
*** DE VERBORGEN KRACHTEN VAN HOP ***
********* Humulus lupulus *********

We kennen bijna allemaal de Hopplant (Humulus lupulus) als één van de belangrijkste en onmis-
bare ingrediënten voor het brouwen van bier. In mijn werk als spiritueel Radiësthesiste kwam ik 
onlangs met deze plant in aanraking, via Prof. Dr. Denis De Keukeleire, die over mijn praktijk had 
gehoord en de aanbeveling van o.a. Dr. Hans Moolenburgh over het uitzonderlijke van mijn werk 
in mijn testimonials had gelezen. Het betekende voor hem een aansporing om contact met mij op 
te nemen. Van de Hopplant was mij verder niets bekend en doordat deze professor als emeritus 
hoogleraar aan de universiteit van Gent de moeite nam naar mij in Veendam toe te komen, om de 
zogenaamde Boviswaarde = levensenergie van de Hopplant te laten meten, was natuurlijk ook mijn 
nieuwsgierigheid aangaande deze plant toegenomen. Ik had een paar weken eerder de meting ge-
daan op een andere weinig bekende zeer geneeskrachtige plant: de Jiaogulan (Gynostemma pen-
taphyllum). Deze eetbare plant, oorspronkelijk voortkomend in China waar grote geneeskracht aan 
wordt toegeschreven, kwam in mijn bezit en bleek een uitzonderlijk hoge Boviswaarde te hebben 
van meer dan 1 miljard eenheden. Het bleek dat deze plant veel verborgen geheimen bevatte, en 
het ontsluieren van die geheimen blijkt te corresponderen met de spirituele groei van ons mensen. 
Hoe meer wij in onze verbinding staan tot onze Schepper (God) des te meer werkt de geneeskracht 
van deze plant op het individu. Je gaat je dan afvragen of deze plant misschien in het Aards Para-
dijs heeft gegroeid en tot mijn verrassing was het antwoord via mijn meting JA. Dus zowel Prof. De 
Keukeleire als ook ik waren dus heel nieuwsgierig naar de meting in Boviswaarde van Hop, juist 
omdat over Hop ook allerlei mythische verhalen en afbeeldingen de ronde deden. Tot onze grote 
verrassing en verbazing bleek ook Hop (Humulus lupulus) een Boviswaarde te hebben van meer 
dan 1 miljard. Dat riep direct de vraag op, of deze plant ook in het Aards Paradijs gegroeid had. 
Toen daarop dit in de meting bevestigd werd, ging er voor de professor een nieuwe dimensie open. 
Tot dan toe hadden al zijn onderzoekingen en daarbij zijn wetenschappelijke bewijzen over de bij-
zondere eigenschappen van Hop wereldwijd een grote vlucht genomen in academische kringen en 
was mede door Prof De Keukeleire al hetgeen Hop als plant vertegenwoordigt, nauwkeurig weten-
schappelijk door hem ontrafeld en vastgelegd in vele empirische onderzoekingen.

Terug in België zocht hij contact met één van de grootste kenners over het bestaan van het Aards 
Paradijs en daar kwam de ene verrassing na de andere 
naar voren. Het blijkt namelijk dat er een geschrift be-
staat met de navolgende tekst over de schepping: Toen 
God de wereld schiep, schiep hij ook de planten. Hij sprak 
tot zijn opperste engel, de engel van licht, Lucifer: ‘Haal 
mij de aarde uit de diepte van het water’ Na drie dagen 
bracht Lucifer een handvol aarde maar had er ook wat 
in zijn mond gestoken. Hij wilde zien wat God met deze 
aarde zou aanvangen en Hem dan navolgen. God strooi-
de de aarde uit en sprak: ‘Dat zij worde!’ En daar groeide 
de aarde uit tot alle mogelijke planten. En ook in de 
mond van Lucifer groeide de aarde. Die begon te huilen 
en bad God om hulp. God had medelijden en liet Lucifer 
de grond uitspuwen. En daar groeide de Hop – Lucifer 
schiep de Hop !! Er zijn in de loop van de tijd allerlei ver-
halen in omloop gebracht, dat Hop de verboden vrucht 
in het Aards Paradijs was en dat Eva, Adam verleidde tot 
het eten van deze vrucht. Op een eeuwenoude steen in 
het kleine dorpsmuseum in Corbie (Frankrijk) zien we 



