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GELOVEN IN

HET OOSTEN
DOOR HANS BERKHOUT

'lk vind het boeiend om te
ond erzoeken hoe de mens in elkaar ziï'
Marjolein Eriks uit Oldenzaal is
natuu rgeneesku nd ige en hel pt
mensen bij hun persoonlijke
ontwikkeling. Ze studeerde als
bioloog in de plantentaxonomie
af en specialiseerde zich in
onderzoek naar fossiel
stuifmeel. Een kleine twintig jaar
geleden koos ze bewust voor
een heel andere richting. Ze
settelde zich in Twente waar ze
zich met haar man gelukkig
voelt en waar ze haar eigen
praktijk Origanum heeft.

Hoe kwam de ommezwaai van
wetenschappelijk biologe naar
natuurgeneeskundige?
,,lk houd heel veel van de
natuur en vanuit die liefde koos
ik voor het vak biologie. Na mijn
vwo studeerde ik in Leiden en
ging daarna botanisch
onderzoek doen dat
gerelateerd was aan
archeologische opgravingen. lk
was onderzoeker op het gebied
van fossiel stuifmeel. Aan de
hand van de resultaten kon ik
bepalen hoe in de oertijd de
vegetatie was. ln het jaar dat ik
een promotieplaats kreeg aan
de Universiteit van Amsterdam
begon ik te merken dat ik wel
heel veel van de natuur houd,
maar toch niet een bioloog in
hart en nieren ben. lk vind het
boeiender om te onderzoeken
hoe de mens in elkaar zit en
daarmee bezig te zijn. Dat is
dynamischer en inspirerender.
Zo kwam het dat ik de studie
natuurgeneeskunde oppakte. "

U koos er bewust voor om in
Twente te gaan wonen. Wat
maakt Twente zo aantrekkelijk?
,,lk heb een bijzondere jeugd
gehad qua wonen. Toen ik 7
was verhuisden mijn ouders
met het gezin naar Suriname.
Mijn vader heeft net als ik een
enorme liefde voor de natuur en
zijn grote wens was om naar de
tropen te gaan en daar te
wonen en te werken. Dat ik in
Suriname opgroeide heeft me
wel gevormd. Daar zijn de
natuur en de rust anders dan in
het jachtige Nederland. lk heb
me als kind eerst wel behoorlijk
ontheemd gevoeld in dat verre
land en had tijd nodig om er te
wennen, maar het heeft mijn
liefde voor de natuur wel
gevoed. Op m'n achttiende ben
ik in Nederland teruggekomen
om te studeren en ik ben hier
gebleven. lk woonde jaren in de

Randstad, totdat ik op vakantie
was in Vasse. Dat was niet
alleen mijn eerste kennismaking
met Twente, maar ik had ook
direct een klik met dat gebied
en voelde dat ik in Twente wilde
gaan wonen en werken. Een
geweldig mooie omgeving met
een prachtige natuur en met
prachtige mensen."

Wat is in uw huidige werk uw
kijk op mensen?
,,lk kijk naar ieder mens als een
eenheid van lichaam en geest.
Wij bestaan uit een fysiek
lichaam en een energieveld en
die beïnvloeden elkaar en ze
werken samen. Als dat niet in
samenhang en balans is krijgen
mensen klachten. ln mijn
praktijk kijk ik naar de mens in
zijn totaliteit en niet alleen naar
de klacht. lk gebruik daarvoor
versch illende werkvormen,
zoals massage, reading,
voedingsadvies, healing en
kruidengeneeskunde. Mijn
passie is het om mensen te
ondersteunen en te begeleiden
op hun ontwikkelingspad."

Hoe denkt u over religie en
evolutie, over God en Danuin?
,,Mijn ouders zijn gereformeerd
en ik ben ook op een bepaalde
manier gereformeerd
opgegroeid. Maar ik ben met
twee pijlers opgevoed. Mijn
vader staat best los in zijn
geloof en vanuit hem kreeg ik
de theorie van de evolutie mee.
Mijn moeder vindt veel
inspiratie en rust in het geloof
en in bijbelteksten en psalmen.
lk heb niet iets met het instituut.

Voor mij zijn geloof en religie
heel ruim en breed. lk ben heel
tolerant. leder moet zijn eigen
manier van geloof beleven
kunnen hebben. lk had al heel
jong de vraag hoe het kan dat
er zoveel verschillende kerken
zijn. Voor mij klopte dat niet. De
opdeling in hokjes staat me
tegen. Als jong kind haalde ik
wél inspiratie uit geloof, maar
dat werd minder omdat ik het te
krampachtig vond. Mijn vader
sprak met de evolutie meer tot
mijn verbeelding. Dat ging over
de geleidelijkheid en niet over
dat iets plots is ontstaan. lk
geloof niet alles zoals Darwin
het opstelde. Daarin zijn ook
verschillende visies. lk ben
meer van de eenheid. Alles
staat met elkaar in verbinding."

Blijft alles ook na de dood nog
in verbinding met elkaar?
,,Als je dood bent komt alles
van je lichaam beschikbaar
voor de natuur en is je lichaam
voedend voor de natuur. Je
eigen energie of geest kan niet
leven zonder je lichaam. Na de
dood maakt je energie zich los
van je lichaam. Dan is die
energie op een andere manier
verbonden met het grotere
geheel, dat je misschien 'de
bron' kunt noemen. Als ik er
goed over nadenk en heel
eerlijk ben, dan weet ik niet
precies wat ik geloof en wat er
is of blijft. Het is best moeilijk
om het heel concreet te maken.
Maar ik ervaar wel een groter
geheel, een energetische
verbinding met alles en
iedereen."
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