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Kunst als Weg naar Heelheid

“Wij moeten leren overal om ons heen symbolen te zien om
dan achter het symbool door te dringen tot het
denkbeeld dat het zou kunnen uitdrukken.”
Alice A. Bailey: Begoocheling, een Wereldprobleem, blz.13 (Engelse uitgave)

Wij allen zullen vroeg of laat ontdekken dat de
waarheid van deze woorden ook besloten ligt in de
uitdrukking van de Kunst in al zijn vormen en
verscheidenheid……
In muziek, literatuur, schilderkunst of ervaringen
zoals de volgende:

Een nogal naïef zes jarig meisje kreeg
in de eerste klas van de lagere school
de hoofdrol uit het sprookje van
Roodkapje toebedeeld.
Nog niets vermoedend beantwoordt zij
al zingend de welbekende vraag: ”Zeg
Roodkapje waar ga jij henen?” met
“Ik ga grootmoeder koekjes brengen in
het bos”
waarop het koor zingt: “In het bos zijn
de wilde dieren”
en Roodkapje moedig antwoordt:
”Ik ben niet bang voor de wilde
dieren”….
om later in haar leven tot de
verbijsterende ontdekking te komen
dat deze gebeurtenis toen al symbool
stond voor een niet gemakkelijke
levensweg.

Roodkapje, al op het evolutie-pad maar nog niet verlost van
haar dierlijke lagere aard, wordt door haar moeder (de Ziel) het
bos (het Onderbewustzijn) ingestuurd om haar grootmoeder die
“ziek” is (de wijsheid van de Ziel is ver te zoeken) datgene te
brengen waardoor zij weer beter kan worden.
Haar nieuwsgierigheid naar ervaringen overtreft de
waarschuwingen die zij krijgt om niet van het pad af te gaan. Ze
doet het toch en ontmoet de wolf die haar met zijn gevlei, en
daarbij de dingen anders voorstellend dan ze zijn, verleidt.
Hij verslindt daarna eerst de grootmoeder, doet vervolgens of
hijzelf de wijsheid in pacht heeft en verslindt tenslotte het
argeloze Roodkapje.
In de buik van de wolf zit Roodkapje zo diep in haar
begoochelingen en illusies dat er wel iets moet gebeuren. En
dan komt de jager (het goddelijk aspect in ons), die hen beiden
komt bevrijden.
Wat onbewust was komt weer in het daglicht en wordt eindelijk
bewust. Roodkapje en grootmoeder verenigen zich…. de Ziel en
de Persoonlijkheid gaan met elkaar samenwerken.

Carl Gustav Jung, de grondlegger van de Psychoanalyse:
“Een symbool laat naast hetgeen wij herkennen iets
doorschemeren dat voor ons nog vaag, onbekend of
verborgen is. Het verwijst eigenlijk naar een diepe
intuïtieve wijsheid die niet direct geuit kan worden,
maar wel onze gedachten en onze gevoelens uitdaagt
tot herkenning.”

Volgens het Evangelie van Philippus, een oudchristelijke tekst die
in Egypte is gevonden, zou Christus hebben gezegd:
“De naakte waarheid is in de wereld niet te vinden; de waarheid
gaat gehuld in symbolen en beelden en langs een andere weg
kan men geen waarheid vinden.”
Roberto Assagioli, de grondlegger van de Psycho-synthese, stelt:
“Symbolen zijn omvormers en geleiders van energie”.

Schilderijen ZIEN is dus meer dan naar schilderijen KIJKEN.

Schilderijen

Het Begin
Iedere morgen worden we als het ware opnieuw geboren.
Dat was het uitgangspunt voor deze intuïtieve schildering
gemaakt in 1995….
Terug naar het begin.
Wat zichtbaar werd, was de enorme tegenstelling, het
diepzwarte en het rood van de angst (begoocheling 2e Straal)
in het centrum en de veel lichtere buitenranden.
Dit beeld bleek symbool te staan voor de bewustwordingsweg
die gegaan moest worden en deed denken aan een niet te
loochenen uitspraak van Carl Gustav Jung:
“Wij worden niet verlicht door ons het Licht voor te stellen,
maar door ons bewust te worden van onze duisternis”.

