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Waterlelie
De waterlelie droomt
haar waterleliedromen
van overvloed, weelde en rozegoud
van tederheid, zachtheid en fluweel
bestaand in psychische intimiteit
de dromen van het éne geheel.
De blauwen, de rozen, de bruinen en witten
mengen zich zoet dooréén
en dromig rimpelen de waterstromen
haast onzichtbaar, transparant door mij heen.
Een zoetheid, nog nooit beleefd op aarde
waar weelderigheid vibreert als een verre klank.
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De Gouden Visie
Van de redactie
Het is voor het redactieteam elk kwartaal weer afwachten
wat er zoal aan kopij zal worden aangeleverd. Nu is het
team zelf natuurlijk verantwoordelijk voor een deel van de
teksten, maar verder zijn we afhankelijk van de research
van derden. En het is tot nog toe altijd een aangename verrassing geworden, waarbij met name de diversiteit van de
onderwerpen steeds opvalt. Dit kwartaal is dat niet anders.
Het is wederom geen moeite om een volwaardige editie
van de Gouden Visie op te zetten en de lezers een aantal
in onze ogen zeer lezenswaardige artikelen voor te schotelen. Daarbij niet uit het oog verliezend, dat artikelen in de
Gouden Visie uiteraard iets van een Gouden Visie horen
te weerspiegelen. En zoals gezegd, dat is bij deze editie niet
anders.
Wat te denken van het artikel in de rubriek ‘wetenschap’
over het menselijk lichaam. Evenals in vorige nummers
zijn de wetenschappelijke artikelen voor niet-ingewijden
waarschijnlijk wat moeilijk te verteren. Duidelijk is wel dat
de lilaca wat anders tegen de opbouw van het menselijk lichaam aankijkt dan men in de biologie of natuurkunde
normaal gesproken doet. In combinatie met de al eerder
gepubliceerde artikelen uit de rubriek ‘Wetenschap’ wordt
op deze manier een steeds duidelijker beeld geschetst over
hoe de opbouw van het universum in elkaar zit, hoe de
evolutie van de materie zich ontrolt en wat doel en procesgang van het leven op aarde eigenlijk is. Dat is ook wat de
Gouden Visie beoogt, om de lezer kennis te laten nemen
van deze kijk op de materie en de ontwikkeling daarvan.
Dan is er in deze editie een tamelijk lang artikel opgenomen in de rubriek ‘de praktijk van de gota’ met de titel
‘Hard tegen hart’. De inhoud geeft iets weer van het onderzoekswerk en de processen die zich af kunnen spelen in
de spirituele wetenschap lilaca. Een tamelijk lijvig artikel
wat door de concrete voorbeelden die er in zijn opgenomen naar ons idee zeer leesbaar is geworden. En het gaat

hier om een zogenaamd ongeluk, wat achteraf helemaal
niet zo’n ongeluk blijkt te zijn omdat het heel wat inzichten verschaft.
Dit nummer van de Gouden Visie telt in totaal slechts een
vijftiental artikelen. Dat is beduidend minder dan de meer
dan twintig die we de afgelopen jaargangen in een nummer van de Gouden Visie konden aantreffen. Maar door
de omvang van veel artikelen is er voor de lezer toch weer
voldoende materiaal voor handen om de lilaca op de voet
te volgen.
Het aantal artikelen rond het thema ‘lilaca en samenleving’ neemt steeds meer toe. Naast de al bekende rubrieken mode, kunst en royalty nu twee artikelen met sport
als insteek. Aan bod komen zaken uit de autosport, de
Formule 1 wel te verstaan, en de voetbalsport met een artikel over Lionel Messi. Het begrip ‘sport’ wordt door de
sportredactie hierbij van een vraagteken voorzien.
De mode-ontwerper die deze keer aan bod komt is weer
van Libanese huize. Was eerder dit jaar aan Elie Saab een
artikel gewijd, nu is dat Zuhair Murad.
Wat de royalties betreft gaat de aandacht in dit nummer
uit naar de koningin van Denemarken, Margrethe II.
De kunstredactie heeft haar aandacht gericht op de schone
kunst van de schilder John William Waterhouse.
En van alle boeken en tijdschriften die de literaire redactie
leest, is er een recensie opgenomen in dit nummer. Dat
betreft het boek ‘Nieuwe Dagen’ van de Vlaamse schrijfster Christiane Beerlandt. Ook dit boek blijkt weer uit te
nodigen om met behulp van het denken en veel discipline
te pogen om het leven op een hoger plan te brengen. Dat
blijkt toch een grote voorliefde van de mensheid te zijn,
want dat is iets wat al millennia lang door mensen wordt
geprobeerd, zonder enig tastbaar resultaat.
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De Formule 1-races
Een artikel heet van de naald, want de tekst kwam de zondagavond na de race al bij de
redactie binnen. In dit artikel wordt opening van zaken gegeven over de motieven die er
liggen achter het fenomeen van de Formule 1 Grand Prix. De lezer wordt op een speciale
manier op de hoogte gebracht van het verloop van de Grote Prijs van Spanje op het circuit
van Montmeló. En - niet in de laatste plaats - wordt er het een en ander verteld over wat een
Formule 1-race laat zien over de ontwikkeling van de materie.

De Bibliotheek
In zijn vaste column neemt François Deconinck ons deze keer mee naar de bibliotheek van
de Universiteit Leiden. Hij blijkt daar allerlei problemen te hebben met het computersysteem wat hem ten dienste zou moeten staan. Zoals altijd weet de columnist ons weer te
verrassen door de gebeurtenissen net even anders te beschouwen dan normaal. Een luchtige
kijk op de dingen van alledag.

Hard tegen hart
De praktijk van de gota kan soms behoorlijk hard aankomen, getuige de hierbij gegeven
weergave van het proces wat een van de lilaïsch onderzoekers bij Elektoor heeft doorgemaakt. Wat kun je je als lilacus afvragen als je een eenzijdig auto-ongeluk meemaakt veroorzaakt door hartfalen? Waar loop je zoal tegen aan en hoe kun je daarin ontdekken hoe je zelf
en hoe je materie in elkaar zit? Dat het mogelijk is om profijt te trekken uit zo’n ‘ongeluk’
blijkt uit het relaas van de verslaggever-onderzoeker in kwestie.

