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Een bijzondere tijd
We leven in een bijzondere tijd. Nog nooit eerder in de geschiedenis 
van de mensheid bevonden zoveel mensen zich op zo’n hoog 
welvaartspeil. Nog nooit eerder woonden zoveel mensen in steden. 
En nog nooit eerder was de wereld zo klein; iedereen wereldwijd 
verbonden met de klik van een muis. De Nederlandse kinderen zijn 
volgens Unicef de gelukkigste ter wereld. En Nederlanders geven 
hun eigen leven gemiddeld een 7,5.
Tegelijkertijd explodeert de menselijke bevolking op aarde. In het 
jaar 1900 waren er 1,6 miljard mensen op aarde, nu al meer dan 
7 miljard en in 2050 zijn er naar verwachting 9 miljard monden 
te voeden. Maar momenteel beschikt de rijkste 20% over 93% 
van de totale welvaart. En met zijn allen overschrijden we de 
draagkracht van de aarde. Ons rechtmatige deel van de bronnen 
van de aarde hebben we steeds eerder opgemaakt. Dit jaar viel 
‘earth overshoot day’ al op 17 augustus. In 2050 hebben we naar 
verwachting drie aardbollen nodig als we niet willen leven ten 
koste van toekomstige generaties. 

Chief Phil Lane zegt dat de mensheid zich in de ‘puberteit’ 
bevindt. Ooit in de oertijd zaten we in de baby- en kleuterfase. 
De bevrediging van primaire behoeftes stond centraal. In de 
middeleeuwen bevonden we ons in de basisschoolperiode. Respect 
voor autoriteiten en waarheden stond centraal. Kinderen volgden 
automatisch hun vader en moeder (op). Nu dus de adolescentie. 
Hier staat individualisering, het verwerpen van (religieuze) 
dogma’s, experimenteren en niet onderdoen voor vrienden en 

vriendinnen centraal. En natuurlijk de ontdekking van seksualiteit. 
Allemaal redelijk herkenbaar volgens mij voor mensen die televisie 
kijken, bladen lezen of af en toe de sociale media volgen. Het 
mooie van dit perspectief op bewustzijnsontwikkeling is dat hierna 
de volwassenheid volgt. Een samenleving waarin volwassenen 
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun naasten.

Vroedvrouw en voorloper
Marieke de Vrij is een ‘vroedvrouw van deze tijd’, zij helpt deze 
nieuwe fase geboren te worden. Als voor-loper heeft ze het vaak 
niet gemakkelijk. Noch haar inzichten, noch de bron van waaruit 
deze ontstaan, kunnen automatisch op acceptatie rekenen. In 
haar boek Eenzaamheid als loutering laat ze in gedichten iets 
zien van de weg die zij heeft afgelegd. Marieke wordt in dit werk 
ondersteund door Stichting De Vrije Mare (en uiteraard door 
haar zielsverwant Jules). De Vrije Mare bestaat uit alle letters van 
Mariekes naam behalve IK. De Stichting vertegenwoordigt dan 
ook het ‘transpersoonlijk perspectief’.
De afgelopen decennia heeft Marieke duizenden pagina’s aan 
inzichten vrijgegeven. Velen van u die VRIJ lezen zijn hiervan op 
de hoogte en reizen al langere tijd met haar mee. Deze inzichten 
kunnen de samenleving verrijken met een ‘bezield’ perspectief. 
Zo’n perspectief is ongelooflijk waardevol voor een samenleving 
die worstelt met wezenlijke vragen rondom bijvoorbeeld 
dierenwelzijn, natuur & milieu, ziekte en gezondheid, leven en 
dood en authentiek leven.  Zo kunnen wij bijdragen aan positieve 
maatschappelijke verandering. 
Er is in de afgelopen jaren ook veel bereikt. Mede dankzij 
honderden vrijwilligers zijn grote stappen gezet. Er kwam een 
prachtig nieuw trainingscentrum in Mantinge. Vele boeken zagen 
het licht en het TIJDschrift VRIJ werd geboren. De Vriendendagen 
werden geprofessionaliseerd en raakten steeds beter bezocht. 
De ledenadministratie en het financiële beheer werden versterkt. 
En er werd een enorme inhaalslag gemaakt ten aanzien van het 
uitschrijven en redigeren van inspiraties. 

Laat een nieuwe tijd 
geboren worden...
De Vrije Mare vernieuwt zich

‘Marieke de Vrij is een 
‘vroedvrouw van deze tijd’;  

zij helpt de nieuwe fase  
geboren worden’



38 TIJDschrift VRIJ • nr. 18

De volgende stap
Niettemin zijn we nog niet tevreden. We slagen er nog 
onvoldoende in om een grote groep mensen aan te spreken met 
de belangrijke inspiraties van Marieke. Haar boodschap blijft 
te onbekend. De bekendheid van De Vrije Mare is te gering.  
We willen de bakens verzetten en het tij keren, maar wie hoort 
ons? Het werk verdient een grotere verspreiding. De urgentie 
rondom natuur & milieu, zingeving, sociale cohesie en solidariteit 
neemt immers steeds verder toe. 
Gelukkig stijgt inmiddels ook de openheid in grote delen van 
de samenleving ten aanzien van een meer bezield perspectief 
en meer intuïtieve benaderingen. Dus we geven de moed niet 
op. We halen diep adem, we bouwen op wat al is bereikt en we 
maken ons op voor een nieuwe aanpak. Een aanpak die naadloos 
aansluit op de hartslag van deze tijd. Een aanpak waarmee we 
grote groepen mensen kunnen inspireren om boven zichzelf uit te 
stijgen en hun steentje bij te dragen aan medemens zijn. Daarom 
richten we ons op het volgende:

1. Focus op wat wezenlijk is
We kiezen per jaar voor een beperkt aantal actuele maatschappelijke 
thema’s. We verspreiden gericht informatie vanuit inspiraties in 
een combinatie van bijvoorbeeld een boek (ook met co-auteurs), 
workshopreeks, lezingen over het thema, het tijdschrift met 
nog meer verdieping en praktische tips en oefeningen, en met 
ondersteuning middels audio/filmpje. We bedden dus inspiraties 
in in een ‘totaalpakket’ rondom bijvoorbeeld authentiek leven en 
de Naamsoefening.

2. Inspelen op wat leeft
We zullen de komende jaren proactiever inspelen op actuele, 
urgente situaties zoals nu de vluchtelingencrisis. Marieke zal 
worden ondersteund om inspiraties vanuit een bezield perspectief 
op deze onderwerpen breed te verspreiden. Hiermee hopen we 
de massamedia als ‘versterker’ en ‘luid-sprekers’ te mobiliseren.

3. Spreken met impact
Marieke de Vrij heeft altijd lezingen gegeven over tal van 
verschillende onderwerpen. Vanaf 2015 is zij ook te boeken via 
het Sprekershuys. Zij richt zich op groepen die openstaan voor 
een ander perspectief en die de positie én de bereidheid hebben 
om met inzichten aan de slag te gaan. De komende jaren hopen 
we hiermee tevens een basisfinanciering te genereren voor de 
activiteiten van Marieke en Jules. 

4. Focus op digitale verspreiding
De nieuwe website www.devrijemare.nl is de plek waar heel veel 
van Mariekes inspiraties te vinden zijn en waar gelijkgezinden 
elkaar ontmoeten. We zijn trots op dit prachtige visitekaartje. 
Van hieruit verbinden we ons met andere digitale netwerken en 
benutten we de sociale media.

5. Nieuwe vorm van deelnemerschap
Vanaf eind 2015 kunnen mensen ‘deel-nemer’ worden van  
De Vrije Mare voor een vast bedrag per maand. Hiermee hopen 
we een nieuwe groep mensen via ‘delen’ en ‘nemen’ nauw te 
betrekken bij De Vrije Mare én een vaste basis aan inkomsten te 
genereren voor het werk van de Stichting. Deel-nemers krijgen 
volledige toegang tot alle inspiraties (achter login), de Mare 

van de Maand  (een gesproken bericht over de energetische 
ontwikkeling van specifiek die maand), korting op workshops, 
webinars  en lezingen. De bestaande ‘vrienden’ van De Vrije 
Mare worden automatisch deel-nemer in de nieuwe opzet.  
Zij moeten zich alleen even opnieuw als deel-nemer aanmelden 
via de website. Dat scheelt de vrijwilligers heel veel tijd.

Samen
Wij voelen dus Mariekes oproep om nieuwe doelgroepen en 
mensen die op belangrijke veranderplekken zitten te bereiken. 
Het gaat dus niet vooral om ‘groter’ en ‘heel veel’ maar juist om 
de potentiële ‘dragers van verandering’ met een openheid voor 
onze boodschap.
 
Marieke nodigt juist ook de groep die al jaren mee-reist uit om 
mee te doen. Om verbinding te maken met de ‘buitenwereld’, 
en om in ‘doenerschap’ de maatschappelijke vernieuwing helpen 
vorm te geven.

Om deze beweging te maken is veel mens- en doekracht nodig. 
Hoe meer mensen zich aansluiten hoe meer we kunnen bereiken. 
We willen werken vanuit een geïntegreerde redactie voor alle 
uitingen. Momenteel kunnen we, naast alle digitale uitingen, 
in ieder geval beloven dat er jaarlijks een VRIJ-bewaarnummer 
met het beste uit het afgelopen jaar blijft verschijnen. En met 
voldoende vrij-willigers kunnen we meer papieren edities van VRIJ 
uit blijven brengen. Maar dat durven we nog niet te beloven. 

Wel hopen we een steeds aantrekkelijker totaalpakket te bieden 
voor de mensen die zich verbonden weten met het werk van 
De Vrije Mare. Samen brengen we zo, stapje voor stapje, meer 
licht en liefde in onze samenleving. Zo bespoedigen we de  ont-
vouwing (en ont-wikkeling) van het menselijk bewust-zijn in deze 
tijd. En bewegen we naar een tijd waar mensen niet eenzaam 
maar een-zaam zijn, niet alleen maar al-een. 
Dus stof je bevlogenheid af, veeg de muizenissen uit je hoofd 
en steek je kop in de wind. Want we hebben behoefte aan een 
frisse blik en bezielde doeners. Aan mensen met het hoofd in de 
wolken en twee voeten op de grond. Doe je mee?

Door: 

Jelle de Jong

Namens het bestuur van De Vrije Mare


