlijk transcendente
daartegenover.
Die andere godsdiensten leggen
voor hem te veel de nadruk op de
immanentie, het zijn van het
goddelijke in de natuur; zij maken
niet scherp genoeg onderscheid
tussen de natuur en God; men zou
hun dus, evenals aan Spinoza,
die God en de natuur gelijk stelde,
pantheïsme kunnen verwijten.
Prof. Kraemer, die in een rede aan
een zeker bestek gebonden was,
noemt het woord “pantheïsme” niet,
maar hij karakteriseert al die andere
religies door het woord “naturalisme”:
waar dus de natuur en niet God, niet
het absolute, op de voorgrond staat,
wat dan uitwerkt als een algemeen
relativisme.
Het is nodig hier een andere
beschouwing tegenover te stellen.
Daartoe opperen wij de volgende
stellingen.
1e. Er is een Absolute, boven alle
veelheid of tegenstellingen.
2e. Dat Absolute werkt, ofschoon het
in zichzelf gevestigd blijft, in de
wereld, het openbaart zich daarin,
is immanent tezelfdertijd

als transcendent.8
3e. In de wereld, waar overigens
allerlei waardeverschillen aanwezig
zijn, kan het Absolute zich in principe
op elk punt openbaren.
4e. Omgekeerd mag echter geen punt
binnen de veelheid op zichzelf als
absoluut gezien worden.
Met de eerste stelling zal het
positieve Christendom het wel eens
zijn: het drukt juist
de transcendentie Gods uit.
Mag men nu echter zeggen, dat alle
andere, “naturalistische” religies
tegen deze stelling zouden zijn?
Dat lijkt er ons volkomen naast.
Onder die andere zijn inderdaad
primitieve en natuurreligies.
Maar men moet ook op de beste
gedaante van die andere letten.
Prof. Kraemer en andere
godsdiensthistorici geven echter
zelf toe, dat bijvoorbeeld het
Neoplatonisme tot een monotheïsme
kwam, tot een overkoepeling van
het veelgodendom.
Plotinus formuleert het heel scherp:
het Ene, “to hen”, staat boven alle
tegenstellingen of veelheid, die het
intussen binnen zichzelf voortbrengt.
Aan de eis van transcendentie wordt
hier volkomen voldaan.
Hetzelfde kan gezegd worden van
Parabrahman in de Indische en van
Tao in de Chinese filosofie.
Het schijnt ons daarom volkomen
onbillijk om aan het syncretisme als
geheel te verwijten, dat het
uitsluitend de immanentie op de
voorgrond zou stellen.

8

De hierin gelegen tegenspraak is o.i. een geval
van de “grondparadox”. Vgl. mijn “Tweeërlei
Subjectiviteit”, § 72.
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Ook het verwijt van relativisme
überhaupt komt hiermee te vervallen:
wie zo nadrukkelijk op de
transcendentie, op de volstrektheid,
het boven alle tegenstellingen
verheven karakter van het Absolute
wijzen, zijn geen relativisten purs et
simples. En evenmin is dat standpunt
antropocentrisch te noemen.
Het is natuurlijk wel mogelijk om aan
te tonen, dat in al die godsdiensten
de gedachte van de goddelijke
immanentie een rol speelt (vgl. de
tweede stelling) Doch ditzelfde kan
gezegd worden van het Christendom,
van de profetische religies.
Ook zij kunnen, niet buiten de
bemoeienis van God met zijn
schepping. Daar de transcendentie
echter het diepere gezichtspunt
vertegenwoordigt – het absolute blijft
steeds in zichzelf gevestigd,
aan zichzelf gelijk, onverminderd de
veelheid of schepping – moet op
“monisme” als het diepste, meest
blijvende gezichtspunt aanspraak
gemaakt worden – ook het
Christendom als monotheïsme.
“Monisme” als kenmerk van die
andere godsdiensten kan derhalve
geen afkeuring met zich meebrengen.
Binnen de wereld, binnen de veelheid
heersen inderdaad allerlei dualismen,
allerlei tegenstellingen. Naast waar
en onwaar, schoon en lelijk, is die
van goed en kwaad daarvan wel de
diepste. Hoe gebroken de wereld als
zodanig ook moge zijn, er moet
daarin altijd naar waardeverwerkelijking gestreefd worden.
Het ware, goed en schone is dichter
bij het absolute, bij God dan hun
tegendelen. Ook hier behoeft van
een relativisme, in slechte zin,

