
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reïncarnatie (vervolg) 
Eind vorig jaar sprak Reender Kra-
nenborg voor de afdeling Amsterdam 
over reïncarnatie. Van zijn boeiende 
en instructieve betoog hebben we een 
samenvatting weergegeven in Mede-
delingen van januari 2014. 
Daarbij werd reeds melding gemaakt 
van een mogelijk vervolg. Henk van 
Bueren had namelijk een rondreis 
gemaakt door Mayan Mar / Birma en 
was voornemens daarover en over 
Boeddhisme en reïncarnatie een inlei-
ding te houden. Van zijn inleiding in 
de april bijeenkomst van de afdeling 
Amsterdam geven we nu in dit num-
mer van Mededelingen een en ander 
weer. 
  

Birma 
 

Myan Mar is de nieuwe benaming 
voor Birma; het ligt in Z.O. Azië tus-
sen Bangladesh en Thailand. 
De Birmezen gebruiken zelf veelal  de 
naam Birma en zelden de door het 
generaalsregime ingevoerde naam 
Myan Mar. 
Het land heeft een oppervlakte 
van  10 maal de Benelux en telt 30 
miljoen inwoners die voor het over-
grote deel Boeddhist zijn. Vanaf eind 
jaren 50 heerst er een generaalsregime 
dat pas de laatste paar jaar iets ver-
soepeld is onder druk van de Boed-
dhistische monniken, die een relatief  

 
machtige groepering in het land vor-
men. Het land kent een soort “dienst-
plicht” voor jongens tussen 10 en 15 
jaar, die een half tot een heel jaar in 
een klooster verblijven en daar leren  
lezen en schrijven en onderwijs krij-
gen in de Boeddhistische leer. 

De politieke verhoudingen en ontwik-
kelingen zie je weerspiegeld in de 
postzegels van het land. 
Vóór het generaalsregime waren er 
postzegels met olifanten, bloemen en 
vlinders. Tijdens het rigide generaals-
bewind staan er alleen militairen met 
grote petten en veel onderscheidingen 
op de postzegels en de laatste jaren 
tijdens de versoepeling van het regime 
verschijnen er weer olifanten, bloe-
men en vlinders op de zegels. 
Het land was vele tientallen jaren 
afgezonderd van de buitenwereld, 
waardoor een sterke concentratie op  

 
het Boeddhisme en de Boeddhistische 
leer optrad. Zo telt het land vele dui-
zenden pagodes en tempels en vele 
miljoenen Boeddha beelden, zowel 
liggend als zittend en staand, vrijwel 
altijd geheel bedekt met bladgoud.  
De Boeddhafiguren worden volgens 
de gelovigen niet aanbeden, maar 
alleen gerespecteerd, met respect be-
handeld. 
  
 

Boeddhisme 
 

Het Boeddhisme vindt zijn grondslag 
in de leer van Boeddha en dateert van 
vóór 500 voor Christus. Kernpunten 
in de leer van Boeddha zijn: alle be-
staan is lijden;  verlossing uit dat lij-
den is niet mogelijk. 
Alles wat sterft gaat over in  nieuw 
leven, zo is alles onderworpen aan de 
kringloop van wedergeboorte en aan 
die kringloop is nauwelijks te ontko-
men. De enige manier om een einde te 
maken aan die kringloop is het teniet-
doen van alle begeerten inclusief de 
wil om te leven; de mens moet zich 
losmaken van alles wat hem bindt aan 
het leven. 
Het doel van het bestaan is het berei-
ken van het nirwana, de toestand van 
eeuwige rust, van volmaakte innerlij-
ke vrede, van vernietiging van alle 
begeerten. De mens die dat wil berei-
ken moet zich houden aan een aantal 
voorschriften, zoals niet liegen, niet 
stelen (met als uiterste consequentie 
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het delen van persoonlijk bezit en 
welvaart) zich onthouden van sterke 
drank, het beschermen van de ons 
omringende wereld, het beschermen 
van al wat leeft, eerbied voor alle 
leven, ook dat van mug en mier. 
Hiermee hangt de gedachte van reïn-
carnatie samen. 
 