De Wachter op de Drempel

De Wachter op de Drempel
Dit schilderij, in 1997 in een paar uur intuïtief geschilderd, staat
symbool voor “De Wachter op de Drempel”. De Wachter, die zich
steeds in een andere gedaante voor kan doen, staat voor onze
begoochelingen en illusies die het vrij stromen van het Ziele-licht
tegenhouden.
De confrontatie met onze duistere kant is hier zichtbaar als de
nogal angstaanjagende groene figuur, rechts van het midden.
Alle negatieve aspecten, waarvan we denken dat die alleen bij
anderen aanwezig zijn, blijken delen van onszelf te zijn.
Men komt er niet langs zoals ook in het schilderij is te zien. Er is
geen ontkomen aan. We moeten de begoochelingen ervaren en
onder ogen zien, er dwars doorheen gaan.
Maar achter de figuur is de lingam zichtbaar, de altijd aanwezige
bewustwordings-/scheppingskracht, het Licht van de Ziel, dat ons
doet (h)erkennen, accepteren en integreren.
Een lange moeizame, maar boeiende weg met ups en downs. De
uitkomst ziet er veelbelovend uit! Let op de prachtige lichtfiguur
die rechts het beeld uitloopt … de Wachter achter zich latend.

Het Doorbrekend Licht

Het Doorbrekend Licht
Van de vele “gedaanten” waarin de Wachter op de Drempel aan mij
verscheen was de begoocheling van angst wel de grootste.
Deze bleef aanvankelijk “verborgen” door juist moed te tonen, maar dit
bleek gebaseerd op het denken, waarbij emoties en dus ook angsten
onderdrukt werden.
Naarmate het contact met de ziel toenam en het Licht van de Ziel het
denkvermogen verlichtte kwamen ook andere begoochelingen naar de
oppervlakte. (Schilderij: Het Doorbrekend Licht)
Zo werden de begoochelingen van toewijding, fanatisme, vals
idealisme, zelfzuchtige dienstbaarheid, dominantie, teveel opgaan in
studie, geestelijke eerzucht en nog vele andere voor mij geen
onbekenden meer om aan te werken en ze te transformeren.

Uranus (Lucht)
verbindt zich met de
Aarde (Stof) en het
Water

Uranus verbindt zich met de Aarde en het Water
Deze intuïtieve schildering bestaat uit vele lagen op elkaar,
globaal de stadia aangevend waar gedurende het leven
doorheen gegaan is.
Dit beeld als eindresultaat geeft het stadium aan dat nu om
verwerkelijking vraagt. Het werken aan het verdrijven van
de (wereld)begoocheling.
De planeet Uranus (7e Straal) als de intuïtieve “vernieuwer”
van het geestelijk leven verbindt zich door middel van de
uitbreiding van bewustzijn met aarde en water.
Dit staat in relatie met de driehoek, vertegenwoordigd door
de Ziel, Uranus en Saturnus.
Saturnus (3e straal), de planeet van de gelegenheid, is
tevens de Wachter op de Drempel.
Met andere woorden, de begoochelingen die door de Ziel
belicht, herkend en overstegen moeten worden om het
water, het emotionele gebied te zuiveren.
En dit alles gebeurt door ervaringen op het stoffelijk gebied.

Chaos
De volgende schilderijen werden geschilderd door Anne, die
CHAOS als onderwerp kreeg voor haar eindexamen VWOHandvaardigheid en die dit op vier totaal verschillende
manieren prachtig verbeeldde en verwoordde in de
begeleidende denkbeelden.

Chaos is Blossoming
Na chaos en conflict komt vrede en
rust en vice versa

Technicolor Pours
From Every
Laceration

Ondanks de wonden die
een mens tijdens zijn leven
kan oplopen, kan hij door
middel van wilskracht en
hoop zijn leven kleur geven

Angel
De engel: een boodschapper
van zowel goed als slecht
nieuws.
Zelf staat hij buiten de
context van het bericht en is
als het ware neutraal

Battle lines appear
in Broken Mirrors

Bij samenkomst in conflict
kan naderhand altijd nog
iets goeds worden bereikt

Vincent van Gogh 1853-1890
Broer Theo:
“Het is alsof er in Vincent twee mensen zijn. De een is
begaafd, fijn en zacht. De ander eigen-lievend en
hardvochtig. Zij doen zich om beurten voor, zodat men
nu eens de een en dan weer de ander hoort redeneren.
En altijd met argumenten om zowel het vóór als het
tegen te bepleiten (LS: 4e straal)
Het is jammer dat hij zijn eigen vijand is, want hij maakt
niet alleen anderen, maar ook zichzelf het leven
moeilijk”.

