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Lange tijd is het paragnostisch werken 
met een glazen bol bekritiseerd en 
geridiculiseerd. Zozeer zelfs dat het 
werken ermee in spirituele kringen 
tegenwoordig nauwelijks meer ‘bon 
ton’ is. Misschien heeft men er nog wel 
eentje thuis staan, maar dan verstopt 
ergens achter een doek of in een hoekje. 
Is dat jammer? Monique Hendriks vindt 
van wel en schreef deze herwaardering: 
“Met name in deze tijd, waarin ons 
begrip van de wereld wordt uitgedaagd, 
kan het kristalkijken ons wellicht weer 
verbinden met zowel onze voorouders 
als met verloren gegane instincten.”

TEKST: MONIQUE HENDRIKS

De eerste kristallen bol waarmee ik kennismaakte, moet 
die van Eucalypta zijn geweest uit de kinderserie Pau-
lus de Boskabouter. Of die van Tom Poes, die met een 
toverspiegel in verband werd gebracht. Velen associëren 
glazen bollen vooral met de kermis en dat deed ik vroeger 
ook. Niet op de laatste plaats omdat één van mijn eerste 
consulten bij een zigeunerin plaatsvond op de kermis in 
Tilburg. De waarzegster drukte haar beringde vingers op 
het kristal, sprak met een overdreven accent en keek me 
telkens met grote ogen aan. Ik kan me niet meer herinne-
ren of dat consult echt kloppend was, want haar uiterlijk 
maakte meer indruk op me dan haar voorspellingen.

Voorspellen in een tent
“Ga jij weer in de tent?”, vroeg een collega me jaren 
geleden toen ik aan het begin van mijn werkzame leven 
als activiteitenbegeleidster in een verzorgingscentrum 
werkte. Aan mij werd altijd gevraagd of ik voor het jaarlijk-
se bewonersfeest voor ‘waarzegster’ wilde spelen. Uiter-
aard vond ik dat leuk om te doen. Ik dofte me op zodat ik 
onherkenbaar werd en de technische dienst bouwde dan 
van parasols en Perzische tapijten een tent voor me. Deze 
mannen hadden zich ook uitgeleefd door een speciale 
lamp voor me te maken. Een grote omgekeerde bol, die 
ik met een voetpedaaltje kon bedienen. Rijen dik ston-
den de ouderen dan te wachten, soms ruziemakend met 
elkaar wie er aan de beurt was om in mijn tent te mogen 
komen. Natuurlijk gaf ik ze positieve voorspellingen en 
omdat ik de meeste bewoners kende, kon ik ze voorzien 
van een grappig praatje met inhoudelijk correcte details. 
Op zo’n feestdag gaf ik dan meer dan tachtig ‘consulten’. 
Het was leuk vermaak en ook altijd grappig om aan een 
met mooie stenen gedecoreerde tafel te zitten. Ik liet de 

bewoners hun handen op de glazen bol plaatsen, trapte 
een paar keer op het pedaaltje om ‘m te laten knipperen 
en ging van start zodra de lamp bleef branden en er ‘con-
tact’ was gemaakt. Voor veel bewoners was dat moment 
al reuze spannend. Waarzeggen met een bol heeft iets 
vermakelijks en een hoog entertainmentgehalte. Wie op 
internet zoekt naar een kristalconsult, komt nogal mak-
kelijk uit bij schimmige online waarzeggers met klinkende 
namen.

Zomaar een object?
Zo’n twintig jaar geleden kreeg ik van mijn man een échte 
kristallen bol. Later poogde ik daarmee te werken, maar 
zonder resultaat. Net zoals vriendinnen van me, die ook 
ooit zo’n bol kregen of kochten, deed ik vrijwel niets met 
de mijne en werd het destijds een decoratief element in 
huis. Ik plaatste het op een plek die goed voelde, in lijn 
met gedachten die aan Feng Shui kleven; een filosofie 
die erop gericht is om geluk en welzijn te beïnvloeden 
met inrichting en vormgeving. Op een verkoopsite van 
kristallen Feng Shui exemplaren, had ik gelezen dat de 
positie waar de bol geplaatst werd effect kon hebben op 
bepaalde aspecten van het leven. Wie graag creativiteit 
wil aanmoedigen, moet zo’n bol in het westen zetten en 
wie persoonlijk wil groeien kan ‘m beter in het noordoos-
ten plaatsen. Men gaat er in algemene zin vanuit dat het 
kristal negatieve energie absorbeert en positieve energie 
uitnodigt. Zodoende kan een kristallen bol rijkdom laten 
toenemen, liefde aantrekken en gezondheid versterken. 
Het is dus goed mogelijk dat mensen zich onbewust tot 
zo’n bol aangetrokken voelen en deze in huis plaatsen 
omdat ze merken dat ze er gelukkiger van worden. Óf 
‘m misschien wel op de verkeerde plek hebben staan en 
daardoor positieve energieën mislopen. 