Reïncarnatie 
 

De reïncarnatie leert de wedergeboor-
te van de ziel in een andere lichame-
lijke bestaanswijze. 
Na de dood wordt het resultaat van 
een mensenleven gemeten en bepaald; 
alle goede en alle slechte daden wor-
den opgeteld en gewogen. Dat resul-
taat bepaalt of die mens in een hogere 
zijnsorde wordt herboren dan wel naar 
een relatief lager niveau moet afdalen. 
De meeste christelijke theologen (met 
uitzondering van bijvoorbeeld ds. 
Hans Stolp) vinden dat reïncarnatie in 
strijd is met de christelijke leer van de 
verrijzenis van het lichaam. Daarnaast 
pretendeert de regressietherapie te 
bewijzen, dat reïncarnatie wel dege-
lijk bestaat en te bewijzen valt. 
In de regressietherapie blijken mensen 
(ook kinderen) dingen te weten (zich 
te herinneren) die ze nooit kunnen 
weten uit ervaringen in dit leven, 
dingen die verifieerbaar zijn en die ze 
alleen zouden kunnen weten uit een 
eventueel vorig leven. 
Vraag is dan of een menselijke geest 
een korte periode of geruime tijd zou 
kunnen bestaan zonder stoffelijk li-
chaam en zich kan ophouden in een 
geestenwereld en na die korte of lan-
gere tijd weer in een stoffelijk li-
chaam te incarneren. De reïncarnatie-
leer beantwoordt deze vraag bevesti-
gend. 
  
De groep discussieerde vervolgens 
over vragen zoals: zou jij het wèl of 
juist niet prettig vinden als reïncarna-
tie toch zou blijken te bestaan en 
waarom;  of: hoe groot acht je per-

soonlijk de kans dat reïncarnatie in 
een of andere vorm zou bestaan; en: 
als reïncarnatie zou blijken te bestaan, 
hoe zou je dan terug willen komen in 
een eventueel volgend leven? 
Aldus waren er veel vragen en gevari-
eerde antwoorden, maar in elk geval 
was het een boeiende en geanimeerde 
discussie. 
 

Henk P.J. van Bueren,  
voorzitter afdeling Amsterdam. 
 
 
 
 

           rijs   
 
Nederland kan de vergrijzing betalen. 
Dat berichtte Trouw onlangs. Het 
CPB  heeft uitgerekend dat we tot 
2060 financieel goed zitten, als het 
huidige kabinetsbeleid tenminste 
wordt doorgevoerd zoals het is inge-
zet. En dat we in 2080 van onze 
staatsschuld af zijn. Vier jaar geleden 
waren ze daar nog erg bezorgd over, 
maar kennelijk is hun zorg omgesla-
gen in vertrouwen, zelfs tot 2080 aan 
toe! Heel bijzonder, vooral omdat de 
politieke houdbaarheid van plannen 
en getallen meestal erg kort is.  Maar 

kennelijk hebben we nu een zeer 
duurzame koers te pakken, waarin 
jong en oud kunnen participeren. Ik 
vind het allemaal erg knap, dat zo te 
kunnen voorspellen. Zelf weet ik maar 
heel weinig over de toekomst. Ik kan 
zeker geen halve eeuw verder kijken 
dan mijn neus lang is.  

Ik weet wel dat we dat als ICF niet 
meer zullen meemaken. We zijn ge-
middeld een grijze club. Dat geldt niet 
voor alle afdelingen, maar de afdeling 
Eindhoven heeft bijvoorbeeld onlangs 
besloten zichzelf op te heffen, om niet 
als een nachtkaars te hoeven uitgaan. 
Dat stemt wat weemoedig, maar is 
toch een felicitatie waard, want het is 
een wijs en moedig besluit..  