duidelijk Adam en Eva met tussen hen in de slang van de wijsheid en we zien ook dat de ‘boom des 
wijsheid ‘een hoprank is (zie afbeelding). Ook op het schilderij van Peter Paul Rubens, ‘Adam en 
Eva in het paradijs’, zien wij Adam met voor zijn ‘heimelijkheid’ een paar bladeren van de wijnrank, 
maar Eva heeft voor haar ‘heimelijkheid’ een hopblad. (zie afbeelding). 

De hypothese dat de verboden vrucht in het Aards Paradijs Hop was, daarvoor werd en wordt 
thans steeds meer bewijs aangedragen. Het blijkt namelijk ook dat Hop de meest vrouwelijke plant 
is die op aarde bestaat. Met de krachtigste vrouwelijke inhoudsstoffen in het gehele plantenrijk 
laat zij alle andere vrouwelijke planten op aarde ver achter zich. Ze diende om de man te verleiden, 
in een roes of in vervoering te brengen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Hop in het Bier 
een bijzondere functie had en heeft. Men kan hier veel over mijmeren, maar Hop is niet meer weg 
te denken ook in onze moderne samenleving. 

Door het lezen van bovenstaande zullen velen twijfelen 
aan het werkelijk bestaan van het Aards Paradijs. De na-
volgende hypothese, mede door mijn onderzoekingen, 
mag daar misschien wat meer duidelijkheid in verschaf-
fen. We weten dat de Oudtestamentische geschriften 
daar heel duidelijk over zijn en dat het Aards Paradijs 
zo’n zesduizend jaar geleden is gecreëerd door de God-
delijke energie. Na Adam en Eva zijn alle geslachtslijnen 
opgetekend in het Oude Testament en door de Joden als 
hun bron van de schepping  wordt ervaren. We weten 
echter ook, dat meer dan honderdduizend jaar geleden 
er reeds mensachtigen op de aarde hebben vertoefd 
en dat dit niet valt te rijmen met de scheppingstheorie 
van Adam en Eva. Het lijkt er dus op dat beide inzich-
ten met elkaar botsen, maar is dat wel zo ? Tot het Roomse Concilie van Nicea in het jaar 325 
ging men tot dan in de officiële Roomse leer nog uit van reïncarnatie. In dit concilie waren er niet 
voldoende stemmen om dit standpunt te handhaven. Het was voor de Kerk toch veel interessanter 
om het zielsheil van de mensen afhankelijk te maken van één leven op aarde zodat de leer van de 
Kerk daarmee haar volledige macht over de mens kon uitoefenen. In metingen door middel van 
spirituele radiësthesie blijkt echter dat talloze mensen op aarde ook veel eerdere levens hebben 
gehad met grote variaties. Oude zielen uit b.v. de Atlantische tijd hebben vaak tussen de 100 en 
500 eerdere levens op aarde gehad. Echter, en dat is heel bijzonder, Joodse mensen blijken d.m.v. 
deze vorm van meting, vaak slechts minder dan 10 eerdere levens op aarde te hebben gehad. Deze 
beide metingen krijgen pas realiteitswaarde indien daarvoor de metingen worden gedaan op een 
representatief aantal personen en aldus heb ik dat gedaan.