De vorming van het menselijk lichaam
In dit artikel wordt aangegeven hoe het menselijk lichaam wordt opgebouwd gezien vanuit
lilaca. Dat geeft een heel ander beeld van het menselijk lichaam dan gebruikelijk. En het
geeft inzichten in waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Samen met eerdere artikelen in de
rubriek ‘wetenschap’ uit de Gouden Visie kan zo een totaalbeeld ontstaan over het hoe en
waarom van het leven op aarde en waar het naar toe gaat.
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Zuhair Murad

Tekst: moderedactie

Zuhair Murad, een in 1971 geboren Libanees ontwerper, wordt als één van de meest veelbelovende ontwerpers
van deze tijd gezien. Zijn ongeëvenaarde stijl en creatieve
inbreng hebben hem op jonge leeftijd al tot een bloeiende internationale carrière gebracht. Door de erkende
opinieleiders van de ‘Free Spirit’ show in Parijs wordt hij
genoemd als een toekomstig ster in de modewereld en hij
trekt steeds meer de internationale belangstelling.

De oorlog
In Libanon is hij niet de enige die opeens als ster
aan het modefirmament verschijnt. Want ook Elie Saab en
Georges Hobeika zijn Libanese ontwerpers die collecties
maken vol luxe voor een internationaal publiek. En altijd
een stijl die de overvloed van de Oosterse Wereld combineert met een stijl die heel Westers aandoet.
Murad neemt echter onder hen toch zijn eigen plaats in,
vooral omdat hij nog zo jong is, op dit moment 38 jaar.
Libanezen hebben in doorsnee genomen een grote gevoeligheid, zijn heel uitbundig en vol vuur voor het leven. Dit
uit zich natuurlijk ook in al hun ontwerpen, hoewel een
ieder er wel een eigen stijl op na houdt, die niet te evenaren is.
Murad groeide op tijdens de Libanese burgeroorlog, die
duurde van 1975 tot 1990. Van jong kind af aan was de
oorlog overal om hem heen, want in 1970 begonnen de
onrusten al. Dit heeft een stempel gedrukt op zijn manier
van zijn en zijn leven. Het zette hem aan tot veel gedachten over hoe de wereld in elkaar zat en hij vond er geen
oplossingen voor. Alhoewel de oorlog voor hem een soort
gewoonte werd, kon hij dit alles maar moeilijk van zich
afzetten. Hoewel dit niet zo expliciet bij hem naar voren
kwam, door zijn jeugdige leeftijd, vond hij het verschrikkelijk dat dit zo was. Hij hield van zijn land en hij zag het
zienderogen aftakelen. Beiroet lag volledig in puin, en het
land wordt nog steeds geteisterd door oorlog en verdeeldheid.
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De jonge schilder
Dit alles weerhield Zuhair Murad er echter niet
van om op jonge leeftijd al te beginnen met het maken
van portretten. Hij voelde zich erg aangetrokken tot de
schilderkunst. Het was een mogelijkheid voor hem om te
vluchten uit een werkelijkheid die vol ellende was. Hij was
er dol op om kleuren te mengen en zo vele aparte kleuren
te laten ontstaan.
Op 16-jarige leeftijd hoorde hij een oproep van het
Libanese tv-programma Studio al Ventilator. Er wordt gezocht naar jonge mode-liefhebbers die deel willen gaan nemen aan een speciale show, waar ze hun talent kunnen laten blijken. Was Murad tot dan toe vooral geïnteresseerd
in de schilderkunst, deze oproep deed hem iets. Altijd ging
hij al af op zijn emotionele gevoelens en ook nu voelde hij
iets, dat hem zei dat hij zijn bestemming had gevonden...
de mode. Hij had het gevoel bij het horen van deze oproep, of deze alleen voor hem bestemd was. Hij gaf zich op
als deelnemer en aan het einde van het tv-programma was
het Zuhair Murad die met de grote trofee naar huis ging.
Hij voelde zich heerlijk en blij, zijn emotie was bevestigd,
zijn talent gehonoreerd.
Voordien had hij nooit iets met mode gehad, het was nooit
bij hem boven komen drijven. Mode zei hem niets, schilderen was zijn grote liefde. Maar nu was hij er zeker van
dat hij in het modevak wilde gaan werken.
Carrière
Nadat hij zijn school in Libanon had afgemaakt, vertrok hij op 18-jarige leeftijd naar Parijs om daar zijn graad
te halen in de mode bij de officiële Chambre Syndicale
de la Couture Parisienne. Zijn familie kon het aanvankelijk niet waarderen dat hij al op zo’n jonge leeftijd vertrok.
Maar Zuhair Murad hield voet bij stuk en uiteindelijk
kreeg hij hun goedkeuring toen zij zagen dat hij werkelijk
talenten had. Nu zegt hij dat zijn familie de grote steunpilaar is geweest in zijn gehele carrière. Hij slaagde met
glans en hij wilde weer terug naar Beiroet, omdat daar zijn
wortels lagen, en vooral omdat zijn land hem inspireerde.
Hij keerde dus direct na zijn studie in Parijs terug naar
Libanon en opent kort daarna in 1995 zijn eerste atelier in
Beiroet. Daar legt hij het fundament voor wat binnen een
paar jaar zal uitgroeien tot een bloeiende carrière. Hij voelde heel goed, weer afgaande op zijn emoties en gevoelens,
dat zijn mogelijkheden in Beiroet lagen, en niet in Parijs.
Omdat hij leerde vertrouwen op het emotionele aspect in
zijn leven, en dit ook tot resultaat leidde, ging hij altijd af
op zijn eerste gevoelsimpuls. Hij had al heel snel zijn eerste
show in Beiroet. Deze had als onderwerp de Melkweg, de
sterren en horoscopen. Iets, wat zeer aansprak bij de elite

„Blauw is iets van God.
De kleur blauw is verbonden
met de hemel,
de zee en de toekomst,
en allen kennen zij geen grenzen.”