De ICF moet het hebben van mensen 
die elkaar opzoeken en tijd hebben om 
naar elkaars verhaal te luisteren. De 
ICF is er voor de bedachtzaamheid en 
de waardigheid van de  'langzame 
vragen'. Al weet ik niet hoe onze sa-
menleving er in 2060 uit zal zien, ik 
weet wel dat de positie van de kerken 
dan heel anders zal zijn dan in de 20e 
eeuw. Het wordt steeds meer 'belie-
ving without belonging' , volgens Joep 
de Hart. En die kan het weten, want 
hij werkt bij het SCP, ook al zo'n club 
van plannen en getallen.  

Dit alles is niet somber. Grijs is niet 
hetzelfde als kleurloos. Je schijnt er 
zelfs vele tinten in te kunnen onder-
scheiden, heb ik eens ergens gehoord. 
We zijn zeker niet kleurloos. Ida Ger-
hardt dichtte:  'Oud zijn is het einde-
lijk vermogen, ver af te zijn van plan-
nen en getallen'. Ik feliciteer het CPB 
met hun optimisme. En ik feliciteer de 
ICF met alle wijsheid en waardigheid 
die we in huis hebben.  

Aline Barnhoorn, voorz. ICF Ned. 
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In memoriam Louis Pirenne  
(1924 – 2014) 

ICF-lid afdeling ’s-Hertogenbosch 
 

Half april overleed ons oudste lid, 
Louis Pirenne, op de leeftijd van 89 
jaar. Tot het laatst was hij helder van 
geest en belangstellend voor zijn om-
geving. In zijn werkzame leven was 
hij stadsarchivaris en later rijksarchi-
varis te ’s-Hertogenbosch. Hij heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij het 
behoud van historische elementen in 
de stad. Tot in de laatste jaren leverde 
hij zijn inbreng als het ging om de 
inrichting van de binnenstad, onder 
meer waar het de plaats van een 
nieuw theater betrof. Hij was een eru-
diet man, zeer belezen. Zijn grote 
geest huisde in een klein lichaam, 
waarmee hij op humoristische wijze 
had leren omgaan. 
Wij bewaren goede herinneringen aan 
Louis en denken daarbij bijvoorbeeld 
aan ons reisje in oktober 2011 naar 
Rome. Hij was goed op de hoogte van 
wat daar te zien en te beleven valt en 
kon vaak achtergronden en verbanden 
belichten. 
Nog maar een paar maanden geleden, 
in december vorig jaar, hield Louis in 
onze kring zijn inleiding over de in-
vloed van zijn geloof op zijn werk. 
Hij vertelde openhartig over de ont-
wikkeling van zijn geloof door de 
jaren heen en bleek van veel dingen 
minder zeker dan vroeger. In zijn 
leven droeg hij een tekst mee van 
Johannes van het Kruis: 

Buiten ieder weten. 

“Ik wist niet waarlangs ik binnen-

drong 

maar toen ik zag dat ik daar was  

zonder dat ik wist waar  

kreeg ik inzicht in grote dingen”. 

 
We gedenken hem met warmte en 
respect. 
 
Luc Batterink, voorzitter  

In memoriam Joke Goverse  

ICF-lid afdeling Bergen op Zoom e.o.  
 
 
 
 

Na een slopend ziekbed – zoals de 
familie meldt – is mevr. Joke Goverse 
op 25 mei 2014 te Bergen op Zoom 
overleden. Zij is 69 jaar geworden. Zij 
was lid van de afdeling ICF Bergen 
op Zoom e.o. Joke was een gelovige 
vrouw, die haar geloof ook gestalte 
gaf in haar liefde voor en zorg om de 
natuur en het milieu. Zij was daarin 
geëngageerd en duidelijk tot op het 
laatst van haar leven toe. Ook in het 
kerkenwerk was ze actief, ze was 
jaren voorzitter van de Raad van Ker-
ken, zong in het kerkkoor en was een 
actief lid van een leesgroep, - en nog 
veel meer. In de ICF-afdeling hebben 
we haar leren kennen als een vrouw, 
betrokken op de kerk en de samenle-
ving. Bij alles wat ze deed of zag, 
hield ze ervan de regie ter hand te 
nemen. Zo stelde zij nog op haar 
ziekbed de kerkdienst ten afscheid 
samen. Deze werd gehouden op 30 
mei 2014 in de protestantse kerk te 
Bergen op Zoom.  Op de aankondi-
gingskaart van haar dood stond bo-
venaan: sterven is geen kaars die uit-
gaat, maar dooft omdat er een nieuwe 
dag komt’.   
Moge Joke in vrede zijn, mogen wij 
vrede vinden, - vooral ook haar doch-
ters Geraldien, Evelien (met Dirk) en 
haar kleinkinderen Noor en Fenna, - 
en verdere familie.  
Wij als ICF-afdeling zullen haar mis-
sen.  
 