Er blijken dus twee lijnen van Goddelijke scheppingsenergieën te bestaan. Dit veroorzaakte en 
veroorzaakt nog steeds de strijd tussen de aanhangers van beide theorieën. Het blijkt echter dat, 
vanuit de oorspronkelijke Goddelijke energie, steeds zielen zijn geschapen in het verre verleden 
bekleed met een Godsvonk, een blijvende verbinding met deze Goddelijke energie. Bijna al deze 
zielen zijn bij de opstand van de Aartsengel Lucifer gekaapt door deze Godskracht en belast met 
onwetendheid verstrooid over de door de Goddelijke energie gecreëerde gehele Schepping. Deze 
zielen vervielen in een tijdsvacuüm en klimmen daar nu langzaam maar zeker weer uit. Op aarde 
was die verbinding met de oorspronkelijke Goddelijke energie dan ook bijna verloren, doch uit een 
aspect van zijn/haar Goddelijke energie was de tijd gekomen om een nieuwe zuivere naar Gods 
beeld geschapen mens te scheppen, en zo gebeurde! Nog maar ongeveer 6000 jaar geleden cre-
eerde de Goddelijke energie de mens Adam in een - voor deze nieuwe mens door een aspect van 
de Goddelijke energie ontworpen tuin op aarde, genoemd het Aards Paradijs. (zie de afbeelding). 



De Goddelijke energie schiep daar 2 mensen en zij mochten niet eten van de verboden vrucht Hop, 
de boom van wijsheid omdat zij daarmee hun oorspronkelijke zuivere Goddelijke status zouden 
verliezen en zouden vervallen in de aardse energie van de 3e dimensie. De celstructuur van Adam 
en Eva bestond in het Aards Paradijs uit zuiver Goddelijk licht en zij waren in wezen eigenlijk daar 
lichamelijk onsterfelijk, geschapen naar Gods beeld. Door het eten van de verboden vrucht werden 
zij verdreven uit het Aards Paradijs. Je zou ook kunnen stellen dat op dat moment een proces in 
gang werd gezet tot degeneratie van het Goddelijk licht in hun cellen en dat daarmee misschien 
een verdere degeneratie van het Aards Paradijs in gang werd gezet. Dat het degenereren van het 
Goddelijk licht in de fysieke cellen zeker niet van de ene dag op de andere ging, blijkt wel over de 
uiteindelijke ouderdom van Adam. Hij werd 930 jaar. Zelfs in het 8e geslacht na Adam werd Metu-
salach nog 969 jaar. Blijkbaar was de aan degeneratie onderhevige mens onvoldoende opgewassen 
tegen de Luciferische krachten van de 3e dimensie die de aarde beheersten. Vandaar de zondvloed 
en een hernieuwde start, een nieuwe ronde voor de ver-
dere geslachten na Adam. Uit deze door Goddelijke ener-
gie persoonlijke geleide bemoeienis, werd getracht het 
Goddelijke harmonische voor de mens in stand te houden. 
Dat ging met veel vallen en opstaan, maar wel voorzien 
van een eeuwige belofte om het volk uit dat aspect van 
Schepping van Zijn energie te behouden en terug te bren-
gen naar het hernieuwde Aards Paradijs.

Een ander aspect van de Goddelijke energie gaf Zijn Liefde 
voor de mensheid om zijn enig geboren zoon Yoshua te 
laten incarneren, juist daar waar de Goddelijke energie 
het andere aspect van zijn Schepping buiten de invloeds-
feer van Lucifer had gecreëerd. Dus bij het Joodse volk. 
Deze Yoshua vertegenwoordigt het zuivere liefdesaspect 
en door zijn incarnatie opende hij zijn liefde vanuit zijn 
hart voor ieder menselijk hart. Het zaad van zijn liefde 



werd gelegd in de harten van de mensen, daar men het tot dan toe niet vond door de Luciferische 
invloeden van de mensheid op aarde. Deze Yoshua maakte en maakt deel uit van de Goddelijke Tri-
niteit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het leven van Yoshua werd vastgelegd in het Nieuwe 
Testament dat er een is van liefde en van mededogen en niet van strijd. Het Oude Testament 
daarentegen vertegenwoordigt een waarschuwende vinger van dat deel van de Goddelijke energie 
om het rechtstreeks door de Goddelijke energie 6.000 jaar geleden, geschapen volk in het gareel 
te houden, juist ook omdat vanuit de Goddelijke aspecten, Gods Zoon, dus Gods zuivere Liefdesa-
spect nog niet op aarde gecreëerd was. Voor dit volk vanuit de lijn van Adam en Eva was het Oude 
Testament hun leidraad.

