
 
 

 

 

 

 
Het najaar komt eraan. Tijd voor een nieuw bericht vanuit 

de Ardennen die ons al verrassend vertrouwd zijn. Het is 

hier zo heerlijk dat het ons soms moeilijk valt weer op reis 

te gaan. Maar reizen is, getuige de agenda achterop, ook 

het komende seizoen weer een groot deel van ons bestaan.  

Onze dochter Brechje woonde afgelopen voorjaar bijna 

een maand bij ons, herstellende van de ziekte van Pfeiffer.  

Ze liep de ziekte op omdat ze zich had overtraind voor 

haar hiphop dansgroep. De uitbarsting was kort maar he-

vig. Haar verblijf bij ons ervaarde ze als een retraite waar-

in ze alles weer op een rijtje kon zetten en niet alleen li-

chamelijk, maar ook geestelijk kon aansterken. We zijn 

dankbaar dat Brechje Khankah Samark zo snel heeft kun-

nen ervaren als haar nieuwe ouderlijke huis én als een 

retraiteplek. 

 

Retraiteplek 

Een retraiteplek was ons uitgangspunt toen we in de Ar-

dennen gingen zoeken. De afgelopen winter waren we 

veel weg. Na elke reis bewees ons nieuwe verblijf zich als 

een gastvrije en warme plek om thuis te komen en energie 

op te doen voor een volgende stap en een nieuw avontuur. 

Het huis draagt de naam Khankah Samark. Dit staat voor 

SAM (Sufi Ahmed Murad oftewel Samuel Lewis) en Ark, 

naar een gedicht van Rumi waarin God Noach zegt een ark 

te bouwen midden in de woestijn: 

Begin iets groots en dwaas, doe als Noach. 

Wat je doet voor de Schepper, staat boven spot en hoon. 

Khankah (naar het Perzische khanaqa) is traditioneel de 

plaats waar een soefileraar woont en meer algemeen een 

huis waar soefibijeenkomsten plaatsvinden. We zijn dank-

baar dat Pir Shabda ons toestemming gaf ons huis een 

khankah te noemen. We hopen in de toekomst de khankah 

open te stellen voor reizigers op het (soefi-)pad, al is het 

niet voor dansen of grotere bijeenkomsten. We vertrouwen 

erop dat na enkele soefiweekenden in besloten kring met 

onze leerlingen de weg zich verder zal wijzen. Als voorbe-

reiding op wat kan komen bouwden we inmiddels al een 

meditatiehuisje en een retraitehuisje. 

.  

Zarathoestra 

De weg wijst zich ook steeds meer in onze tuin. Ariënne 

heeft met respect voor boom en natuur in de bostuin van 

ruim 1.300 m2 paden aangelegd. Hierdoor zijn stukjes bos 

vrij zijn gekomen voor nieuwe beplanting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voor ons is deze aanpak een eerbetoon aan de leer van 

Zarathoestra. Deze Profeet propageerde het cultiveren van 

de grond als manier om het licht te versterken en de duis-

ternis te overwinnen.  

Een deel van de tuin cultiveren we niet. Daar laten we het 

bos zijn eigen gang gaan, zodat natuur en cultuur naast 

elkaar staan. Dit vanuit onze inzichten, onder andere van-

uit de afstemming op de ziraat (spiritualiteit vanuit de 

symboliek van de landbouw) van Hazrat Inayat Khan.  

Hier staat de ongerepte natuur – vaak gezien als ‘chaos‘ of 

‘duisternis’ – symbool voor stukken van ons innerlijk die 

we nog niet ‘ontgonnen’ hebben of nog niet hebben be-

licht. Vaak zijn we bang voor dit onbewuste deel van ons 

zelf – onze schaduwkanten.  

Maar, zoals de wijze Moella Nasroeddin ons leert: in het 

donker ligt de sleutel van je huis, een mogelijkheid voor 

verdere groei. In de woorden van Rumi: 

Bedenk wel: je schaduw was je tot nut! 

Wat je kwetst, zegent je ook. 

Duisternis is je kaars, je grenzen bepalen je zoektocht. 

 

Eenheid van Religieuze Idealen 

Langzamerhand krijgt ook een andere wens die in ons 

leefde gestalte: de khankah als een eerbetoon aan het besef 

dat alle verschillende tradities manifestaties van de Ene 

zijn. Deze eenheid achter alle verscheidenheid noemde 

Inayat Khan de Eenheid van religieuze Idealen. Deze Een-

heid is een van de hoekstenen van het soefisme en van de 

inspiratie achter de Dansen van Universele Vrede. 