van naturalisme in de betekenis van
normloosheid geen sprake te zijn,
al wijst men ook op de betekenis van
goed en kwaad in een bepaald
verband en op een bepaald stadium
van evolutie (“dharma”).
En niettemin, ook al staat het goede
enz. dan dichter bij God dan zijn
tegendeel, toch staat het Absolute in
beginsel achter elk punt der
openbaring. De Bhagavad Gita laat
de Heer niet voor niets zeggen: “Ik
ben in het spel van de valse speler,
en de pracht van de prachtige dingen
ben Ik; Ik ben de overwinning,
Ik ben de besluitvaardigheid, en de
waarheid der waarachtigen ben Ik.”9
Tegenover Hem vallen alle
verschillen binnen de openbaring
weg. Op de tegenspraken, die aldus
ontstaan, willen wij thans niet ingaan.
Men heeft hier ons inziens wederom
met een geval van de “grondparadox”
te maken.10 Waar het hier op
aankomt is, dat het Absolute in
beginsel achter ieder punt van zijn
schepping staat. (Stelling 3) Ook kan
elk punt daarvan, laten wij liever
zeggen: ieder wezen, zich het
Absolute in beginsel realiseren11, dat
bereiken in zijn binnenste, al staan
daaraan vaak allerlei praktische
moeilijkheden in de weg. Vandaar
dat het Absolute dan ook op het ene
punt, in het ene wezen méér
geopenbaard is dan in een ander en
dat deze meerdere openbaring voor
andere wezens een steun en een
voorbeeld of prikkel kan zijn.
Maar in beginsel kan het vanuit ieder
9

Bhagavad Gita, X,36.
Vgl. mijn “Nader, mijn God, tot U”, Theosophia
jaargang 1943, p.178 e.v. en in “Variaties op één en
meer themata”, p.67 e.v.
11
Vgl. “Tweeërlei subjectiviteit”, p.364 e.v.
10
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punt bereikt worden of, omgekeerd
gezien, zich daarin openbaren.
Deze openbaringsleer is zeer
belangrijk, ook ten einde een
standpunt te bepalen in de
tegenstelling tussen “profetische”
en “naturalistische” godsdiensten.
Het lijkt ons weer een weinig
houdbare bewering van
Prof. Kraemer dat openbaring in
laatstgenoemde bijna geen rol zou
spelen. Toen Boeddha de verlichting
bereikte, werd er toen in hem soms
niet iets geopenbaard?
Het kan natuurlijk zijn dat Prof.
Kraemer en de zijnen een heel
speciaal soort openbaring op het oog
hebben en van daaruit alle andere
van nul en gener waarde achten.
Hiermee komen wij tot onze vierde
stelling: dat geen punt binnen de
veelheid als zodanig als absoluut
gezien mag worden. In ieder punt
kan openbaring zijn. Ieder subject
kan het Absolute in zich realiseren.
Dat kan voor anderen tot een
lichtbaken worden. Zo bestaan er
enorme waardeverschillen van punt
tot punt. Wie weet is een bepaalde
openbaring, bijvoorbeeld die in Jezus
Christus, wel vollediger, dieper en
van meer betekenis dan alle
voorafgaande. Maar het verschil blijft
relatief. Terwijl het Absolute of God
volledig achter hem stond – evenals
in beginsel achter elk punt, - kan er,
gezien vanuit de veelheid, nog wel te
zijner tijd weer een andere,
eventueel nog dieper openbaring
komen. Een bepáálde openbaring
mag nooit als zodanig als absoluut
en als niet relatief maar oneindig
waardevoller dan welke ander ook
gezien worden.

Het moge de áángewezen bron van
inspiratie zijn van een zeker mens of
een zekere groep of zelfs voor een
hele beschaving, betrekkelijk blijft zij
als openbaring toch.
Dit is ons inziens het vrijzinnige en
redelijke en theosofische standpunt
in deze.
Wie dit met ons eens is, zal de
poging van Prof. Kraemer om na op
de tolerantie en het streven naar de
synthese van een universele
godsdienst gewezen te hebben,
een absolute tegenstelling te
construeren tussen profetische
godsdiensten als het Christendom
(naar zijn opvatting), de Israëlitische
godsdienst (met Jahwe uit
Deuteronomium) en de Islam
enerzijds en anderzijds de
syncretistische religies, die in
overeenstemming zowel met de eenvoudige Javaan als met de Neoplatoonse wijsgeer ervan uitgaan,
dat alle godsdiensten ten slotte
gelijk zijn, als niet zeer geslaagd
beschouwen, òf tot de mening
overhellen dat de vergelijking niet
ten gunste van de profetische religies
uitvalt. Afgezien nog van het treurige
voorbeeld van onverdraagzaamheid
en vervolgingszucht, dat profetische
religies in de geschiedenis tot heden
toe gegeven hebben, is het syncretistische standpunt in elk geval als
het ruimere te beschouwen ten
opzichte van het “orthodoxe” – waar
dit laatste dan ook voorkomt, in een
“profetisch” genaamde religie of,
zoals ook gebeurt, in een
“naturalistische”.
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Om nog een ander punt aan te
roeren: waarom zou zelfverwerkelijking zo typisch en
afkeurenswaardig ten doel gesteld
worden in al de niet-profetische
godsdiensten? Als er ergens sprake
is van “zelf”, van “subject”, van “ik”,
dan moet men altijd vragen: welk,
wat voor zelf of subject of ik is
bedoeld? Is nu, vragen wij, wat
verwerkelijkt wordt in al die andere
godsdiensten steeds het lagere zelf?
Is het “Ene Zelf” niet in de regel
synoniem te achten met “God”?
Wat Plotinus in zijn extases
verwerkelijkte, was dat zijn lager,
zijn menselijk zelf? Er is hier geen
principieel verschil meer te maken
tussen antropocentrisch en
theocentrisch: wanneer de mens
zich zo verwijdt, dat hij in mystieke
vervoering het Ene – “to hen” –
beleeft, dan staat bij hem het
goddelijke in het middelpunt.
De syncretistische gedachte is,
dat het goddelijke, dat God zich
op velerlei wijzen kan openbaren.
Daarbij kunnen zeer wel
waardeverschillen optreden,
maar deze zijn geen absolute.
Met andere woorden: het Absolute
zetelt buiten de schepping of de
veelheid; ondanks de grote heiligheid
van bepaalde figuren nooit volledig
op een bepaald punt daarin.