Vincent Schoenmakers, secretaris 

 

 

In memoriam Evert Schut 

ICF-lid afdeling Den Haag 1. 

Onze ICF afdeling Den Haag 1 is 
zwaar getroffen door het zeer plotse-
linge overlijden van Evert Cornelis 

Schut. Hij is 77 jaar geworden. Niets 
wees er op toen hij op onze laatste 
bijeenkomst in ons midden was, dat 
hij ons zo plotseling zou ontvallen, 
vitaal als hij was. Wij missen hem 
zeer. 

In zijn werkzame leven had hij zijn 
plek gevonden in de marine, in veel 
functies, o.a. in Parijs, op de defensie-
staf en meer plaatsen. Maar in het 
bijzonder had de onderzeedienst zijn 
hart. Ook na zijn pensionering was hij 
een marineman in hart en nieren. 

Varen bleek een grote levensvulling, 
tot het eind toe. Veel tochten heeft hij 
met zijn boot, samen met Freddy, zijn 
vrouw en met vrienden ondernomen. 
En hij was nog vol plannen. Een latere 
ontdekking was Finland. Veel vakan-
ties heeft hij er doorgebracht en zich 
zeer verdiept in de Finse cultuur en 
politiek. Ook werd hij een kenner van 
het land. In onze afdeling heeft Evert 
een prachtige lezing gehouden over de 
Finse epos den Kalevala. Ook danken 
wij het aan hem, dat de predikant van 
de Finse zeemanskerk op zijn uitnodi-
ging in onze afdeling een lezing met 
diapresentatie heeft gehouden. Evert 
heeft veel voor ons mogen betekenen, 
wij zijn daar zeer dankbaar voor. Nog 
heel recentelijk heeft een collega, 
marineman door zijn bemiddeling een 
lezing gehouden over de Goddelijke 
Komedie van Dante, een collega die 
na zijn pensionering Italiaans had 
gestudeerd. Bij het afscheid heeft zijn 
vrouw Freddy Marcus 4:35-41 gele-
zen: “Laten wij oversteken naar de 
overkant van het meer”. Maar hoe 
moeilijk is het deze hartelijke open 
belangstellende vriend te moeten los-
laten, voor zijn vrouw en kinderen het 
allermeest. Hen wensen wij heel veel 
sterkte. Moge zijn gedachtenis  tot 
zegen zijn . 

Gerrit Kalsbeek, secretaris 
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Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. W. H. J. M. Berflo (Henk) 

h.berflo@hotmail.com, ook 
voor overleg (tel. 0161412998) 
over een eventuele bijdrage. 

 

              enselijke Waardigheid 

Menselijke waardigheid is een bijzon-
der begrip. Enerzijds vinden we dat de 
menselijke waardigheid niet aangetast 
mag worden. Dat staat in de universe-
le verklaring van de rechten van de 
mens, maar anderzijds zijn er clausu-
les die mensenrechten beperkingen 
opleggen.  

Menselijke waardigheid heeft daar-
mee een individuele en een universele 
kant. En daarmee ook een subjectieve 
en een objectieve kant. Zowel de in-
dividuele als de universele kant wor-
den beide als ‘een waarde in zichzelf’ 
genoemd. Hoe verhouden zich deze 
kanten? Hoe verhoudt zich de indivi-
duele waardigheid tot de collectieve 
waardigheid. Mag een individu zich 
aan zijn waardigheid onttrekken?  
Mag een mens in vrijheid zich tot 
object laten maken?  Mag een vrouw 
haar baarmoeder verhuren bij draag-
moederschap, of haar eicellen verko-
pen? Mag iemand zijn organen verko-
pen, of bloedcellen of weefsel com-
mercieel uitbaten, of uitbuiten?   