Dan naar het moment van nu, in deze tijd van grote beroering op alle fronten gaan de destijds ge-
geven beloftes langzaam maar zeker één voor één in vervulling. Naast de toenemende kracht van 
Lucifer neemt ook de Goddelijke kracht in energie toe, door het openen van kosmische poorten 
van licht waardoor wij mensen nu de mogelijkheid hebben allemaal terug te keren naar onze oor-
spronkelijke toestand van het existeren naar Gods beeld en gelijkenis. Voor Lucifer is er nog slechts 
een korte tijdsspanne om veel onheil te verrichten en het trachten te voorkomen, dat wij toegang 
krijgen tot de lichtpoorten die nu zich op aarde openen. Zijn krachten (Lucifer) zijn er om ons 
bewustzijn laag te houden door aardse idolen te aanbidden en hallucinerende middelen te gebrui-
ken en digitale afleidingen in hoge mate ons dagelijks leven te laten beheersen. Wie dit door heeft 
en daar niet of slechts heel weinig in meegaat, krijgt toegang tot deze poorten van kosmisch licht 
welke zich geopend hebben op 21 december 2012, 15 juli 2015, 7 september 2018 en misschien 
de laatste keer op 29 september 2019. Al deze poorten hebben te maken met het integreren van 
de Goddelijke energie in onze harten. Ieder voelt en doet dat op zijn/haar eigen wijze. Het blijkt 
echter dat de Triniteit van ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ de uiteindelijke krachten zijn die 
dit alles zoals hierboven beschreven besturen en dat de Liefde, Gods liefde nu meer dan ooit op 
ons neerdaalt.

Ik tracht met bovenstaande een visie te geven over een zeer complex onderwerp, maar de tijd is 
meer dan rijp dit met de kennis van nu aan te kaarten, juist omdat we zo begenadigd zijn om dit 
geheel nu als mensen beter te mogen begrijpen door onze toegang tot vele bronnen die voorheen 
gesloten waren.

Het is dan ook heel bijzonder dat de 
schrijver Jonathan Cahn in zijn beide 
laatste boeken ‘The Paradigm’ en ‘The 
Oracle’ precies aangeeft hoe de hand 
van God, in al zijn brede voor de mens 
nauwelijks te bevatten aspecten achter 
alle wereldse gebeurtenissen valt te 
ontdekken op jaar en datum en te 
zien dat God ons leidt naar een nieuw 
Aards Paradijs. Met dank aan Hop, dat 
wij deze kennis van dit Goddelijk werk 
nu ook in ons dagelijks realiteitsbe-
wustzijn mogen gaan begrijpen.

Dineke en Karel Jongepier
www.djr-advies.nl



OVER DE ‘MAGISCHE’ HOPPLANT 

De botanische benaming van de hopplant is Humulus lupulus (Humulus is de 
geslachtsnaam of genus, lupulus is de soortnaam of species). Hop behoort tot de 
familie van de Cannabaceae of Hennepfamilie, waaronder amper 8 geslachten of 
genera ressorteren. De Cannabaceae-familie is meteen één van de kleinste van de 
620 bekende plantenfamilies. Hop is tweehuizig, wat betekent dat er afzonderlijke 
mannelijke en vrouwelijke planten zijn. Hop is de snelst groeiende klimplant in de 
natuur, die binnen een 2-tal maanden - mei en juni in het noordelijk halfrond - tot een 
hoogte van 6-8 meter rechtswindend groeit aan om het even welke steun. De 
gemiddelde groei van een prachtvolle hoprank is zo’n 10 centimeter per dag. 