Decoratief en bruikbaar
Een glazen bol in huis plaatsen is overigens niet zonder 
gevaren. Het kristal kan zonnestralen versterken en daar-
door zelfs brand veroorzaken. Het KNMI maakte lange tijd 
gebruik van deze eigenschap en benutte ze als brandglas. 
Aan het brandspoor op een papieren strook kon men de 
branduren van de zon aflezen. Ook fotografen hebben in-
middels de bollen ontdekt, waardoor ze zelfs te koop zijn 
in speciaalzaken waar ook dure camera’s verkocht wor-
den. Het fotograferen van zo’n doorzichtige bal is hot. Dat 
komt omdat het kristal in staat is een beeld te vangen en 
te omsluiten. Plaats een bol op het strand bij een onder-
gaande zon en je krijgt een prachtige, ronde versterking 
op beeld, die weliswaar altijd een omgekeerde weergave 
is, maar met een fotobewerkingsprogramma makkelijk is 
aan te passen. Juist de bijzondere vervormingen maken 
zulke foto’s speciaal of mystiek en welke fotograaf vindt 
het niet leuk om te spelen met scherpte en diepte?

Hallucineren en mediteren
Van origine is het natuurlijk niet de bedoeling geweest dat 
zulke bollen een decoratief element of speeltje zouden 
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worden. Eeuwenlang was het een serieuze aangelegen-
heid om boodschappen te zien in kristal, al werd de gave 
van de beoefenaars daarvan later behoorlijk bekritiseerd. 
Dr. Pierre Janet (1859-1947), een Franse psycholoog en 
filosoof die als therapeut werkzaam was op het gebied 
van traumatische herinneringen, was van mening dat 
het kristalkijken niet meer was dan een misleiding van de 
zintuigen, die leidde tot hallucinaties uit het bewustzijn 
en onderbewustzijn. Daaruit voortkomende voorspellin-
gen vergeleek hij met dronkenmansgebabbel en wie daar 
serieus mee werkte, spoorde niet. Vanuit zijn gedachten 
zouden we kunnen stellen dat iedereen die wat warrig in 
het hoofd is, naar een bol staart en van alles ziet, wellicht 
de eigen gedachten niet helder op orde heeft en mogelijk 
iets kan leren van datgene wat er dan naar voren komt.

Reiki-bolkijken
Het idee dat een bol beelden kan tonen aan iemand die 
niet helemaal rustig is in het hoofd, werd geadopteerd 
binnen Reiki-kringen. Jaren geleden, toen Reiki meer po-
pulariteit kreeg, zag ik dat verschillende Reiki-masters met 
hun studenten oefenden met object-gerichte meditaties 
op een glazen bol. Het onderliggende idee daarvan was 
dat het kristal fungeerde als een focuspunt om tot jezelf 
te komen. Wie enkel doorzichtig kristal bleef zien tijdens 
het staren, werd geacht te beschikken over een geest 
die goed en helder denkt. Wie juist allerlei beelden in de 
spiegeling zag, kon dat als een aansporing opvatten om 
orde te scheppen en gedachten zuiver te maken. Zo’n bol 
werd dus tijdens een dergelijke oefeningen benut als een 
spiegel van het eigen hoofd of de aura, die met de juiste 
concentratie een hulpmiddel kon zijn om extra inzicht te 
krijgen in het persoonlijk functioneren. Ik moest er destijds 
een beetje om lachen toen ik hoorde over deze methode, 
die werd uitgedragen als een nieuwe waarheid die kleefde 
aan het kijken in zo’n bol. Moesten we de geschiedenis 
loslaten van aardse voorouders die beelden doorkregen 
als ze schouwden? En waren niet velen aan het proberen 
om juist wél iets in zo’n bol te zien? Ik zelf deed met enige 
regelmaat pogingen daartoe, maar zonder resultaat.

