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SYMPOSION
Symposion gewijd aan het Ware

De sprekers op het Voorjaarssymposion van Stichting 
Rozenkruis onderzoeken en bepleiten het mysterie in 
de mens, juist het onbenoembare. Maar wat onnoem-
baar is, is het daarom minder waar? In het symposion 
van juni stond het schone centraal, in november richt-
ten we onze lens op het goede en nu - in het voorjaar 
van 2018 - sluiten we de reeks af met het ware. 

In Plato’s allegorie van de grot schetst hij het ‘fake’ 
bestaan van de mens in de wereld van alledag. In deze 
wereld gaat alles voorbij en blijft niets hetzelfde, het 
is een wereld van de zintuigen waarin de dimensies 
ruimte en tijd heersen. Bijgevolg is niets perfect. In de 
abstracte wereld der ideeën heerst volgens Plato echter 
een perfecte orde en is er onveranderlijkheid. Dat is de 
wereld van het ware. Om uit de veranderlijkheid vrij te 
komen, moeten we op zoek gaan naar het ware in ons 
zelf. Wat zeggen we dan eigenlijk en wat bedoelen we? 
Wat heeft het ons te zeggen? En wat is onze eigen rol 
daarin?

‘De ware reis is geen speurtocht naar nieuwe 
landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen’ 
Marcel Proust 

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 14 april 
organiseert op het conferentiecentrum Renova zullen een 
aantal sprekers aspecten van het Ware duiden vanuit hun 
specifieke achtergrond. De toon wordt in de ochtend-
sessie gezet door de centrale keynote-voordrachten 
van Jos Kessels en Jacomijn Hendrickx. 
Jos Kessels is filosoof, hij publiceerde veel over het 
gedachtegoed van Socrates en Plato en de hedendaagse 
praktische toepassing daarvan. Zijn voordracht: ‘Het 
welgetemperde gemoed’ gaat aan de hand van muzikale 

voorbeelden uit Bachs Wohltemperierte Klavier in op de 
verbinding tussen muziek en filosofie, en tussen de 
transcendente aard van het goede, het ware en het 
schone en de onzegbare ervaring ervan in muziek.
Aansluitend spreekt Jacomijn Hendrickx. Haar voordracht 
heeft als titel: ‘Een symbolische zoektocht naar het 
ware, persoonlijk’. Volgens haar kun je de waarheid niet 
kennen, maar toch leef je in een bepaalde waarheid. 
‘Als ik in de auto stap, vertrouw ik erop dat die rijdt, 
dat is een waarheid.’ We moeten erop vertrouwen dat 
het zo is. Als er zulk een vertrouwen is, is er een besef 
van iets groters. Groter dan de mens! Is het niet daar-
om, dat de mens gaat zoeken?

Ergens op een moment in de dag horen we een column 
van Jean-Pelé Fomété, die verbonden is aan de Zetel voor 
Internationaal Recht in het Vredespaleis in Den Haag. 
Het middaggedeelte start met Rachel Ritman die ons 
inlicht over Het Ware in het Graalmysterie, dat op tal 
van wijzen in de gnostiek-hermetische wereldliteratuur 
wordt weerspiegeld. We werpen een virtuele blik op 
een prachtige weergave van de Graal, door Russische 
kunstenaars gemaakt en tentoongesteld in het Huis met 
de Hoofden in Amsterdam, in de Ambassade van de 
Vrije Geest. Dat is een ontmoetingsplaats waar wijsheid 
uit de hele wereld bijeen is verzameld, waar storytelling 
in beeld en tekst de vrijdenkers uit de hermetische en 
gnostische geschiedenis naderbij brengt. De dag wordt 
afgerond met een slotvoordracht van Stichting Rozenkruis 
door Peter Huijs. Hij onderzoekt de paradox tussen de 
waarheid die in een voortdurend veranderende wereld 
in feite een fictie is, en die tegelijk een realiteit kan 
zijn in het fundament van de menselijke ziel.

De symposia van Stichting Rozenkruis proberen altijd een brug te slaan naar het gevoel 
van verwondering, van mysterie ook, dat veel mensen kennen. De verwondering die bij 
sommigen ontvonkt wordt door iets van schoonheid, en anderen die juist in het goede hun 
inspiratie vinden. Het sluit aan, zeggen zij, bij een soort pre-weten van een veld waarin alles 
in harmonie bestaat, en progressie maakt. 

DATUM Zaterdag 14 april 2018  TIJD Koffie vanaf 09.30 uur, programma 10.15 - 16.00 uur  LOCATIE Conferentie centrum Renova – 

Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven, Tel 035-6668241. Bel ons voor een taxi vanaf station Bilthoven €2,50  KOSTEN €40,-, incl. 

vegetarische lunch, studenten €15,-  AANMELDEN via stichtingrozenkruis.nl of per telefoon: 023-5186185 én door €40,- over 

te maken op IBAN NL35 ABNA 0592 8688 77, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. Symposion april 2018, en uw naam, 

of contant bij entree.  GRATIS PARKEREN

‘Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet’ 

Socrates

Het ware

SR_Folder_Symposion_2018_HetWare_Renova_FC_vF2.indd   2 01-03-18   15:27