Hop kan slechts gedijen binnen de 35e en 55e breedtegraden op de aardbol wat 
vooral beïnvloed wordt door het zonnespectrum en de uren blootstelling aan het licht. 
De plant overwintert als wortelstok met een levensduur van 15-20 jaren. De 
bloeiwijzen verschijnen vanaf einde juli. De mannelijke bloemen laten het stuifmeel 
los en verslensen dan. De vrouwelijke bloemen verwelken niet, maar groeien, binnen 
een paar weken (normaliter eerste helft van augustus), uit tot een nieuwe 
plantenstructuur, die men karakteriseert als ‘hopbellen’ (Strobili lupili), eivormige 
vruchtkegels.  

Als voorbereiding op de oogst in september ontwikkelt de hopplant een geelgekleurd, 
harsachtig en bijzonder aangenaam geurend poeder, lupuline genoemd, dat tot 40% 
van het gewicht van een gedroogde hopbel kan opbouwen. Lupuline omvat een 
concentraat van meer dan 300 componenten die de hopplant op onverklaarbare 
wijze, binnen een paar weken (normaliter tweede helft van augustus), aanmaakt als 
bescherming tegen allerlei micro-organismen en andere bedreigingen, die de 
kwaliteit op haar levenseinde zouden aantasten. Deze ‘magische bioreactor’ vereist 
een gigantische controle vanuit het plant-DNA en zodoende is het genoom van hop 
2,5-maal meer complex dan het menselijk genoom. Voor zover bekend, is de 
genetische rijkdom van de hopplant één van de meest complexe in het gehele 
plantenrijk. 

Na de oogst dient hop gedroogd te worden, waarna het opgeborgen wordt in balen 
van enkele tientallen kilogram voor transport naar de brouwerijen. Ook kan hop 
verder verwerkt worden, o.a. tot zogeheten hoppellets die vlotter te behandelen zijn 
gedurende het brouwen. Enkel de vrouwelijke hopbellen worden toegepast bij de 
bierbereiding en, meer specifiek, lupuline, gesitueerd in de bracteolen 
(schutblaadjes) die een hopbel vormen, bevat al het nuttige van hop: smaken en 
aroma’s in bier, gezondheid van hop in bier en in hopproducten. 



HOP: DE MEEST VROUWELIJKE PLANT IN DE NATUUR! 
De beschermstoffen die de vrouwelijke hopplant – voor zichzelf! – aanmaakt in de hopbellen 
juist vóór de ‘bevalling’ (oogst) in september (noordelijk halfrond) vormen een zeer complexe 
verzameling van moleculen, omschreven als lupuline, die het functioneren van mensen 
sterk kunnen beïnvloeden. Zo bevat lupuline smaakstoffen en etherische oliën (aroma’s) die 
verantwoordelijk zijn voor de typisch sensorische karakteristieken van bier. Hop is, dankzij de 
sterke antibiotische werking, een zeer efficiënt bewaarmiddel in bier, waardoor geen extra-
conserveermiddelen hoeven toegevoegd te worden. Maar er is meer … veel meer! 

Een uiterst waardevolle klasse van bestanddelen in lupuline zijn zeer typische, haast 
‘wonderlijke’ polyfenolen van een merkwaardige samenstelling. De krachtige medicinale 
activiteiten bestrijken een breed domein van de menselijke gezondheid naargelang de aard 
van de werkzame hop-moleculen: sedatief, stresswerend en slaapbevorderend, kanker-
inhiberend op alle stadia van de ontwikkeling van kankers, sterk anti-inflammatoir, anti-
osteoporetisch, robuust anti-oxiderend, lever-beschermend, cholesterol-beheersend, 
diabetes-type 2 afremmend, maar één werkzaamheid excelleert, namelijk de fyto-oestrogene 
kracht. 