Zelfportret Vincent
begin 1888
Rijksmuseum Amsterdam

Zelfportret Vincent
1887-1888
Kunsthistorisch Museum
Wenen

Als we vanuit esoterisch oogpunt naar de uitspraak van broer
Theo en de twee zelfportretten van Vincent kijken, zouden we
de ontwikkelingsfase kunnen herkennen waarin hij verkeerde.
De strijd tussen de Persoonlijkheid en de Ziel - zijn lagere en
hogere aard - die het hevigst is tussen de 1e en 2e inwijding,
wanneer het emotionele lichaam onder beheersing van de ziel
gebracht moet worden.
In het eerste (lichte) zelfportret drukt hij zich meer als ziel uit.
Zelf zei hij hierover:
“Mijns inziens ben ik schatrijk, niet in geld doch (ofschoon
juist niet alle dagen) rijk omdat ik mijn werk gevonden heb,
iets waar ik met hart en ziel voor leef en dat bezieling en
betekenis aan mijn leven geeft”.
Het ofschoon juist niet alle dagen zien we terug in het tweede
(donkere) zelfportret waarin hij ons zijn persoonlijkheid, zijn
sombere lagere aard lijkt te tonen.
De twee portretten zijn kort na elkaar geschilderd en
versterken dan ook het idee van zijn strijd.

Het heftige, bewogen en korte leven van Vincent zouden we
globaal kunnen indelen in drie periodes:
• de ontwikkeling van de persoonlijkheid tot zijn 27e jaar
• de ziel begint meer greep te krijgen… 27e- 35e jaar
• de climax in de strijd tussen deze twee… 35e -37e jaar
In de 1e periode zit Vincent midden in de begoochelingen van
zijn 6e-straals persoonlijkheid (Straal van Toewijding en Devotie)
hetgeen we onder andere terugzien in zijn fanatieke overtuiging
en wens om dominee te worden, om de mensheid te bekeren en
de wereld te redden. Hij gaf alles weg, deed aan zelfkastijding,
trok naar de armsten der armen in de Borinage etc.
Maar onder deze begoochelingen kun je tegelijkertijd in zijn
brieven zijn diepe innerlijke bewogenheid - het kunnen in- en
meevoelen - herkennen, dat al wijst op de wel aanwezige maar
nog versluierde ziele-invloed, die hij in de tweede en derde
periode van zijn leven door middel van zijn brieven, tekeningen
en schilderijen wel zichtbaar maakte.
Hij laat dat onder meer zien in de volgende tekening, waarvan hij
zelf zegt dat dit de beste tekening is die hij ooit heeft gemaakt.

“Ik zou Sorrow (Smart)
niet hebben kunnen
tekenen als ik niet zelf
meegevoelde”

De tweede periode wordt ingeluid, toen hij, na als prediker
afgewezen te zijn, overhoop lag met iedereen en geen vrienden,
relatie en werk had. Verder verwikkeld in een beslissende strijd in
de wintermaanden van 1879/1880, die hij in bittere eenzaamheid
doorbracht, en die de grote ommekeer teweegbracht, waarna hij
als een feniks uit de as herrees, al zijn onvervulde
verwachtingen en verloren idealen (LS: de 6e-straals
begoocheling van vals idealisme) achter zich latend.
Hij getuigt van deze strijd in de brieven aan zijn broer Theo.
Enkele fragmenten:
Wat de rui is voor de vogels - de tijd waarin ze van veren
verwisselen - dat is de tegenslag of het ongeluk, de moeilijke tijd
voor ons, menselijke wezens.
Goed, wat wil je, is wat in ons innerlijk gebeurt, ook van buiten
zichtbaar? Je kunt een groot vuur in je ziel hebben en niemand
komt er zich er ooit aan warmen, en de voorbijgangers zien niets
dan een beetje rook boven uit de schoorsteen komen en gaan
huns weegs.

Er is ook een ander soort nietsdoeners, de nietsdoener tegen
wil en dank, die vreselijk verteerd wordt door een groot
verlangen naar actie: die niets doet omdat hij niet in staat is
iets te doen, omdat hij als het ware ergens in gevangen zit;
omdat hij niet datgene bezit wat hij nodig heeft om productief
te zijn. Zulk een zelf weet niet altijd wat hij zou kunnen doen,
maar hij gevoelt bij instinct: toch ben ik ergens goed voor, ik
voel dat ik een reden van bestaan heb! Ik weet dat ik een heel
ander mens zou kunnen zijn!
Er is iets in mij, wat is het toch?
Zo lijkt een niets-doend mens soms op een niets-doende
vogel. Men zou niet altijd kunnen zeggen wat het is dat je
insluit, je ommuurt, schijnt te begraven, maar je voelt toch ik
weet niet welke tralies, welke hekken, welke muren.