Geleid door onze intuïtie verschijnen op sommige plaatsen 

in de tuin stilteplekjes als eerbetoon aan de verschillende 

tradities.  

Een beeld van de Boeddha namen we mee uit Bilthoven en 

heeft hier zijn plaats gevonden. Op een van de vele an-

tiekmarkten in de Ardennen vonden we een beeld van 

Maria. De Vrouwe waakt nu over ons bij de ingang van de 

khankah. We zijn bezig met de islamplek en wachten op 

het juiste moment en de juiste inspiratie voor andere stilte-

plekjes voor het jodendom, het hindoeïsme, de natuurtradi-

ties en de leer van Zarathoestra.  

Alhoewel… zoals we hierboven al aangaven is de hele 

tuin in feite een eerbetoon aan Zarathoestra en uiteraard 

ook aan de natuurtradities.  
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September  

vr 17 – zo 19 Residential weekend met Saadi: Genesis Now! De Weyst Handel. Centraal dit week-

end staat zijn boek Genesis Meditations en dansen die daaruit zijn voortgekomen (o.a. 

Hebrew Cycle) € 160 all in. 

vr 24 –za. 26 Dansweekend Dublin (Ierland). Anne Hamida Gill  anne.gill@unison.ie 
 

Oktober 

zo 3 Open dansdag: seizoensopening  met Ariënne en Wim 
 10.30 – ± 20.30 uur, de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven.  

€ 25 / €22 (NDN-leden) / € 20 (deelnemers opleiding) incl. maaltijd  

za 9 – zo 10 Non residential Weekend Dharma & Unity. Buddhist Centre (Bristol, Engeland):  

Diana Barnard  diana.barnard@blueyonder.co.uk 

vr. 15 – zo 17 Dansweekend & training La Clé de Sol (Frankrijk).  

 Josine Amanda Zon: josine.zon@free.fr,  : +33 (0)4 66 25 86 90 

vr. 22 – zo 24 !!NIEUW!! Opleiding/verdieping: het Aramese Werk. De Weyst Handel. 

 Serie van vier weekends rond het Aramese werk (Onze Vader, Zaligsprekingen, Ik-ben 

uitspraken).  
November 

wo  3 –zo 7 Jamiat Khas (Ruhaniat Leaders retreat) Charlottesville, USA 

zo. 7  Dansen in de Woudkapel met diverse dansleiders.  

  14.00 -17.30 uur met soep na. € 18 / 15 (leden NDN, opleiding)  

wo. 10 Dansavond Denver met Timothy Dobson, Ariënne & Wim 

za 13 – zo 14 Dansweekend Denver. Contact: Timothy Dobson.  tvdobson@earthlink.net  

vr. 19 – zo 21 Dansweekend Ruckertshof (Duitlsand). Rafia Sieglin, : rafiasieglin@gmx.de 

vr. 26 – zo 28 Dansweekend Zwitserland : Op reis door het land van het hart.   

 Met Ariënne & Wali en Barbara Fatima Küng.  
December 

vr. 3  Dansdag: Rondom de Aramese Jezus  10:30 - ± 17.00 

  La Verna, Derkinderenstraat 82 Amsterdam  020 346 75 30 

vr. 10 – zo 12  Verdieping Aramese Werk. 2
e
 weekend. Voor deelnemers opleiding. 

vr. 17 / zo 19  Aramees Weekend Haus Regenbogen (Bad Munstereiffel, Duitsland).  

  Opgave en info via Haus Regenbogen (haus-regenbogen@t-online.de). 

zo. 19   Dansen in de Woudkapel met diverse dansleiders.  

  14.00 -17.30 uur met soep na. € 18 / 15 (leden NDN, opleiding)  

woe. 29 – zo 2 jan  Oud & Nieuw: eindejaarsweek met zang, dans en rituelen etc. 

  Centrum voor Welzijn Oost Raven. Oost Ravenweg 5 8162 PJ Epe  

   0578 62 11 64. Bel of E-mail voor meer informatie! 
2005 

Januari 

zo. 16 Open dansdag: Nieuwjaarsviering  met Ariënne en Wim 

 Zie 3 oktober voor gegevens  

za 22 – 29 Winterretraite Estland: The Path of the Prophets.  

 Dansretraite en training/verdieping. Een ideale en spirituele manier om kennis te maken 

met een andere cultuur. €275 all in, reis al vanaf € 150 (vroegboekers). Subsidie moge-

lijk voor leden NDN binnen mentoringsysteem. Meer info via ons. 
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