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Een samenvatting van enkele punten kan er wellicht toe bijdragen om een wezenlijk 'Iets'
kenbaar te maken:
- met een destijds aan Dr. Wijnmalen doorgegeven inspiratie werd bij de eerste
'Getallen-ochtend' - d.d. 19 januari 1963, zie p. 10 /11 - al aangegeven in welke 'sfeer'
het eigenlijke onderwerp van meet af aan was opgenomen;
- in de verschillende 'GESPREKSFRAGMENTEN' zoals ze in de voorgaande hoofdstukken zijn
opgenomen, komt herhaaldelijk naar voren op welk een bijzondere wijze dit onderwerp
bijna 80 jaar geleden - dat is omstreeks 1920 - tot Wijnmalen is gekomen;
- de 'indruk' - zie p. 133 - die Mej. Hofmans kreeg bij Wijnmalen: benader het nu niet in een
menselijke overweging, maar let eens op hoe het met deze vinding (van Dr. W.) zal gaan.
- de eigenaardige beslotenheid waarin dit bij hem gestalte heeft gekregen - van
overdraagbaarheid was nauwelijks sprake - werd in feite voor het eerst doorbroken
tijdens de 28e 'Open Veld Ontmoeting,' d.d. 24-26 mei 1963; meer bijzonderheden
hierover vinden we op p. 149 /156;
- deze 'Open Veld Ontmoetingen' hadden qua plaats en tijdstip, en in veel opzichten
ook in hun verdere opzet een inspiratieve basis, kenbaar gemaakt bij monde van
Mej. M. Hofmans. Recentelijk, dus decennia later is eigenlijk pas duidelijk geworden
hoezeer in de aldus ontstane configuratie van 'plaats en tijdstip' een getalsaanduiding is
verschenen waar de essentie van de onderhavige studie nauw op aansluit;
- opmerkelijk is daarbij dat in de uitnodigingen voor het 28e 'Open Veld' nadrukkelijk
werd gewezen op het zo nauw betrokken zijn van Nederland bij aanwijzingen waar en
wanneer het Open Veld in werking en tot vorm zou komen (zie p. 149);
- de relatie tussen hetgeen in het kwalitatief aspect van getallen tot uitdrukking
komt én hetgeen werkzaam was in de 'Open Veld Ontmoetingen', kwam nog eens
in een 'Doorgeving' aan de orde. Deze bereikte ons in een telefoongesprek met
Mej. M. Hofmans, kort voor de aanvang van de 14e 'Getallenochtend' op 7 november '63.
Op een desbetreffende vraag van haarzelf had ze te horen gekregen:
"De Sprekers-bijeenkomsten én de cijfer-ochtenden
vallen onder interne aangelegenheden van het 'Open Veld'."
En verder - ten aanzien van de getallenochtenden:
"Wijnmalen zal recht worden gedaan, want toen hij wist dat zijn overgang een feit werd,
heeft hij aan doorgeefster voorgelegd te vragen
wat hij met de hem geschonken cijfer-openbaring moest doen";
- bij de afsluiting van deze studie, waarvan de essentie 1 in zo sterke mate samenhangt
met wat destijds in de loop der jaren inspiratief onder de aandacht werd gebracht,
menen we dat door zijn bijzondere hoedanigheid nog een andere 'Doorgeving' nu,
bijna 35 jaar later, een wezenlijke functie heeft. De mogelijkheid van een gedeeltelijke
weergave leek ons daarmee in strijd, zodat we het geheel op de volgende pagina in
extenso weergeven.

1 Zoals aangeduid in de Inleiding op p. 7. In feite betreft het de menswording in hoogste zin; zie in dit
verband ook p. 146, met name hetgeen daar over het getal 349, de 71e Ondeelbare aan de orde komt.
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"De draagwijdte van deze ochtenden kunt gij 1 alleen in uzelf aftasten.

1e . . . . . Door veranderde levensinstelling tegenover de geboden levenskansen
voor ontstijging aan de fnuikende materialistische levensbeschouwing.
2e . . . . . Door de opbloei van de innerlijke levensaard, waardoor eigen visie op
het leven (in het werk dat door u op de schouders is genomen) in een
oorspronkelijke vormgeving voor het Werk dienstig wordt.
3e . . . . . Door eigen Contact met de Tegenwoordigheid te bevorderen door
bovengenoemde Wenken ernstig in overweging te nemen voor een
verdere opname in het Werk.
Hetgeen zich nu heeft bepaald tot:
de Vraagavonden; 2
de 'Open Veld' Bijeenkomsten; 3
de vrijmaking van de Getallensymboliek uit de kluis van Dr. Wijnmalens arbeid.
En zich zal gaan bepalen tot (richten op) een samenvatting van het geheel als innerlijke
Opgang voor de Mysterie-wijsheid, die tot inwijding kan voeren en dus tot hogere
Bewustwording.
Door de lering van het Markus Evangelie dat als grondlering zal worden gegeven. 4
En door het begroetingswoord en de Inleiding op de Vraagavonden en de daardoor aan de
orde komende vragen en antwoorden.
En door de ochtendbijeenkomsten ten aanzien van de Getallen-symboliek.
En door inzicht in de Kosmische Symboliek van het Evangelie naar Markus. 5
En tot slot in (door) de 'Open Veld' Bijeenkomsten.