van Beiroet. Want in een land, dat voortdurend verdeeld
is, waar bij voortduring oorlogen zijn of schermutselingen,
doet een gevoelsmatige modeshow heel wat. Deze haalt
het publiek even uit de alledaagse beslommeringen van ellende en verdriet. En zo is het mogelijk om te reiken tot
aan de sterren met japonnen die de rijke kleurschakeringen hebben van hemelen en sterren, zonnen, manen en
kometen.
Zuhair Murad voelde bij deze eerste show heel veel emotie,
maar ook veel angsten. Dat heeft hij echter nog steeds, die
angst voor een show. Maar meestal zijn ze een doorslaand
succes en daar houdt Murad van. Hij vindt het heerlijk beroemd en bekend te zijn in de gehele wereld.
5
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Emoties en pasteltinten
In zijn modecarrière heeft Murad heel veel profijt
van de schilderkunst waarmee hij tot zijn 16e bezig was.
De kleurschakeringen in zijn ontwerpen wijzen daarop.
Tevens blijkt daaruit dat Murad een mens is, die heel
gevoelige en tere kanten heeft. Hij valt voor de prachtige blauwen die er zijn in de ramen van de moskeeën, het
blauw, dat voor hem alles verbeeldt van oneindige verten
en magie, het is een unieke kleur. Een kleur die ook verwijst naar het leven in de grote ruimten, waar alles mogelijk is.
Veelgebruikte kleuren zijn het zwart en het wit, maar ook
de roden komen bij hem voor, tezamen met prachtige turquoise en lila kleuren, waarin een vrouw helemaal kan
wegdromen in de verbeelding van Zuhair Murad.
Zijn kwetsbaarheid leest men van het gezicht af, en als
hij wat ouder wordt, maskeert hij dit met een baardje.
Maar het gegeven blijft, dat Zuhair Murad een heel gevoelige man is, die een zwak heeft voor heel erg vrouwelijke vrouwen. Hij heeft ook zijn dromen over een andere
wereld, een vrediger wereld, die hij tot uitdrukking probeert te brengen in de collecties japonnen die hij ontwerpt.
Volgens eigen zeggen is de Muradvrouw ‘vrouwelijk tot in
het puntje van haar tenen, raadselachtig, gevoelig en altijd
onvoorspelbaar’. Dat zegt ook iets over Murad zelf, die altijd weer het onverwachte zoekt in de feeërieke, mysterieuze werelden van het uitgestrekte blauw en het absolute
aspect. De perfectie die er moet zijn, en die hij zich oplegt
als een regel waarin hij gewend is te leven, correspondeert
helemaal met zijn verbeeldingskracht in zijn wereld van
imaginatie.
Oosterse weelde en Europese snit
Geduld, volharding en perfectionisme zijn de attributen die hij heeft gebruikt om in Parijs binnen te dringen
in de strenge modecultuur, waar eigenlijk alleen plaats was
voor Fransen. Het zijn drie dingen die eerst wat moeilijk te
combineren leken, maar hij is erin geslaagd deze drie zaken
op een prettige wijze te combineren.
Deze eigenschappen die voor hem alle drie aan de top
staan in zijn modecarrière, zijn ook terug te vinden in de
japonnen die hij ontwerpt. Deze getuigen allen van een
grote verfijning, distinctie, weelderigheid, overvloed. In
een soms heel uitbundig stofgebruik zijn de japonnen als
wolken die de vrouwen omhullen en hen maken tot figuren die bijna etherisch zijn. De Oosterse motieven worden
ingebed in een Europese stijl. Murad is een meester in het
combineren van die twee werelden. De meer vitaal getinte wereld van duizend-en-één-nacht met zijn volheid aan
6

symboliek en geuren en kleuren, en de gestrengheid van de
mentale Europese klassieke cultuur in één.
Hij is dan ook vooral bekend geworden door zijn geheel eigen stijl, die vol charme is en een innovatieve vermenging
van Oosterse suggestieve ingevingen gecombineerd met
een Europese gevoeligheid voor coupe en kleermakersstyling. De tere pastelkleuren die hij uitkiest voor de stoffen
verraden al heel snel zijn gevoel voor emotie: vrouwen zien
eruit alsof ze nimfen zijn die met hun voeten nauwelijks de
grond raken, terwijl de kristallen hen de glans geven van
de oneindige transparantie van verre horizonten. Hierin
uit hij zijn eigen verlangen naar deze dingen in zijn leven, al zijn gevoelens en zijn emotionele gedachten legt
hij bloot in deze ontwerpen die hem helemaal laten zien
zoals hij is.

Maar het gegeven blijft,
dat Zuhair Murad
een heel gevoelige man is,
die een zwak heeft voor
heel erg vrouwelijke vrouwen.

Zuhair Murad met Adriana Abascal
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de hele mensheid. Want ook al heeft Zuhair Murad hier
geen weet van, met deze voorliefde vertelt hij toch ongewild hoe hij is. Tezamen met het blauw vormt dit de emotioneel spirituele inslag waardoor hij juist die japonnen
maakt waar vrouwen emotioneel door geraakt worden.
Ook het kristal en andere stenen die hij graag gebruikt,
geven aan zijn ontwerpen een heel aparte, absolute sfeer,
waarin de alledaagsheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Ontwerp voor Mango

„Uiteindelijk heb ik altijd hetzelfde
doel: de vrouwen die mijn kleren
dragen moeten zich sexy, romantisch
en goed voelen.”
Vernieuwing en verlangen
Deze geheel nieuwe benadering van de mode kreeg
al heel snel grote interesse vanuit de nationale pers in
Libanon, maar ook van de High Society in Beiroet. Murad
heeft niet het geluk gehad om praktische lessen te kunnen
volgen bij een groot couturier. Zijn carrière is onderbouwd
door onderzoek, door studies, en ook vooral door het lezen van de meest bekende boeken over mode. Hij heeft
grote bewondering voor Christian Dior, om zijn continue
zoeken naar de perfectie door middel van zijn collecties
en mede vanwege de tijdloze mode die hij maakte. Murad
vindt al de creaties van Christian Dior grote kunstwerken,
meesterwerken.
Zuhair Murad heeft voorkeur voor bepaalde stoffen, die
hij heel veel gebruikt, zoals de mousseline, die door hem
het meest geliefd is omdat het zo lastig te verwerken is.
Maar het past zich prachtig aan aan alle delen van het lichaam, die hij wil benadrukken. Verder past hij heel graag
kant en satijn toe. Hij gebruikt echter ook gaas van zijde,
katoen voile, taffeta, fluweel en satijn, versierd met rijke
borduursels, strass en kristallen voor glamour en elegantie.
De kleuren wit en zwart zijn altijd heel prominent aanwezig in zijn collecties, waaruit zijn verlangen blijkt naar de
combinatie van beneden en boven, de hemel en de aarde
die een eenheid moeten gaan vormen in hemzelf en ook in