Weet je wat de gevangenis doet verdwijnen? Dat is elke diepe
warme genegenheid. Vrienden zijn, broeders zijn, liefhebben,
dat opent de gevangenis met een soevereine macht, met een
machtige betovering. Maar wie dat niet heeft blijft in de dood.
Daar waar genegenheid herleeft, herleeft het leven.
Ook heet de gevangenis soms: vooroordeel, misverstand,
noodlottige onwetendheid betreffende het een of ander,
wantrouwen, valse schaamte.
Het is in die vreselijke ellende geweest dat ik mijn energie
voelde terugkeren en dat ik tot mezelf gezegd heb: “Wat er
ook zij, ik zal er weer bovenop komen, ik zal het potlood dat ik
in mijn grote ontgoocheling heb laten rusten, weer ter hand
nemen en weer beginnen te tekenen” en vanaf dat ogenblik
scheen alles in mij veranderd.

Na deze diepgaande ervaring om tot zijn zielendoel in dit leven
te komen breekt een periode van een steeds groter wordende
productiviteit aan die ongeveer negen jaar zal duren.
Een periode waarin we de cycli van eb en vloed zouden kunnen
herkennen, die tussen de eerste en tweede inwijding
plaatshebben, wanneer het astraal lichaam onder beheersing
van de ziel gebracht moet worden, een band die steeds sterker
wordt en die in een bepaald leven in een beslissende fase komt.
In de eerste periode tonen veel schilderijen vooral zijn diepe
innerlijke betrokkenheid met het authentieke leven van de
landarbeiders.
Zijn voorliefde voor dit onderwerp is door alle andere periodes
heen overeind gebleven.
Hij schilderde wat hij voelde, niet wat hij zag.
DE AARDAPPELETERS (april 1885), zijn eerste grote kunstwerk,
vond hij zelf het beste wat hij in dit genre geschilderd had.

DE AARDAPPELETERS
Van Gogh Museum Amsterdam

TWEE VROUWEN IN HET VEEN WERKEND
Rijksmuseum Amsterdam

Daarna volgde een periode waarin hij niet alleen op zoek gaat
naar nieuwe omgevingen, contact met andere kunstenaars
maar ook naar andere onderwerpen. Zijn kleuren worden
lichter, zijn schilderijen gaan een kleurenpracht tonen die nog
niet eerder bereikt is. Dit zou uitgelegd kunnen worden als
dat naast de nieuwe invloeden van buitenaf ook zijn eigen
Ziel (het Licht) zijn sombere donkere lagere aard meer gaat
overstralen en een steeds grotere invloed krijgt.

Over de twee onderstaande schilderijen zegt hij zelf:
“Maar het palet van tegenwoordig is absoluut kleurig,
hemelsblauw, oranje, roze, vermiljoen, hoog geel, helder
groen, helder wijnrood, violet”.

Roze Perzikbomen
Kröller-Müller Museum
Otterloo

Vissen in het
Voorjaar
The Art Institute of
Chicago

Maar de cycli van eb en vloed worden steeds heftiger, de innerlijke
strijd tussen Ziel en Persoonlijkheid voert hem in zijn laatste jaren
tot grote hoogten, zichtbaar in zijn schilderkunst die tegelijkertijd
miskend en onverkoopbaar blijkt, maar ook door diepe dalen
waarin hij geconfronteerd wordt met een ongelooflijke
eenzaamheid, twijfel, wanhoop, lage zelfdunk, geen erkenning,
geldgebrek, angsten en wanen.
Hij beschouwt zichzelf als zenuwziek en is zich goed bewust van de
periodes waarin hij de regie kwijtraakt en niet meer weet wat hij
doet. Het drijft hem letterlijk tot waanzin en hij laat zich vrijwillig
opnemen in een inrichting in Saint-Rémy.
In deze periode - hij blijft doorschilderen omdat het zijn enige
houvast is - zien we dat de schilderijen zeer wisselend zijn in de
uitdrukking van zijn gevoelens. Nu eens heel helder en licht en
dan weer heel somber en donker.