Is menselijk waardigheid niet alleen 
een bron van individuele mensen 
rechten of ook van mensenplichten? 
Gaan de rechten van de mensheid 
somtijds boven de rechten van het 

individu? Het is natuurlijk altijd al een 
spanningsveld. Hoever gaat het ‘zelf-
beschikkingsrecht’ van de mens? Het 
is gewoon geaccepteerd dat een mens 
over zijn lichaam beschikt: zowel bij 
arbeidsovereenkomsten als bij au-
teursrechten van geestelijk eigendom, 
van het verkopen van je haren tot het 
laten aanbrengen van tatoeages, van 
cosmetische chirurgie tot prostitutie 
wordt geaccepteerd dat een mens vrij 
over zijn lichaam mag beschikken. Dit 
geldt overigens ook voor  lichaamsde-
len: bloed, urine, ei-cellen, nieren. Dit 
gebeurt uit eigenbelang en ook uit 
altruïsme, naastenliefde, solidariteit 
met zieken en of mensen met een 
gebrek of tekort. Dat roept de klassie-
ke  vraag op: heb ik een lichaam, of 
ben ik een lichaam? En bij gevolg: is 
mijn lichaam mijn eigendom of is het 
een gift?  

Als het eigendom is, heb ik eigen-
domsrechten. Dan kan ik eigendoms-
rechten doen gelden, met contract-
recht werken en redelijkheid en bil-
lijkheid eisen bij conflicten. Er is 
rechtsbescherming voor de eigenaar 
van het lichaam, maar er is ook more-
le oriëntatie op anderen nodig. Gradu-
ele verzakelijking is dan wel mogelijk 
zonder bedreiging van de gezondheid. 
Maar ook zakelijkheid met het geheel 
van het lichaam? Overigens geldt in 
ons land dat levende lichaamsdelen 
wel gedoneerd mogen worden, maar 
niet verkocht. Pas na verwijdering uit 
een lichaam en ‘bewerkt’ door de 
wetenschap zijn ze geen deel meer 
van het lichaam, maar gewoon “ob-
ject” en door te verkopen naar andere 
ziekenhuizen bijvoorbeeld. 

Als het lichaam als een gift be-
schouwd wordt, krijg je een heel an-
der beeld. In een “gift” zit altijd een 
deel van de gever. Een gift verbindt 
partijen en bevestigt een relatie tussen 
gever en ontvanger. Dat is ook al 
eeuwenoud: de natuur zelf werd be-

schouwd als een gift en de vruchten 
der aarde zijn een gift van de natuur. 
Het leven zelf wordt gezien als gege-
ven, een gave, een gift. Dat roept de 
plicht op om het te onderhouden en te 
gebruiken waar het voor gegeven is. 
Wie het leven als een gave van God 
ziet, zal het leven moeten gebruiken 
volgens de bedoeling van de Gever.  
Wie zijn lichaam als een gave be-
schouwd en ervaart, zal het met res-
pect voor de Gever behandelen. 

Maar in onze tijd zien we dat in de 
individuele mens ook de hele mens-
heid aanwezig is. In onze genetische 
constitutie zitten vele generaties en 
verre voorouders. De mens, elke mens 
is in zijn lichaam deel van een lange 
keten van geven en ontvangen. Je 
kunt dus zeggen  dat ‘verwijderde 
lichaamsdelen’ waarlijk ‘bezield’ blij-
ven met de geest van de gever. Het is 
meer dan een moreel aspect om deze 
lichaamsdelen met respect te behande-
len. 

Dit alles geeft nogal te denken over 
het begrip ‘persoon’ in het spannings-
veld van menselijke waardigheid en 
zelfbeschikkingsrecht. Met name ont-
wikkelingen in de medische biotech-
nologie dwingen tot dit verder naden-
ken. 