Collectie ‘Mango by Zuhair Murad’
Toen de Spaanse kledingketen Mango in 2006 in
het Midden-Oosten zijn eerste filialen ging openen, trok
zij de ontwerper Murad aan om speciaal voor deze islamitische landen een eigen collectie te ontwerpen. Judith
Ventura, directeur ontwerp bij Mango, vindt dat Murad
de aangewezen persoon is voor deze klus: „Zuhair Murad
beschikt over het talent om internationale modetrends te
verwerken in kleding die past bij de oosterse smaak.” Zo
ontstond de collectie ‘Mango bij Zuhair Murat’. Mango
kan hierdoor kleding aanbieden voor vrouwen die graag
stijlvol gekleed gaan, maar geen groot kledingbudget ter
beschikking hebben.
Zelf zegt Murat over deze samenwerking: „Mango was een
geweldige kans en een uitdaging voor mij, want het is een
internationaal merk en de kleding moest toegankelijk en
betaalbaar worden.” Zuhair Murad vindt het prettig om
vrouwen zijn kleren te zien dragen in een winkelstraat in
de stad, net zo goed als het hem streelt als hij ze ziet dragen door de sterren die flaneren op de rode loper bij het
uitreiken van Oscars. „Uiteindelijk heb ik altijd hetzelfde
doel: de vrouwen die mijn kleren dragen moeten zich sexy,
romantisch en goed voelen.”
De samenwerking tussen Mango en Murad bevalt beide
partijen zo goed, dat het contract tot nu toe ieder jaar is
verlengd. Met Mango is er al een langdurige samenwerking van jaren, die in de modewereld tamelijk uniek is.
Meestal mag een ontwerper een deel van de collectie ontwerpen, voor één seizoen. Voor Murad blijft het een uitdaging om ieder jaar weer een collectie voor Mango te ontwerpen.
Internationale bekendheid
In 1999 maakt hij zijn Europees debuut in Rome
met een indrukwekkende collectie, waarmee hij in de
spotlights van de internationale pers komt te staan. Zijn
spectaculaire mode, de vloeiende silhouetten van de japonnen, maken heel veel los. Ook zijn prachtige snit en
zijn borduursels, die vrij en ruim aandoen, ontleend aan
verschillende bronnen en culturen, trekken de aandacht.
7
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Miley Cyrus bij de Oscaruitreiking 2009
Jennifer Lopez bij de Met Gala 2010

In 2001 is zijn eerste couture-show in de Parijse modeweek, waardoor zijn ster ongelofelijk snel stijgt aan het
modefirmament.
In 2002 komt hij met zijn eerste prêt-a-porter collectie.
Sindsdien is Zuhair Murad niet meer weg te denken uit
het internationale modewereldje. Hij is trots op zijn successen in het Midden-Oosten, maar het was altijd al zijn
ambitie om internationaal door te breken. Want dat was
nog een droom die verwezenlijkt moest worden.
In 2006 opende hij ook een showroom in Parijs. Dit zorgde voor klanten uit velerlei landen over de gehele wereld,
vooral beroemdheden en vorstenhuizen waren geboeid en
geraakt door zijn kledingontwerpen.
Hoewel Murad nog relatief kort bekend is in de modewereld, zijn er al vele beroemde vrouwen die graag door hem
gekleed worden. Behalve leden van koninklijke families
uit het Midden-Oosten behoren tot zijn klanten de countryzangeres Carrie Underwood, tienerster Miley Cyrus en
Paris Hilton, Ivana Trump, Shakira, Christina Applegate en
Vanessa Williams. Ook de avondkleding van Miss Frankrijk
voor de verkiezing van Miss Universe 2009 en een vijftal
avondjaponnen voor de finale van Miss Frankrijk 2010
zijn door hem ontworpen. Zangeressen zoals Beyonce en
Christina Aquilera dragen ook graag zijn creaties.
Zijn onderzeecollectie van 2009 is heel erg beroemd geworden. Hierin leeft Zuhair Murad zijn emoties helemaal uit in japonnen bezet met koraal, vissen, zeesterren
en noem maar op. In deze collectie zijn de pasteltinten
even zo vele emoties die dooréén gemengd worden met
de prachtigste blauwen. In deze blauwen kun je helemaal
wegdrijven in de wazige verten van het ultramarijnen en
azuren zeeën en oceanen.
Beroemdheden maken beroemd
Het wordt zo wel duidelijk, dat het vooral zijn beroemde cliëntiele is, die gezorgd heeft dat Zuhair Murad
een beroemd en bemind modeontwerper is. Elke publiek
optreden van vrouwen met zijn prachtige kunstzinnige
creaties aan, wordt bekeken door modekenners, die eensgezind zijn in hun bewondering voor deze scheppingen.
Daar blijkt, dat het kleinste detail het verschil is tussen
goed werk en perfect werk. Precies dat perfecte werk geeft
de emotionele aanraking waardoor vrouwen juist op zíjn
japonontwerpen vallen. En dat laatste is toch waar Zuhair
Murad het van moet hebben. Want hij is niet alleen een
man die werkt met imaginatie, maar ook een zakenman
die weet hoe hij geld moet verdienen.
Zijn liefste wens is om Charlize Theron nog eens te mogen
kleden. Hij vindt dat zij japonnen op een buitengewone
en unieke manier draagt. Ook haar figuur vindt hij bewonderenswaardig.
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Hoofdvestiging in Beirut
Zijn hoofdvestiging is gelegen in Beiroet. Ieder morgen om 10:00 uur arriveert Murad volgens zijn ingesteld
ritueel met een kopje koffie in zijn hand op zijn kantoor.
Om 10:30 begint hij met zijn ronde langs de kantoren
en ateliers, ontmoet zijn personeel en houdt toezicht op
de werkzaamheden. Hij bekijkt alles tot in de kleinste details, wat een gevolg is van zijn uiterste perfectie die hij nastreeft. Ieder personeelslid wordt aangesproken, niets blijft
onbesproken of wordt vergeten. Dit is wat Zuhair Murad
het prettigste vindt van de dag: het spreken van zijn mensen om tezamen een goed werkstuk tot stand te brengen.
Alle activiteiten vinden plaats onder één dak, van het couture-atelier, het borduuratelier, tot de grafische studio en
de administratie.

