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Vriendenbrief  nr 6,  sept. 2013

voor de vrienden en dansleiders van het VDN



Dansweek 2013.

“Of ik een beeld wil schetsen van de dansweek 

2013, vanuit het oogpunt van een eerste keer 

deelnemer?”, dat is de vraag die ik begin augus-

tus 2013 van Eleonora krijg via de mail.

De dansweek is inmiddels al enige weken geleden 

en ik ga in mijn herinnering terug naar het begin. 

Ik kom op vrijdagavond in Uffelte aan, ik ben te 

laat. Wilde deelnemen aan de gezamenlijke maal-

tijd maar dat lukte niet. Ik meld me bij Eleonora, zij 

loopt verhit rond van alles en nog wat te regelen 

en vraagt aan Cor of hij me mijn kamer wil wijzen? 

Het is druk rond de kampeerboerderij en ik ben blij 

dat ik een kamer voor mezelf heb, zodat ik me af 

en toe terug kan trekken uit de hectiek, ik woon 

alleen en ben zo’n drukte niet gewend.

De eerste dansbijeenkomst begint en ik kijk rond, 

ik heb me al aan een paar mensen voorgesteld, ik 

ken niemand. Hoe heette toch die vriendin van 

een vriendin zijn die hier ook zou zijn? Ik hoor een 

bekende naam en klamp me aan haar vast, zij is 

al vaker geweest. Gelukkig.

De eerste danssessie begint en ik herken het: 

‘Ishq Allah mahboed Lilah, God is love, lover and 

beloved’, De woorden zijn vertrouwd en de dans-

bewegingen ook. Gelukkig.

Ik slaap goed, geniet van de kwetterende vogels 

in de morgen, doe mee met de meditatiesessie en 

om 10 uur verzamelen we voor de eerste ‘pow 

wow’, geen idee wat ik me erbij voor moet stellen 

Een dolfijn gaat rond en iedereen vertelt zijn/haar 

naam en hoe hij/zij erbij zit. Ik hoor mensen in 

haast poëtische zinnen vertellen hoe verwach-

tingsvol ze zijn en dat ze weer bij hun dansfamilie 

zijn en hoe ze zich verheugen op de dansweek. 

Het enige wat ik, een beetje zuinig  zeg, is dat ik 

‘nog moet wennen’. Ik voel me op dat moment  de 

enige Drentse die (nog?) niet zo mee kan bewe-

gen en de kat uit de boom kijkt. 

Het dansen begint weer en ik zie o.a. een jonge 

moeder met 2 kleine kinderen: een baby en een 

jongetje met het syndroom van Down en ik ver-

wonder me erover dat iedereen zo liefdevol is naar 

haar kinderen en alle andere kinderen. Er gaat re-

gelmatig iemand anders van de deelne-mers  bij 

de baby zitten zonder dat de moeder erom vraagt, 

zo kan zij ook mee dansen. Het ontroert me hoe 

vanzelfsprekend dat gaat. Het zou toch wenselijk 

zijn dat deze liefdevolle vanzelfsprekendheid in 

het ‘echte leven buiten de Uelespieghel’ ook zo 

zou zijn! 

Deze momenten van ontroering ervaar ik vaker 

naarmate de week vordert. Moest ik in die eerste 

dagen wennen, na een paar dagen voelde ik me 

als een vis in het water, zoveel wijze mensen om 

me heen, ik absorbeerde hun  wijsheden over bij-

voorbeeld de spiritualiteit van de natuurvolken, op 

als een spons.

Ik ervoer  dat ik, door het dansen mijn hart opende 

voor de ander en de ander voor mij.

 

Bij het afsluitende kampvuur zong ik uit volle borst 

mee op gitaarmuziek en vroeg mij in verwondering 

af waar de ‘kat uit de boom kijkende’ vrouw was 

gebleven?

Hopelijk ga ik volgend jaar weer mee.

Marga Falke, Augustus 2013
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Ubi Caritas

Eén van de dansen die mij het dierbaarst zijn, is Ubi Caritas en ik heb nooit geweten dat er nog 

andere versies zijn dan die van Taizé. Totdat ik bij toeval ontdekte dat:

Op 29 April 2011 klonk in de Westminster Abbey 

in London een nieuwe toonzetting van Ubi Cari-

tas. Ter ere van het huwelijk van Prins William en 

Kate Middleton had Paul Mealor een nieuwe me-

lodie voor  het aloude Ubi Caritas geschreven.