Henk Berflo, lid van afd. Breda 
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          e afdeling Amsterdam vergader-
de in maart ten huize (woonboot) van 
Annamarie Kousemaker. 
Naar aanleiding van het overlijden 
van mevrouw Els Borst sprak Anna-
marie over ouderen, de gereguleerde 
zorg voor ouderen en mantelzorg. 
Een vraag hierbij is: wat blijft gelijk 
bij het ouder worden en wat verandert 
er? 
Bij veroudering kan veel in het li-
chaam zich weer herstellen, maar niet 
altijd alles. Hierbij is de functie van 
het geheugen bijzonder essentieel. 
Het DNA blijft altijd exact gelijk ter-
wijl de lichamelijke functies langza-
merhand beperkt worden. Opmerke-
lijk is dat veel artsen liever kiezen 
voor het beroep van kinderarts en veel 
minder voor ouderengeneeskunde, de 
geriatrie. De zorg voor kinderen is 
natuurlijk en vanzelfsprekend; 
de zorg voor ouderen is dat niet, daar-
bij moet veel worden aangeleerd. 
Ouderen moeten leren vrede te heb-
ben met het ouder worden van het 
lichaam, leren om rekening te houden 
met andere mogelijkheden en eventu-
eel onmogelijkheden en toch trachten 
te blijven functioneren als volwaardig 
mens. 
  

In mei vergaderde de afdeling Am-
sterdam bij Geeske van der Schalk. 
Daar werd nagedacht en gesproken 
over een 25-tal citaten over “geloof”. 
Onder andere van Henk Binnen-
dijk,  J.C. Bloem,  Boeddha,  Godfried 
Bomans,  André Gide, Goethe,  Okke 
Jager, Krishnamurti, Blaise Pas-
cal, Racine, Russell en Spinoza. 
De citaten varieerden van  “Ik geloof 
in God zoals een blinde gelooft in de 
zon, niet omdat hij ze ziet, maar om-
dat hij ze voelt”  en “Ik geloof in de 
God, die de mens heeft gemaakt, 
niet in de God die de mensen hebben 
gemaakt”  tot “Het geloof is een stok 
om op te steunen, niet om anderen  

 
mee te slaan”   en “In het geloof zit 
voldoende licht voor degenen die 
willen geloven, en voldoende scha-
duw om degenen die niet willen gelo-
ven te verblinden.”   
 
 
 
 
 
 

      olgende Nationale Conferentie 
in Breda 

Tijdens het Besturen Convent van het 
voorjaar op 12 april 2014 is gebleken 
dat Den Haag II niet in staat zou zijn 
om een Nationale Conferentie te or-
ganiseren in het najaar van 2014. De 
afdeling Breda bood toen aan om de 
organisatie  van de volgende Nationa-
le Conferentie  over te nemen.  Er was 
een vraag of het samen zou kunnen 
met Bergen op Zoom. De vertegen-
woordiger van deze afdeling wilde het 
wel eerst overleggen in eigen kring. 
Dat is inmiddels gebeurd en Bergen 
op Zoom heeft laten weten dat zij een 
andere keus maken. De reeds jaren 
bestaande intense samenwerking met 
Midden Zeeland willen zij liever be-
nutten om de daarop volgende Natio-
nale Conferentie samen te organise-
ren. Dit betekent wel dat de komende 
N.C. niet in najaar 2014 gehouden kan 
worden. Het is te kort dag, met zo-
mervakanties ertussen in, om de orga-
nisatie met thema, locatie, programma 
en sprekers rond te krijgen. Het zal 
dus voorjaar 2015 worden. 

Over het thema is al wel gedacht. 
Voorlopig is het thema ‘Zorg in chris-
telijk perspectief’ in beeld. Vanuit een 
rijk verleden van diaconie en caritas 
zijn vragen te stellen bij de huidige 
ontwikkelingen die velen zorgen ba-
ren. Er zijn ook al namen van moge-
lijke inleiders genoemd. Er wordt nu 
aan een voorstel gewerkt dat aan het 

Hoofdbestuur en Besturenconvent kan 
worden voorgelegd in de najaarsver-
gadering van 2014, ter besluitvor-
ming. 

Henk Berflo – voorz. ICF Breda. 