minent aanwezig is in zijn ontwerpen. De kleur blauw gebruikt hij veel, want zoals hij zegt: „Blauw is iets van God.
De kleur blauw is verbonden met de hemel, de zee en de
toekomst, en allen kennen zij geen grenzen.” Maar ook de
rust die hij vindt in de diverse moskeeën en kerken, inspireert hem en verhoogt zijn creativiteit. Net zoals het creatieve proces in hem aangewakkerd wordt door het kijken
naar de details in de natuur. Hij ‘voelt’ de palmbladeren en
in zijn verbeelding ziet hij de mogelijkheden van een plissé
stof of een geplooide japon.

Hij heeft een voorliefde voor de getallen 12 en 25. Op al
zijn afdelingen, of het nu kantoren zijn of ateliers, werken
12 of 25 mensen. Het is grappig om te weten dat de symboliek van deze getallen te maken heeft met het creatieve
vermogen en met de kracht die het vermogen is.
In de middag is er de gelegenheid om cliënten te ontmoeten of om de nieuwe shows voor te bereiden.
Naast zijn couture en prêt-a-porter collectie, ontwerpt hij
zo’n driehonderd ontwerpen voor individuele cliënten per
jaar.
Ook bezoekt hij graag de oude stad Beiroet, of dwaalt rond
in parken en moskeeën of bij de zee om inspiratie op te
doen. Deze vindt hij in kleuren, bloemen, mensen, eigenlijk in alles waar hij door ontroerd wordt. Als hij spreekt
over de blauwen van de zee, van de lucht, van de bloemenkleuren in de parken, doet dit hem veel. Zijn attributen
om tot nieuwe vormen te komen zijn het emotionele wezen, dat tezamen met zijn mentale imaginatie de dingen
aan de oppervlakte tot uitdrukking brengt in een vorm: de
japonnencreatie.
Basis van de ontwerpen
Het uitgangspunt van zijn collecties is vaak gebaseerd
op de grillig ontworpen patronen van de oude islamitische
cultuur en de sterke lijnen van de oude Griekse architectuur. En net zoals Beiroet een stad is waar oud en nieuw
samen gaan met een vleugje uit de Franse, Ottomaanse en
Phoenicische tijd, bevatten de ontwerpen van Murad dat
samenspel van een vleugje oudheid en moderniteit tegelijkertijd. In zijn boetiek, gelegen in het centrum van de
stad in de wijk Solidere, illustreert Murad op een video
het verband tussen zijn werk en architecturale erfgoed van
de hoofdstad Beiroet. Hij verdiept zich graag in zijn omgeving, waardoor natuurlijk de religieuze symboliek pro-

Turquoise japon uit de onderzeecollectie 2009

Maar de meeste inspiratie doet hij op als hij reist van Parijs
naar Beiroet en vice versa. Parijs is tevens zijn bron, als
hij daar vertoeft verrijkt het zijn verbeelding. Maar in het
vliegtuig ziet hij de ontwerpen zo voor zijn oog opdoemen,
zoals dat evenzeer gebeurt in zijn geliefde Beiroet, bij het
zien van een hibiscusbloem, of een oude muur die een tegenstelling vormt met de eindeloze zee.
Maar wie zal zijn honger naar het absolute en de perfectie stillen? Hij zelf kan het niet. Vandaar dat hij het van
zijn imaginatie moet hebben, een imaginatie die put uit de
ongekende bronnen van de eindeloze oppervlaktezee, het
9
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blauw in Libanon, waar hij ook het heldere, stralende wit
vindt van de felle oppervlaktezon.
Want Zuhair Murad kent niet zijn ware bron, zijn persoon, de ware onuitputtelijke bron waar hij zijn inspiratie
vandaan kan halen voor alles wat hij maar wenst in het
leven.
Zakelijkheid
Tegenwoordig worden zijn collecties over de gehele
wereld verkocht. Hij heeft zijn eigen winkels in Parijs en
Milaan en zijn collecties worden ook verkocht in de modehuizen van Beverly Hills, Dubai en Bahrein. Zijn collectie trouwjurken werd onthuld op de Parijse Carrousel
du Louvre en ook deze collectie was een doorslaand succes.
Zuhair Murad lijkt ervan overtuigd dat trouwjurken de
haute couture op de lange termijn kunnen redden. „Je
hebt kleding voor het diner, het cocktailuurtje, overdag.
Maar een haute-couturejurk, die draag je hopelijk slechts
een keer in je leven, dat is ons gat in de markt.” De haute
couture is aan het veranderen en de ontwerpers moeten
mee veranderen. De relatie tussen cliënt en ontwerpers
wordt steeds belangrijker. Reisden vroeger de (welgestelde) vrouwen naar hun ontwerper om hem in zijn atelier te
bezoeken, tegenwoordig is het vaak de ontwerper die zijn
klanten thuis een bezoek brengt. En voor de prêt-à-porter,
vertelde Murad, zijn er ontwerpers nodig die veel gevoeliger zijn voor trends, dan in de haute couture. Want haute
couture is kunst, en de gangbare modetrends zijn dat niet.
De dromer en zijn dromen
Als Zuhair Murad gevraagd wordt om mee te helpen
fondsen te verwerven voor organisaties die het welzijn van
minder bedeelde kinderen op het oog hebben, is hij gelijk
in. Ook de Toufoula Organisatie in Beiroet kan op zijn
steun rekenen (zie kader). Zo probeert Zuhair Murad met
het geven van aandacht aan het welzijn van kinderen een
evenwicht te vinden tussen zijn rijke leven en dat van de
minder bedeelden. Ook hier laat hij zien, dat het als mens
lastig is om de juiste evenwichten te vinden. Hij is daar
aardig toe in staat is als het om zijn japonnencreaties gaat,
de artistieke scheppingen.
Hoe mooi het vanuit het menszijn gezien ook is dat hij zo
helpt, het blijft een heel erg gekunstelde bezigheid. Zuhair
Murad heeft niet in de gaten, dat hij kinderen die kanker
hebben of andere ziekten, niet verder helpt met zijn werelden van spiegels vol blauw, maar hen eigenlijk dwarsboomt in hun bewustwording.
Zo ligt het ook met de japonnen die hij maakt. Ze verhinderen zijn klanten om verder te komen in het hele evolutieproces waar ieder mens zijn eigen plaats in heeft. Want
10