De eerste Stapjes
Metropolitan Museum of Art New York

Weg met
wandelaars,
rijtuigen,
cipres, ster en
maansikkel
Rijksmuseum
Kröller-Müller, Otterloo

Zijn grote angst voor deze terugkerende crises, zijn
neerslachtigheid, geldzorgen en weinig perspectief wat betreft
zijn toekomst als schilder, dit alles heeft hem uiteindelijk doen
besluiten een eind aan zijn leven te maken.
Hij zag zichzelf als schilder mislukt.
Dit schilderij met de zwarte kraaien maakte hij kort voor zijn
dood op 29 juli 1890 en spreekt voor zich.

Korenveld met kraaien
Van Gogh museum Amsterdam

Zijn lievelingskleur was geel, voor hem het symbool van Licht
zowel in de “harten” als in zijn werken.
Als er iemand geweest is die het drama van gevangen zitten in
begoochelingen en die dit op een ongeëvenaarde wijze door
middel van zijn brieven aan zijn broer Theo en in zijn
schilderijen kenbaar heeft gemaakt, dan is het wel Vincent van
Gogh.
De strijd, de eenzaamheid, het niet weten, het zich een
nietsnut voelen, terwijl er innerlijk een vuur brandde dat
hij niet kon benoemen.
We dienen ons wel te realiseren dat hij zich niet bewust was
van zijn status op het evolutie-pad.
Wel kunnen we dankzij de esoterische kennis in onder andere
De Geheime Leer van Helena P. Blavatsky en de boeken van
Alice A. Bailey, veel meer plaatsen en duiden van wat er aan
de hand was in de strijd die Vincent voerde tussen de eerste
en tweede inwijding.

Waarlijk, wij kunnen slechts onze schilderijen laten
spreken,
verzuchtte hij in de brief die op hem gevonden werd na zijn
overlijden.

Resumerend:
Het evolutiepunt van Vincent van Gogh is volgens informatie
doorgegeven door Benjamin Creme 1.9.
De beheersing van het emotionele lichaam is een lange weg.
In de regel zitten er zes tot acht levens tussen de eerste en
tweede inwijding, waarvan de laatste zeer moeilijk zijn
getuige dit bewogen leven van Vincent van Gogh.
De stralen van Vincent van Gogh waren:
Ziel 2
Persoonlijkheid 6
Mentaal lichaam 1
Astraal lichaam 4
Fysiek lichaam 7

Ziel: 2e-straals eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kracht,
Geduld en uithoudingsvermogen,
Waarheidlievend,
Intuïtief,
Heldere intelligentie,
Klare kijk op de wereld,
Goddelijke liefde en wijsheid,
Tact

Persoonlijkheid: 6e-straals begoochelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfzuchtige en jaloerse liefde,
Sentimentaliteit,
Zelfbedrog,
Sektarisme,
Bijgelovigheid,
Vooroordeel,
Ziet uitsluitend eigen standpunt,
Woede,
Dogmatisme,
Fanatisme,
Geweld en militarisme

1e-straals begoochelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trots,
Ambitieus,
Hardvochtig,
Arrogant,
Drang tot overheersen,
Dictatoriaal,
Woede,
Neiging tot alleen-heersen,
Verlangen tot domineren,
Neiging tot zelfvernietiging

4e-straals begoochelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egocentrisch,
Zorgelijk,
Onnauwkeurig,
Gebrek aan morele moed,
Sterke passies,
Indolentie en extravagantie,
Traagheid,
Overdrijving,
Psychisme,
Begoocheling van conflict

7e-straals begoocheling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalistisch,
Trots,
Oppervlakkig oordeel,
Bekrompenheid,
Hang aan eigen mening,
Gebruik van magie voor zelfzuchtige doeleinden,
Misbruik van seksuele energie (Aids),
Bijgelovigheid,
Over-organisatie

Om deze esoterische benadering van het leven van Vincent
van Gogh enigszins te kunnen begrijpen is bestudering van
De Samenstelling van de Mens en de Zeven Stralen met de
bijbehorende begoochelingen aan te bevelen.
BRONNEN
Alice A. Bailey
• Begoocheling een Wereldprobleem - Synthese, Nieuwerkerk a/d IJssel – 1950
• De Stralen en de Inwijdingen - Synthese, Nieuwerkerk a/d IJssel - 1960
• Een verhandeling over Witte Magie - Synthese, Nieuwerkerk a/d IJssel – 1934
Benjamin Creme
• Maitreya's Missie, Deel 3, Share Nederland Amsterdam - 1997
Jan Hulsker
• ”Dagboek” van van Gogh - Meulenhoff Amsterdam - 1990