De tekst van Ubi Caritas is heel, heel oud en zou 

al gebruikt zijn bij de eerste bijeenkomsten van de 

volgelingen van Jezus, voordat de Christelijke 

Kerk het als een lofzang ging gebruiken.

Er is een Gregoriaanse melodie bekend die tus-

sen de 4e en de 10e eeuw geschreven zou zijn. 

Op youtube staat een uitvoering ervan door  het 

‘Choeur Gregorien’, een monnikenkoor uit Paris. 

Kippenvel; zo mooi: 

www.youtube.com/watch?v=b

_QEP-RHYLY

Gezongen door Benedictijnse 

Zusters van de Notre-Dame de l'Annonciation, uit 

Le Barroux op youtube.com/watch?v=znJDWsv--Osw

Osw

In de vorige eeuw schreef de Franse organist en 

componist Maurice Duruflé een bewerking van Ubi 

Caritas voor een vijfstemmig koor. Heel mooi op 

www.youtube.com/watch?v=457nVpxJDkA

door de Cambridge Singers.

In Italië, in Denemarken, in Brazilië, in Canada en 

in Australië, overal over de hele wereld wordt Ubi 

Caritas gezongen. Als je op Youtube.com Ubi Ca-

ritas in toetst krijg je een lange lijst met allerlei ver-

schillende uitvoeringen

De Ubi Caritas waar wij op dansen komt uit 

Taizé,de kloostergemeenschap in Noord-

Frankrijk waar jaarlijks duizenden jongeren uit 

vele landen en continenten bijeen komen om 

samen te mediteren, te zingen en te bidden. 

Omdat de bezoekers zoveel verschillende ta-

len spreken, wordt er in Taizé veel gezongen. Lie-

deren die uit één of twee regels bestaan die 

steeds we er herhaald worden. Jacques Berthier
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componeerde bijna alle Taizéliederen en ook Ubi 

Caritas.

De dansbewegingen zijn van een dominicaner 

monnik, broeder Joseph Kilikevice, die uitdraagt 

dat alle spirituele paden naar dezelfde God lei-

den. Hij richtte in 1993 - het jaar waarin het 

‘Parlement van de Wereldreli-

gies’ in Chicago werd gehou-

den - het ‘Shem Center’ op. 

Een plek waar reizigers op 

alle spirituele paden en van 

alle geloofstradities en ook 

spiritueel daklozen welkom 

zijn. Het centrum biedt een 

plek waar gebed, meditatie, rituelen en wijsheid 

van over de hele wereld ervaren en overdacht 

kunnen worden.

Broeder Joseph Kilikevice geeft lezingen en inter-

religieuze retraites, waarin ook de Dansen van 

Universele Vrede een plaats hebben. Hij is mentor 

teacher van de Dansen en leidt op elk 

‘Parliament of World’s Religions’, in 2009 in Mel-

bourne, Australië en in 2014 in Brussel (gecan-

celd wegens geldgebrek) de Dansen van Univer-

sele Vrede. Ook is hij verbonden aan aan de ‘NW 

soeficamp communion’ (N. Amerika).

In een interview, nadat hij ‘Preaching Praise-

through Dance’ had geleid, zei Joseph Kilikevice: 

“Het aller belangrijkste is - omdat het een gebed is 

- niet een perfecte uitvoering, maar dat het vanuit 

het hart komt”

Geen wonder dat een dans, met zo’n prachtige 

achtergrond en vanuit een zo liefdevolle intentie 

neergezet, iedere keer als je hem danst, iets in je 

doet smelten en je soms tranen in je ogen krijgt.

Hanifa Bergers

❤   ❤   ❤   ❤   ❤   ❤   ❤   ❤   ❤   ❤   ❤  ❤  ❤   

Ter overname aangeboden:

Het boek MURSHID geschreven door Mansur Johnson.

Mansur Johnson was een leerling van Murshid SAM.

Het neusje van de zalm voor de liefhebber!  

Zeer de moeite waard. Niet gebruikt!

Een persoonlijke herinnering aan Samuel Lewis, de grondlegger van de Dansen.

Een boek over zijn leven en leringen.