Zuhair Murad laat zijn kwetsbare zachte kant niet alleen
blijken in zijn japonnen. Het welzijn van kinderen ligt
hem na aan het hart.
Zo ontwierp Murad in 2009 één van de 32 exclusieve teddyberen die in Parijs geveild werden voor fondsenwerving
voor ‘Action Innocence’, een fonds dat zich inzet voor de
waardigheid en integriteit van kinderen op het internet.
‘Kiona’, zoals de teddybeer van Murat genoemd wordt,
was één van de best verkochte items tijdens het galadiner en bijbehorende veiling. Deze projecten geven hem
veel voldoening en geven wat rust. Want de oorlog zit nog
steeds ingegrift in zijn lichaam en de indrukken opgedaan
in zijn jeugd, liggen daar stil, verzonken in duisternis,
maar wel altijd aanwezig.

Kiona

Zo heeft Zuhair Murad ook voor het Hotel-Dieu ziekenhuis in Beirut, waar een groep jonge mensen van de
Toufoula Organisatie zich wijdt aan het verbeteren van de
kwaliteit van leven van zieke kinderen, op hun verzoek een
kinderkamer ontworpen. Een vrolijke, fleurige kamer die
kinderen kan helpen het genezingsproces te bespoedigen.
Murad aarzelde geen seconde toen hem gevraagd werd
zo’n kinderkamer te ontwerpen.
Daarnaast is Murad bezig om voor deze Toufoula
Organisatie een kinderkledinglijn op te zetten, waarvan de
winst dan zal gaan naar deze organisatie.

hij bevestigt hun dromen over een prachtig bestaan, dromen die geen werkelijkheidsgehalte bezitten.
Zuhair Murad bedoelt het goed. Hij is de dromer die
droomt van een betere wereld. En dat is te prijzen in hem.
Maar als hij wat meer bewust zou zijn, zou hij zeker andere
zaken ter hand nemen dan hij nu doet. En ook de modeontwerpen zouden een reële bijdrage kunnen zijn aan zijn
eigen ontwikkelingsproces.
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Kinderkamer Hotel-Dieu ziekenhuis in Beirut

Deze kamer wordt vooral gekenmerkt door zijn lievelingskleur blauw, de kleur van ruimte en oneindigheid, van het geestelijke ook en is vol speelsheid en
vrolijkheid. Spiegels en bloemen, vlinders en kinderen zijn in een vrolijk spel verwikkeld waarin geen
wanklank is, hoewel de vlinders aan een touwtje
vastzitten, iets wat symbolisch verbeeldt dat de psychische energieën zich niet vrij kunnen bewegen, dus
niet genezend kunnen werken. De televisie is nogal
bepalend in het geheel, hij is ook pikzwart, en valt in
feite uit de toon in het geheel van wat daar is.
Toch, hoe beperkt ook, is in deze kinderkamer zijn
verlangen te zien naar een wereld van blijdschap en
uitgestrektheid, waarin schoonheid en emoties een
grote rol spelen. Een wereld waarin hij als kind graag
had vertoefd. Dat hij daarbij zijn eigen gebondenheden en onmogelijkheden demonstreert, is een andere
zaak.

Ze zouden kunnen winnen aan charme, aan harmonie,
aan schoonheid. Want hij is een persoon die in zijn droom
zoekt naar het hogere, en niet bekend is met het feit, dat
hij het hogere in de werkelijkheid van zijn eigen elektronen kan vinden door een bewustwordingsproces.
Al met al is Zuhair Murad een mens, die al grote mogelijkheden heeft ontwikkeld in zijn menselijk mentale bestaan.
Hij laat zien, net zoals veel ontwerpers, dat hij geen man is
die het snel laat afweten.
De volharding siert hem, en zo siert hij dan vrouwen in
zijn wereld van zachte zoetheid, in zijn wereld van absolute
dingen die overvloeien van de volmaaktheid die in deze
relatieve wereld nooit ten volle volmaakt kan zijn. Toch
beoefent hij in zijn voertuig van het mentale leven en bestaan ongemerkt die dingen, die hem uiteindelijk zullen
voeren naar de plaats waar de hoogste volmaaktheid nog
opgesloten en ongezien bestaat in de elektronen van zijn
eigen lichaam.
Geduld, volharding en volmaaktheid staan geschreven in
zijn japonnen die gedoemd zijn ooit eens te vergaan.
Het geduld en de volharding en de volmaaktheid doordrenken zijn bestaan met zachte vleugelslagen die ervoor
zorgen dat hem net de vrije vlinders ontgaan.