--Dit alles vereist een constante ernst en toewijding die door de tijd zelf zal worden ontrold
en daartoe de gelegenheid geeft."
-o1 Dit waren niet de 'Getallenochtenden'. Het betrof een klein aantal mensen die intensief bij het
'Open Veld' betrokken waren en die bij monde van Mej. Hofmans bepaalde toelichtingen kregen,
in het bijzonder op het Evangelie naar Markus. De hoedanigheid van bovenstaande 'Doorgeving',
alsmede onze bijzondere betrokkenheid bij de 'Getallenochtenden' was waarschijnlijk mede
oorzaak dat deze ook voor ons bestemd was.
2 Van januari 1960 tot eind 1967 werden 'Vraagavonden over Economie' gehouden; dit betrof zoals te
verwachten valt niet het gangbare economiebegrip, maar 'één die de levenshouding verheft uit de
banale waardebepalingen, die alleen de materiële standaard als bepalend voor op- en ondergang
van de mens erkennen'. Met ingang van januari 1961 werden daarnaast ook 'Dames-vraagavonden'
gehouden. De merkwaardige scheiding van de geslachten in deze beide series Vraagavonden
schiep een betere mogelijkheid tot vraagstelling naar eigen aard. Veelal werd voor het
begroetingswoord een zogenoemde 'Leidende Gedachte' meegegeven. In dezelfde periode was er
5 x een 'Bezinning op Kerstmis' voor de deelnemers van beide groepen tezamen.
3 Zie noot 1 op p. 149.
4 Zie noot 1.
5 Zie noot 1 op p. 124.
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Als er nu íets is dat als representant zou kunnen gelden voor
de huidige cultuur in heel zijn aparte hoedanigheid, dan is dat in zekere zin
HET GETAL.
Bijkans alles wat de UITERLIJKE waarneming ons biedt, kan aan het einde van deze 20e
eeuw worden uitgedrukt in het getal, maar dan uitsluitend in zijn kwantitatief aspect en met
een veelbetekenend accent op de 2, immers veelal gedigitaliseerd!
Hoe wonderlijk als blijkt dat het getal ook een kwalitatief aspect heeft, een aspect dat door de
eeuwen heen - zie de Voorbeelden-index van deel A - bijkans onopgemerkt tot uitdrukking
heeft kunnen komen in bijzondere omgevingen. Veelal in relatie met de hoogste spirituele
belevingen, dus met het INNERLIJKE leven en op een of andere wijze verband houdende met
menswording, in hoogste zin.
En hoe wonderlijk als blijkt dat in het 'offenbare Geheimnis des Raumes', in de
driedimensionale wetmatigheid van de 5 regelmatige lichamen, een getalstructuur verschijnt
die dit vijftal in een onbegrijpelijke overeenstemming plaatst met wat we hebben aangeduid als
het kwalitatieve aspect van het getal. Dat gaf aanleiding tot hetgeen is opgenomen in deel B:
'HET WONDER VAN DE ZUIVERE KUBIEK'.
In hoofdstuk V van deel A kwamen de regelmatige lichamen reeds ter sprake in verband met
Plato's Timaios. We kwamen daar tot twee uitspraken, de eerste op p. 98 (als vermoeden):
"Plato heeft met Timaios op verborgen wijze, onder andere laten zien dat de oude
Mysteriewijsheid met betrekking tot getallen, tevens (!) tot uitdrukking komt in de
wetmatigheid van de Ruimte. Hij heeft daarmee, aan de vooravond van het natuurwetenschappelijk denken, stilzwijgend gewezen op het feit dat ook het verstándelijk
toegankelijke, uitdrukking is van het verstandelijk óntoegankelijke, van de wereld der ideeën,
met name wat betreft de daarbij aan het licht tredende getallen. Stilzwijgend, want het
betrof een Mysteriegeheim, dat wil zeggen toekomstgeheimenis."
En op p. 124:
"Plato's Timaios betreft de sluier welke geworpen is over de relatie tussen
Schepper en Schepping, tussen een Goddelijke Ordening en de Wereld der Elementen.
Een relatie die, vanuit het getal, óók tot uitdrukking komt
in de wetmatigheid van de dodecaëdrische ruimte en
die in de mens gestalte krijgt als het Goddelijk Kind."
Al met al wordt 'de onbegrijpelijke gedachte gewekt' dat in innerlijke zin door al die eeuwen
heen de gang van het menselijk wezen is opgenomen in een verborgen Aandacht, die als een
Behoeding gericht is op wat we in de Inleiding bij de drie delen van deze studie steeds hebben
trachten aan te duiden als: "het centrale thema voor de mens,
de vervulling van de liefde in esoterische zin,
de Wekking van het Hoger Zelf,
het Goddelijk Kind."
Voor zover bekend, is in de betreffende culturen in woord noch geschrift ruchtbaarheid
gegeven aan deze relaties met het kwalitatieve aspect van het getal. Het betrof blijkbaar
iets dat slechts in een kleine kring van ingewijden bekend was en waarover
'het stilzwijgen werd bewaard'; het was mysteriegeheim en daarmee
toekomstgeheimenis.
Is het gebeuren in deze 20e eeuw na Christus, met zijn bijzondere accenten op het getal,
aanwijzing dat we ten opzichte van dit geheimenis een nieuwe fase tegemoet gaan?
-o-