In de natuur zijn er enkele honderden planten met inhoudsstoffen die geen hormonen zijn, 
maar die wel de werking van endogene hormonen (algemeen: steroïden) kunnen 
beïnvloeden en zeker nabootsen. Die staan bekend als fyto-oestrogenen, waarbij ‘fyto’ 
verwijst naar de plantenafkomst. Sinds vele eeuwen was bekend dat vrouwen tijdens de 
hopoogst, waarbij de hopbellen manueel van de hopranken geplukt werden, geconfronteerd 
werden met allerlei gynaecologische ongemakken, al vanaf de eerste dagen. De oorzaak 
hiervan werd, pas een tijdje geleden, als wereldprimeur ontdekt door de researchgroep van 
prof. dr. Denis De Keukeleire aan de Universiteit Gent in België. Binnen de honderden 
hopcomponenten in lupuline slaagden zij er in de oestrogene moleculen op te sporen (zie: 
Milligan S. R.; Kalita, J.; Heyerick, A.; Rong, H.; De Cooman, L.; De Keukeleire, D.; 
“Identification of a potent phytoestrogen in hops (Humulus lupulus L.) and beer”, Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism, 1999, 83:2249-2252). 

Hop is uitermate rijk aan zogeheten terpeno-fenolen die vlot doorheen de membranen van 
cellen kunnen doordringen om dan hun werking uit te oefenen. De Gentse onderzoeksgroep 
kon de oestrogene fractie in hop afzonderen en identificeren. Hieruit resulteerde dat de 
molecule, hopëine (8-prenylnaringenine), het meest dynamische en werkzame fyto-
oestrogeen is in de gehele plantenwereld, zelfs honderdmaal daadkrachtiger dan de fyto-
oestrogenen in soja en rode klaver. Op deze basis werd een voedingssupplement 
ontwikkeld, MenoHop, dat in vele landen via apotheken verkrijgbaar is.  

Tot op de dag van vandaag is de top-werkzaamheid van hopeïne, wereldwijd bekend als het 
‘hop-oestrogeen’, als zodanig erkend in alle up-to-date biochemische en biomedische 
studies over de gezondheidsgunstige werking van hop. Vanzelfsprekend is hop de meest 
vrouwelijke plant in het plantenrijk in het licht van de aanwezigheid van de intensiefste 
oestrogene component in hop, hopeïne. 

Uiteraard zijn deze fyto-oestrogene hopverbindingen aanwezig in praktisch alle bieren, 
evenwel in minieme concentraties, tot zelfs enkele honderdsten van 1 milligram per liter bier. 
Dergelijke lage dosissen van desalniettemin krachtige medicinale moleculen kunnen 
werkelijk inwerken op het menselijk lichaam. Voorbeelden zijn: optimale conditionering van 
de mannelijke prostaat en de beheersing van warmte-opwellingen bij menopauzale vrouwen. 

 



Dineke Jongepier-Rijskamp is door haar uitzonderlijke gave van Radiësthe-
sie in staat het gehele spectrum van dit fenomeen te mogen beheersen, 
zowel op het maatschappelijke-, spirituele- als gezondheidsvlak. In de vele 
door haar te geven persoonlijke consulten krijgt zij toegang tot het onder-
bewustzijn van de persoon. 
Het menselijk onderbewustzijn is onderdeel van het kosmisch bewust-
zijn, waardoor het gericht is op heelheid en schoonheid van de mens. 
Daardoor mag zij hetgeen voor de te meten persoon relevant is op deze 
verschillende vlakken naar voren halen en de juiste adviezen, antwoorden 
en diagnoses aangeven. In haar jarenlange ervaring heeft zij een schat van 
inzicht en kennis verworven, die zij gezien haar levensopdracht, dient te 
delen met die mensen die meer inzicht willen krijgen in hun levensdoel en 

alles wat daar mee samenhangt. Sinds 2011 heeft zij samen met haar man een bloeiende praktijk 
in Veendam. 
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