Rode koraaljapon uit de onderzeecollectie 2009
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DE VORMING VAN

HET MENSELIJK LICHAAM
gezien vanuit de lilaca

Tekst: Sunya de la Terra

De vorming van het menselijk lichaam lijkt iets
wat bij iedereen als bekend mag worden verondersteld. Zeker is dat het geval als het gaat
om uiterlijke verschijnselen, waarmee in de
biologie wordt gewerkt en waarmee ook de
medische wetenschap zijn ontdekkingen heeft
gedaan.
Deze wetenschappen bekijken zuiver het fenomeen menselijk lichaam zoals zich dat aan de
oppervlakte, als een grofstoffelijk lichaam van
materie, voordoet.
Het menselijk lichaam wordt in alle daarmee
verband houdende wetenschappen bekeken
op zijn uiterlijke verdiensten. Psychologen beoordelen het op andere kwaliteiten, die zij in
verband brengen met de psyche van een mens.
Vandaar het gekozen woord: psychologie.
De psychologie pretendeert uit te gaan van de
innerlijke zaken die een mens sturen. Meestal
echter zijn de dingen die waargenomen worden, zaken van een structuur van atomen, moleculen en cellen van een menselijk lichaam,
die niets met de psyche te maken hebben.
Soms wordt het mentaal aangezien voor de
psyche.
Soms worden de emoties aangezien voor de
psyche.
Maar geen van beiden zijn ze de psyche. Want
het mentaal is het verstand, dat de dingen bedenkt in zijn materiële wereld van illusie aan
de oppervlakte. Het emotionele is een vat vol
oppervlakkige gevoelens die voortkomen uit de
emotionele materie en hun energie in het rond
zenden. Emotionele materie is een materie die
meestal erg gevoelig is voor invloeden van buitenaf, evenals het verstand.
Alle wetenschappers gaan uit van een verdeelde visie op de dingen, de één vindt dit, de ander dat.

12

Lilaca en de geest
De lilaca bestudeert de geest, het licht in de materie. Niet
vanuit een theorie, die is bedacht en van daaruit is opgezet, met
thesen, veronderstellingen. Maar vanuit de levende ervaring die
iemand kan hebben die bezig is met een ontwikkeling van de
lichaamsmaterie vanuit het oogpunt van de geest, de spirituele
persoon, die ook aanwezig is in ieder materiedeeltje.
Zo is lilaca een praktische wetenschap, die de geest in de materie bestudeert en uitgaat van de eenheid van de dingen. Vanuit
die optiek kan ze een spiritueel materiële wetenschap genoemd
worden.
Iedereen die met lilaca bezig is, kan op zijn eigen wijze de ontdekkingen doen die nodig zijn om te zien hoe de wereld in elkaar zit, hoe de mens is ontstaan, hoe het menselijk lichaam
ontstaat in de regionen waar normaal geen wetenschapper kijkt.
En zo blijkt zonneklaar, dat de dingen duidelijk worden naarmate er meer ervaringen zijn met het licht in de lichaamsmaterie en met de spirituele persoon, die ook naar voren komt.
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Want bijna geen mens kent de spirituele persoon, de psyche die hij of zij is, de mens kent alleen zijn lichaam en zijn
lichamelijke behoeften. Van daaruit leeft en bestaat hij.
Er is op grond van mentale ideeën bij mensen en wetenschappers een beeld ontstaan over
hoe het menselijke lichaam is
gevormd, hoe het is ontstaan,
en wat er kan gebeuren bij
ziekten, zowel lichamelijk als
‘psychisch’ of ‘geestelijk’.
Uit de voorgaande alinea’s blijkt
al, dat de termen ‘psychische’ afwijkingen of ziekten, en ook ‘geestelijk gestoord’ zijn, termen
zijn die in de lilaca een totaal andere betekenis hebben gekregen door het onderzoek naar de geest, het licht in de
materie. Het is namelijk gebleken dat de psyche niet ziek
kan zijn, en de geest evenmin.
Wat is de geest?
Geest is Zelf of Zijn. Geest bestaat uit immateriële
eenheidsmaterie, een uiterst verfijnde substantie. Geest is
licht, substantie die licht is. De Geest is totaal bewust, maar
de geest heeft er plezier in om zich in dit materiële universum te laten zien op velerlei manieren, in allerlei soorten
vormen en lichamen. Om dit spel te kunnen spelen verduistert de Geest zich meer en meer, hij wordt steeds meer
onbewust, en uiteindelijk is hij in de aardematerie totaal
ingekapseld in materiële stof. Naarmate de geest zich meer
verduistert, onbewust wordt, is hij ook steeds meer onderhevig aan het verdelende principe wat er heerst in het
relatieve universum van materie waarin de mensen leven.
En zo licht en bewust als hij dus is in de hogere werelden,
zo duister en onbewust komt hij in de lagere werelden van
materie terecht. De geest heeft er zelfs geen flauw benul
meer van dat hij licht is. Hij zit ook opgesloten in de materiedeeltjes, de elektronen, atomen, moleculen en cellen
van de menselijke lichamen, maar ook in alle materie die
er op deze aarde en in het universum te vinden is. Was de
Geest in de hogere werelden vrij en een eenheid met alles,
in de aardse sfeer leeft hij in een gevangenis, waar hij maar
moeilijk uit kan komen. Hij is nog wel een vonkje licht,
maar hij leeft opgesloten in ieder elektron, onzichtbaar
voor het menselijk oog zoals dat nu kijken kan.



Hoe is de materie
van de lichamen samengesteld?
Ieder materiedeeltje, hoe klein ook, bestaat uit zijn (materie), bewustzijn-bewustzijnskracht (kennis en kracht), en
liefde en vreugde.
Ieder materiedeeltje bestaat dus onder andere uit materieenergie (bewustzijn-bewustzijnskracht). Dit wordt ook
door de reguliere wetenschap erkend, want materie kan
energie worden en energie materie.
In de lilaca is gebleken hoe het komt, dat een elektron
zich nu eens als een deeltje laat zien en dan weer als een
golf. Het elektron in de uiterlijke natuur, in het menselijk
lichaam, doet zich voor als een deeltje en in het subtielfysieke lichaam van de mens doet het zich voor als een golf.
Het elektron beweegt zich namelijk net op de grens van
deze gebieden, en zo kan dit verschijnsel zich gemakkelijk
voordoen. De fysici kunnen dit gebeuren ook zien in hun
laboratoria.
Het elektron bestaat echter niet alleen uit materie en energie. Er is ook kennis en vermogen nodig om die dingen te
realiseren die leiden tot meer vreugde en liefde.
Het elektron
In het hart van ieder elektron brandt een kernvuur,
in feite de opgesloten Geest. In de relatieve wereld is dit
een verdeeld kernvuur en dit wordt daarom ook het iriserend vuur genoemd. Iriserend vuur wil zeggen dat dit
vuur alle kleuren van licht bevat van de regenboog en nog
heel veel meer afgeleide kleuren van licht. Dit is verdeeld
licht, vandaar dat het die vele kleuren bevat. Dit vuur in
het elektron is de energie, de kracht van de geest die alles
kan creëren: het fysieke met zijn rode elektronen, het vitale met zijn groene elektronen, het mentale met geel of
blauw, het psychische met roze, de waarheidselektronen
met goud, het absolute en lila met wit, heel helder diamantwit licht.
In de lilaca wordt het elektron daarom ook wel de ‘bouwster van de werelden’ genoemd.