Al in de Oudheid
Hoewel je er zelden over hoort, zijn er natuurlijk nog steeds 
mensen die voorspellen met een kristallen bol, die dan 
wordt benut als een projecterende lens waarin bewegen-
de beelden en visioenen kunnen verschijnen. T. Sharper 
Knowlson schreef in 1910 dat het staren naar spiegelingen 
al werd uitgevoerd in de Oudheid en dat de toen be-
gaafde mens vatbaarder was voor fijnere invloeden. Hij 
ventileerde dat een kristallen bol een eigenaardig effect 
kon hebben op de optische zenuw die activiteit veroor-
zaakt met betrekking tot de helderziende functie van 
de hersenen, waardoor visioenen zichtbaar worden van 
paranormale en telepathische aard. Hij beschouwde het 
als onschadelijk, vermakelijk tijdverdrijf. Zijn visie sluit ove-
rigens niet aan bij de boekjes die ik las, toen ik mijn bol net 
had gekregen en ermee aan de slag ging. In zulke boekjes 

viel juist te lezen dat je je goed moest afschermen en dan 
al starend mistige wolken helder moest laten worden om 
vervolgens van alles in het kristal te kunnen zien. Wie niet 
goed met zo’n bol zou werken, kon hoofdpijn krijgen. Toch 
stipte Knowlson wel een aardig argument aan en dat is 
dat we onze vatbaarheid voor dit soort invloeden aan het 
vergeten zijn. Dat kan een reden zijn waarom échte bolkij-
kers over uitstervende kwaliteiten beschikken.

Voorspellingen op macroniveau
Ik bleef vasthouden aan het idee dat er toch meer met 
zo’n bol mogelijk moest zijn dan puur vermaak. Ik had 
gespit in oude kranten en gelezen dat er in de voorbije 
eeuw nogal wat voorspellingen van bolkijkers waren ge-
openbaard door de pers. De beminde en vereerde ziener Li 
Tsang-Foe ging in mei 1925, twee dagen voor de bloede-
rige opstand in Shanghai, naar één van de kopstukken 
van China om te vertellen dat zijn bol was roodgekleurd. 
Ursula Kardos, in haar tijd aangemerkt als de bekendste 
helderziende van Duitsland en daar de enige waarzegster 
met een originele vergunning, deed voorspellingen die ble-
ven uitkomen, zo werd in juni 1969 in de Telegraaf gemeld. 
Ze deed kloppende voorzeggingen met betrekking tot 
aftredende hoogwaardigheidsbekleders en over situaties 
binnen koningshuizen. De beroemde Italiaanse ziener 
Giusseppe Janigro, deed in 1956 kristalheldere voorspellin-
gen over de ex-koning Faroek van Egypte en over presi-
dent Nasser. In januari 1968 zei het medium Jeane Dixon 
in een interview met de Telegraaf, dat ze haar bol be-
schouwde als een televisietoestel dat haar aanwijzingen 
gaf over wat er in de wereld gebeurde. Dixon had het item 
op haar achtste van een zigeuner gekregen en ze had het 
zo vaak bij het rechte eind, dat haar roem zich verbreidde 
onder regeringsleiders en buitenlandse diplomaten. Een 
Egyptische waarzegger, Achmed Radwan, deed met zijn 
bol kloppende voorspellingen voor het jaar 1979 met be-
trekking tot vredesverdragen, staatslieden en presidenten. 

Jeane Dixon
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De ronde aarde
Valt uit de strekking van de omschreven voorbeelden te 
concluderen dat het kijken in een kristallen bol tot de wat 
edelere waarzegkunsten behoort? Een kunst die verder 
gaat dan: ‘Met wie ga ik trouwen?’ en ‘Kan ik mijn baan 
beter wel of niet opzeggen?’ Is de methode daarom niet 
voor iedereen weggelegd? Ik kon me niet aan de indruk 
onttrekken dat een bol voor zulke kristalkijkers een vertol-
ker moest zijn van onze ronde aarde en dat er daardoor 
ook vooral aardse gebeurtenissen in verschenen die dan 
op meer mensen tegelijk van toepassing bleken. Het had 
me hoe dan ook wel aan het denken gezet. Misschien 
deed ik het verkeerd? Toch lukte het me niet om iets te 
zien, toen ik opnieuw mijn bol pakte en vol goede moed 
een zoveelste kijkpoging deed, met de situatie op aarde 
als focuspunt.