De heiligheid komt door het
geconcentreerd zijn op het
transcendente, op wat buiten
de veelheid staat; wat als bepaalde,
concrete figuur daarbinnen valt,
is nooit absoluut.
Wanneer nu Prof. Kraemer
als criterium stelt de aanvaarding
van een uitspraak als: “Luister, Israël,
Jahwe is onze God, Jahwe alleen”,
dan zijn aan die uitspraak twee
gezichtspunten te onderscheiden.
Ten eerste datgene, waarmee wij
instemmen, dat er is, wijsgerig
uitgedrukt, één absoluut
betrekkingspunt voor de hele
veelheid, een Absolute,
dat inderdaad énig is en
transcendent ten opzichte van de
gehele wereld; religieusgesproken:
één God in monotheïstische zin.
Het andere gezichtspunt is echter,
dat het onze God is, de God van
Israël, die speciaal over dat volk
waakt, Jahwe. Wij zijn geneigd te
zeggen: wat heeft deze stamgod met
het Christendom, ja met de gehele
mensheid te maken? Waarom grijpt
de hooggeleerde schrijver daarop
terug als hij het Christendom als
de meer waardevolle religie wil
karakteriseren tegenover het al
te tolerante heidendom? “
(wordt vervolgd)

(Uit Enkele Beschouwingen over Theosofie en Christendom, Poortman, J.J.Poortman,
Privaatdocent aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1948) )

Santa Maria sopra Minerva te Rome
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De Rechtvaardige Rechters – Een oud mysterie opgelost?
Recensie door Christian Vandekerkhove
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Zonet verscheen een boeiend,
maar ook zeer verzorgd boek
over de diefstal en de mogelijke
terugkeer van het paneel van
De Rechtvaardige Rechters van
het retabel De aanbidding van
het Lam Gods van de Vlaamse
Primitieven Jan en Hubert van
Eyck.
Het paneel van anderhalve meter
hoog en een halve meter breed,
aan beide zijden beschilderd,
werd in 1432 geschilderd en in
1934 gestolen.
Een kopie hangt in de plaats om
het retabel volledig te houden,
maar wat gebeurde met het
origineel?
Het officiële verhaal is heel
simpel: het werd gestolen door
Arsène Goedertier en tegen
losgeld terug aangeboden.
Het losgeld werd niet betaald
en het stuk kwam nooit terug.
Tot op vandaag doen de wildste
verhalen de ronde en velen
hebben “hun” antwoord op dit
mysterie. Nog in 2019 werd in
de rioleringen gezocht… en niets
gevonden. Nochtans hebben we
betrouwbare bronnen over het
ware verhaal van de verdwijning
en wellicht de ware schuldige.
Dr. Paul De Ridder, doctor in de
Middeleeuwse Geschiedenis, had
toegang tot een aantal archieven
en kon het verhaal reconstrueren.
Arsène Goedertier was slechts een
nevenfiguur in dit gebeuren.
De Rechtvaardige Rechters
werden teruggevonden, enz.
(Dr. De Ridder: De Rechtvaardige
Rechters terug van weggeweest,
Gent, Uitgeverij Mens & Cultuur,
2020,368 blz., geïllustreerd,
hardcover met stofwikkel, ISBN
978-90-77135-59-4, € 25)
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Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and
realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the
Unity of all Life.”
Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds
verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid,
spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

*
*

*

Voor alle informatie omtrent de programma’s van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com
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