Harde kaft, met mooie foto's, 500 pagina's, engelstalig, voor de prijs van 25 euro. 

Wil je meer weten, mail me dan even: hanna.reijnders@gmail.com
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Welkom

Met ingang van deze Vriendenbrief komt Tjerk Hoek de redaktie van de 

Vriendenbrief versterken. Tjerk wordt onze vliegende reporter en zal verslag 

doen van soefi- en dansbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Komende 

winter gaat hij drie maanden naar India en zal daar o.m. de Urs van Hazrat 

Inayat Khan bijwonen. In 2014 is de de Ruhaniat (de soefitak van Samuel 

Lewis) gastheer en op het programma staan ook de Dansen van Universele 

Vrede. De Ruhaniat verwacht mensen van over de hele wereld en schrijft: 

(www.ruhaniat.org/india2014/ India Flyer2014.pdf): 

“The Program • We expect participants from all over the globe. You must 
make your own travel arrangements to arrive at our hotel in New Delhi by 
the evening of Friday, January 31, 2014. Our first class begins the following 
morning on February 1st, and we will close with breakfast on Monday, Fe-
bruary 10th. Throughout the program there will be morning raga classes 
and Sufi teachings, with Dances of Universal Peace and zikr. We will host 
and participate in the 3 days of Urs activities, including Indian music per-
formances, Qawwali music, the Urs day, and presentations by Sufi leaders 
and local Sufi pirs..”

     
“Peace will come to the Middle East when Muslems, Christians and 
Jews eat together, dance together and pray together to the glory of the 
one God.”

Samuel Lewis

     

Verzoek

Aan de dansleiders en vrienden van het VDN, die hun bijdrage nog niet hebben be-

taald, om het bedrag over te maken op 41.23.50.726, van St. VDN, te Veenendaal, 

o.v.v. dansleidersbijdrage of vriendenbijdrage. Voor dansleiders € 20,- of € 12,- (voor  

de minima onder ons) en € 10,-/20,-/30,- of een ander bedrag voor de vrienden.
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Samark Zomerweek  

   met Wim en Arienne van der Zwan in Unterbirkholz  (Duitsland).

               Thema; Gedicht van Rumi; I died as a mineral…….

Wij waren met een intieme groep van ongeveer 20 man/vrouw w.o. Duitsers, Tsje-

chen, Fransen en Nederlanders. Voor mij betekende deze week; stilte en vrede er-

varen om je heen en in jezelf. Het contact met de Duitsers was nieuw voor mij en ik 

vond het fijn. Een vrouw vertelde dat zij haar stervende moeder, die tijdens de Na-

zitijd groot was gebracht, begeleidde door Shalom, Shalom voor haar te zingen. 

Later voelde zij zich schuldig, ik denk, door de last van een collectieve schuld. Het raakte 

mij bijzonder. Ook trof mij weer dat ik tijdens het dansen contact kan hebben zonder woor-

den te gebruiken.

Wij hebben een hele avond aan het helende aspect van de dansen besteed en dit is vol-

gens mij een van de belangrijkste functies van de dansen.

Aan de hand van het thema gingen wij in kleine groepjes uiteen om onderdelen daarvan 

verder uit te diepen. Dat betroffen de stadia van evolutie; van mineraal naar plant naar dier 

naar het persoonlijke en als laatste naar mens. Wat betekenen die stadia”s voor ieder van 

ons. 

Wij dansten ook dansen uit de Boedhistische, Joodse en Christelijke traditie. En natuurlijk uit de Islam-

traditie.

Eén avond bekeken wij de mooie film “The way of the heart”, the life and legacy of Hazrat Inayat Khan. 

ga naar: http://www.youtube.com/watch?v=6EBMEF0hLbc om de trailer te zien.

Eén middag hebben wij het dansen afgewisseld door meditatie.

Het was een compleet verzorgd programma. Hun huis is gelegen aan de rand van een 

vallei met weide en bos. Rondom het huis zijn terrasvormige gazons met borders van 

planten en bloemen. En daar stond de tipitent waar ik in sliep.Ook waren er genoeg 

plekken om je terug te trekken onder een parasol.

Tenslotte werd er heerlijk gekookt door Brechje, de dochter van Wim en Arienne, en 

haar man Nitin uit India.

Tjerk Hoek 20/8/2013
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