Monique Hendriks

John Dee en zijn orakels

Een transmitter voor engelen-energie
De Engelse wiskundige en astroloog John Dee (1527-
1609), die tevens de adviseur van koningin Elizabeth I 
was, had veel interesse in het doen van waarnemingen 
aan de hand van kristallen en spiegels. Hij bezat een 
paars kristal dat hij van aartsengel Uriel in 1582 gekregen 
zei te hebben. Het had geneeskracht en starend naar 
het glanzende oppervlak, kon hij er geesten in zien. Het 
kristal is in het British Museum te bewonderen. In zijn tijd 
was het schouwen nog een uiterst serieuze bezigheid. Uit 
teksten die hij ons heeft nagelaten, blijkt dat hij entitei-
ten en vooral stralende engelen zag verschijnen in zijn 
kristallen objecten, die langs die weg met hem spraken 
en informatie doorgaven. Hieruit werd duidelijk voor me 
dat het kristal door hem niet alleen benut werd om erin te 
schouwen, maar ook ingezet werd als een transmitter voor 
onder andere geluid.
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Een speciale onderplaat
Meer informatie vond ik in The Magus (1801), een epistel 
van de Engelse occultist Francis Barrett, dat als een van de 
meest toonaangevende bronnen wordt aangemerkt voor 
hen die ceremoniële magie bestuderen. Hij omschrijft dat 
een bol geprepareerd moet worden om er engelenvisioe-
nen in te kunnen zien. Zo moet zo’n kristal staan op een 
geschikt voetje van ebbenhout en over een onderplaat 
beschikken waarin de namen van de vier aartsengelen 
staan gegraveerd. Pas als de complete, heilige tafel waar-
aan gewerkt wordt volgens zijn uitgebreide handleiding 
is aangepast, kan er geëxperimenteerd worden. Barrett 
beschrijft ook engelengeesten die naar het kristal kunnen 
komen en hij beweert, net zoals Dee, dat ze dan in staat 
zijn antwoorden te geven. Gesteld dat ze beide gelijk 
hebben, dan kan een bol dus ook aangewend worden voor 
communicaties.

Heiligdom met bronzen deur 
Guy Ballard schreef het boek Unveiled Mysteries (1934), 
dat ons een blik gunt in de astrale trips die hij maakte. 
Tijdens deze reizen zag hij veelvuldig kristallen bollen. Zo 
werd hij op een dag meegenomen door een entiteit en 
beschreef hij onder andere een bezoek aan Yellowstone en 
een honderden meters diep gelegen gangenstelsel waarin 
hij uiteindelijk naar een heiligdom met een bronzen deur 
werd geloodst. In die ruimte kreeg hij een kristallen bol te 
zien die op een voet van witte onyx stond en bewegende 
kleurige stralen toonde. Dat wat hij beschrijft, heeft iets 
weg van een computer van goddelijk fabricaat. Kan een 
kristal werkelijk zo’n functie hebben? 

De bol van Auroville
De glasfabriek van Mainz vervaardigde in 1988 op verzoek 
een exemplaar met een doorsnede van bijna een meter en 
een gewicht van 450 kilo. De bestemming van deze enor-
me bol was het Indiase Auroville, een stadje dat bekend-
heid geniet omdat het een universele plek wil zijn, los van 
hebzucht, politieke beslommeringen en nationaliteiten. 
Het wordt bevolkt door een genootschap dat is opgericht 
in 1968 door Mirra Alfassa (1878-1973) die ook wel ‘The Mo-
ther’ wordt genoemd. Een centraal punt is de tempel, de 
Matrimandir, ook wel de ziel van de stad genoemd. Een 
niet religieuze plek, of juist een allesomvattende plek, die 
de bijnaam ‘vrede’ draagt. Het gebouw is aan de buiten-
kant bezet met zonlicht reflecterende gouden schijven. 
De glazen bol vond een plek in de aldaar zogeheten inner 
chamber. In maart 2005 stond deze ruimte met het kristal 
behoorlijk ter discussie, zo viel te lezen op de website van 
het Mantrimandir Actie Comité. Het originele ontwerp van 
Alfassa produceerde geen schaduw of reflectie, was licht-
gevend en werd beschouwd als heilige, gnostieke kunst. 
Het vervaardigde item bleek echter juist het omgekeerde 
te bewerkstelligen en men vroeg zich in die tijd af of de 
maker dat mogelijk vanuit een occulte inslag opzettelijk 
had gedaan, waardoor duisternis en niet het licht cen-
traal stond en er mogelijk toxische krachten van uitgingen 
Dit relaas geeft aan dat een kristallen bol van verkeerde 
makelij ook als een negatief magisch middel ingezet zou 
kunnen worden. Is dat een reden waarom sommige men-
sen wat angstig worden bij het zien van zo’n bol? Was dat 
ook van toepassing op mijn bol en zag ik er niets in omdat 
de maker ervan misschien niet zo zuiver was geweest?

Een voorspelling voor 25 cent
Mijn zoektocht bleef ik met tussenpozen voortzetten. Bijna 
vier jaar geleden besloot ik de bol zelf nogmaals eens na-
drukkelijk te vragen of die me iets kon leren over de wijze 
waarop ik met de kracht ervan kon werken. Er gebeurde 
niets, al deed zich vlak daarna wel een wat merkwaardig 
voorval voor, waarin ik duidelijk werd geconfronteerd met 
de voorspellende waarde die zo’n bol kan hebben. Emi-

Tempel te Auroville

Opstelling aan de hand van aanwijzingen van 
Francis Barrett
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gratieplannen staken in die tijd de kop op en mijn man en 
ik hadden de knoop doorgehakt om Nederland te gaan 
verlaten. We liepen in een kringloopwinkel en ik zag het 
bekende boek De slinger van Foucault liggen. Ik had het 
al in mijn bezit en gelezen, maar bedacht me dat het leuk 
was om een uitleenexemplaar te hebben voor toekom-
stige vakantiegasten, met name omdat in een deel van 
het boek de streek besproken wordt waar wij wilden gaan 
wonen. Toen ik het boek op de toonbank legde om af te 
rekenen, gleed mijn blik naar een bakje waarin een kleine 
glazen bol lag. Het ding was te koop voor 25 cent en 
daarom besloot ik die ook te kopen. Voor die paar centen 
was het een leuk, decoratief item. Toen ik achter mijn man 
aan naar buiten hobbelde, viel er een kaart uit het boek, 
die de vorige bezitter klaarblijkelijk als onderlegger had 
gebruikt. De kaart was verzonden vanuit de Languedoc, 
de regio waar wij wilden gaan wonen. De tekst luidde: ‘Nu 
weten we pas echt wat leven als God in Frankrijk bete-
kent. Onze mooiste dromen komen hier uit. Jullie moeten 
echt eens mee komen genieten van al dit moois.’ Dat 
was natuurlijk al behoorlijk toevallig. Wat nog toevalliger 
was, was dat deze kaart verzonden was aan de familie 
Hendrickx. Wij heten weliswaar Hendriks, maar fonetisch 
klinkt het hetzelfde. De aangekochte glazen bol bevestig-
de destijds voor mij dat we de juiste toekomststap gingen 
zetten. Inmiddels wonen we overigens alweer drie jaar in 
de Languedoc. 

Spiritueel kompas?
Ik begon me door bovengenoemde ervaring af te vragen 
of een glazen bol ook de functie van spiritueel kompas 
kon vervullen. De Deen Thorkils Ramskou geeft daar in Sol-
stenen (1967) een bevestigend antwoord op. Zonnestenen, 
een doorzichtig mineraal dat in het Deens Skalk genoemd 
wordt, werden onder andere door de Vikingen gebruikt om 
te navigeren. Kristalachtig materiaal kan ons zowel letter-
lijk als figuurlijk de weg wijzen. In Japan noemt men een 
kristallen bal daarom zelfs een heilige globe, een hōshū. Er 
zijn daar zelfs bijzondere verhalen bekend over hoe zulke 
betoverde en gewijde objecten steeds in hoge kringen 
worden overgedragen aan het nageslacht. Misschien 
had het iets met overdracht te maken, bedacht ik me. De 
grote bol was een cadeau geweest, de kleinere bol was 
vanzelf op mijn pad gekomen. Toch leek het of de grote 
bol wel iets had gedaan en me middels die vreemde kaart 
en nieuwe bol een aanmoediging had gegeven. Ik deed 
nieuwe pogingen tot het schouwen in beide bollen, maar 
met de beste wil van de wereld zag ik niets in het kristal.

Een eigen werkwijze
Inmiddels heb ik echter met de bol die ik al het langst in 
mijn bezit heb, toch uiteindelijk een ontdekking gedaan. 
Speciaal voor hen die ook ooit zo’n bol hebben aange-
schaft en ook zoeken naar manieren om ermee te kunnen 

werken, besloot ik dit artikel te schrijven. Gedurende een 
maanritueel, dat onder mijn begeleiding plaatsvond in 
onze tuin tijdens de Blauwe Maan in oktober 2020, had 
ik mijn grote glazen bol in de krachtcirkel geplaatst die 
andere deelnemers en ik vormden, samen met de items 
waarmee anderen wilden werken. Tijdens het ritueel 
maakten we contact met de absolute lichtenergie die een 
rol had gespeeld tijdens onze afstemmingen. Ieder had 
zijn eigen item meegenomen. De één verbond zich met 
een speciale steen, de ander staarde in een waterbak en 
ik had mijn bol maar weer eens afgestoft, om een zo-
veelste kijkpoging te doen. En terwijl we ons ontspanden 
op de Franse bergrug, verlichtte de maan mijn bol. Het 
kristal kleurde wit en begon op een met glasachtig vocht 
gevulde oogbol te lijken. Naar aanleiding van mijn meer 
wereldgerichte vragen, ontstonden er in het wit allerlei 
beelden, alsof ik door een loep keek. Dat wat ik te zien 
kreeg, was glashelder. Ik zag een injectiespuit waarvan de 
punt in een zwart doodskruis veranderde, kreeg het Vati-
caan voorgespiegeld in combinatie met een omvallende 
stoel en ik zag een berg ontploffen en in tweeën breken. 
Daarna vulden woeste mannen het beeld. Ze droegen 
stokken in hun handen en een vlag in de vorm van een 
driehoek. Daaropvolgend verschenen er dansende men-
sen die in allerlei contreien van de aarde eenzelfde dans 
uitvoerden. Ik hoorde een stem me zeggen dat deze aan 
populariteit winnende dans zeer gevaarlijk was, omdat 
die verkeerde energieën zou aanzwengelen.

Poorten openen
Ik geef toe dat een deel van de beelden voor meerdere 
interpretaties vatbaar kunnen zijn en dit alles zonder 
aanvullende info vaag blijft. Toch was ik blij dat ik voor 
de eerste keer écht duidelijk iets had zien ontstaan in het 
glas. Wie een verdwaalde bol in huis heeft liggen, zou 
dus ook eens kunnen proberen om daarin buitenshuis te 
schouwen tijdens het licht van de volle maan. Voor mij 
is dat een moment geweest waarbij er iets geactiveerd 
werd, in zowel mijzelf als de bol. Mijn pijnappelklier en 
derde oog werden geprikkeld, daar waar de bol zich met 
de maan leek te verbinden. Ik zal mijn instincten op dit 
specifieke vlak nog behoorlijk moeten trainen en me er 
misschien bij neer moeten leggen dat paranormaal zijn 
niet betekent dat je automatisch met ieder hulpmiddel 
kunt werken. Toch blijven glazen bollen me fascineren en 
als er ooit een moment is geweest om daar weer eens 
mee te experimenteren, dan is het wel nu. Daarom wil ik 
je aanmoedigen om, als je er eentje hebt liggen, er toch 
eens in te kijken, bijvoorbeeld tijdens een verbinding met 
de volle maan. Met name in deze tijd, waarin ons begrip 
van de wereld wordt uitgedaagd, kan het kristalkijken ons 
wellicht weer verbinden met zowel onze voorouders als 
met verloren gegane instincten. En dan hoop ik dat ze ons 
niet alleen beelden kunnen tonen die ons voorbereiden op 
de toekomst, maar ook goede geleiders zullen zijn, zoals 
ze dat voor Noorse zeevaarders ooit óók waren. •
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