Bestaan, Zijn of Geest is een uitdrukking van de geheime existentie die bijna niemand kent, de spirituele ether.
Bewustzijnskracht is een uitdrukking van de kracht van
het bewustzijn van het Zelf, de Geest. Tezamen met de
Geest raakt ook de Bewustzijnskracht uiteindelijk gevangen in ieder materiedeeltje, in het elektron.
13
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Dit kernvuur bestaat uit fotonen die een onbeperkt aantal
kleuren hebben. Deze fotonen gaan allerlei verbindingen
met elkaar aan en kunnen zo elektronen vormen van velerlei aard en structuur. Zij spelen ook met de diverse kleuren
en zo is het voor de fysici altijd een heerlijk schouwspel om
bijvoorbeeld een fractie van een seconde of minder even
zo’n prachtig deeltje waar te nemen. De fysici staan versteld over de schoonheid van dit schouwspel, ook al is dit
maar een zeer, zeer klein gedeelte van alles wat er te zien is
bij hun manier van werken. Want dit schouwspel kan alleen plaatsvinden door geweldige botsingen in kilometers
lange tunnels, waar deeltjes expres met elkaar in botsing
worden gebracht.

De mogelijkheden van de vormen
Als materiedeeltjes worden opgesplitst op een bepaalde manier en zich gaan vormen tot elektronen, ontstaat een atoom. Deze atomen dragen allerlei eigenschappen in zich, al naar gelang wat er in gerangschikt wordt en
hoe die rangschikking gebeurt. Een atoom kan een fysieke
vorm hebben, bijvoorbeeld een stenenlichaam, of een vitale vorm, zoals een dierenlichaam. Maar wat er ook voor
een vorm is in dit materiële universum, altijd zit in ieder
elektron een Geest verborgen, die weliswaar verdeeld is geraakt, maar toch altijd nog een bewuste kern in zich draagt
die weet wat hij wil gaan vormen aan lichamen. Bij de
vorming van de lichamen is de vrije geest, de psyche, van

Dit schouwspel kan alleen
plaatsvinden door geweldige
botsingen in kilometers lange
tunnels, waar deeltjes expres
met elkaar in botsing worden
gebracht.

Tunnel van de Large Hadron Collider in Genève

In het elektron in het lichaam van mensen is dit schouwspel veel aangenamer en wonderlijker: het is een vuurwerk
van licht en kracht, waarin van alles te zien is over de dansende wijze waarop fotonen en elektronen zich bewegen in
een ritmisch gebeuren waarin er met een hoge concentratie van licht vormen tot stand worden gebracht.
Als er eenmaal een elektron is gevormd door afkoeling van
de fotonen, een mindere concentratie dus minder hitte,
gaat het elektron aan de slag om een atoom te vormen. Dit
gebeurt ook door afkoeling, en er wordt dan een kern gevormd met elektronen er om heen. In het atoom kijkend,
kan men zien dat het een wervelend systeem is, zoals dat
bij een zonnestelsel ook het geval is. Dit gebeuren bepaalt
de eigenschappen van het atoom, die weer de bouwstenen
zijn voor moleculen en cellen.
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groot belang, want deze bepaalt welke vorm er nu gecreëerd kan worden in het kader van een evolutie van licht.
De psyche zelf wordt niet gecreëerd, hij is eeuwigbestaand
en ontplooit zich in het proces van evolutie gedurende
miljarden jaren. Hij is diegene, die als eerste onder instraling van het lila licht fysieke vormen maakt, vervolgens de
vitale vormen, en dan de mentale vormen, onder wie de
mens wordt gerangschikt. Ook de psyche is onderdeel van
het iriserende vuur dat brandt in de materie, in de regionen onder het onbewuste niveau van de materie. Het verschil met de materiedeeltjes die daar te zien zijn is, dat de
fotonen en elektronen de uiterste verdeeldheid en veelheid
zijn, en dat het psychische witte licht een absolute eenheid
is, die niet verdeeld kan raken.
Zo is er in de wereld van het iriserende vuur van alles te
zien: heel veel kleurschakeringen van de verdeelde materie, maar ook het witte eenheidslicht van de psyche, die
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gemaakt is van absolute substantie of licht. Dit alles is een
schouwspel dat zeer de moeite waard is, vooral omdat het
handelt om de eigen lichaamsmaterie en de persoon die
daarbij hoort.
Waar wordt het menselijk lichaam gevormd?
Een menselijk lichaam wordt gevormd in het iriserende vuur. Daar wordt bepaald hoe de eigenschappen van
de elektronen worden vertaald in atomen, met een bepaalde structuur en dus bepaalde eigenschappen.
Atomen zijn de bouwstenen voor de moleculen, waarin
talrijke eigenschappen zijn vastgelegd die zorgen dat een
lichaam is zoals het is.
Er zijn DNA-moleculen met talloze genen in de celkernen
van het menselijk lichaam. In één genoom zitten 20.000
tot 25.000 genen. Het genoom bestaat uit één complete
set van chromosomen en dit beschrijft dus heel precies de

Sterk vergrote weergave van een botsing tussen materiedeeltjes

Alles bestaat uit vuur, ook al zien
mensen dit niet. Maar alles wat er
bestaat wordt geboren uit het creërende, iriserende vuur,
dat zich onder onze voeten in de
onbewuste lagen van het bestaan
bevindt.

combinatie van alle erfelijke factoren van een menselijk
lichaam.
De chromosomen kennen bewust op hun niveau het geheel van het lichaam, en kennen daarbij ook hun eigen
plaats daarin. Als er in het DNA-molecuul van de mens
iets verandert, verandert het in alle DNA-moleculen, iedereen is dan op de hoogte van wat er aan de hand is. Dat
is mogelijk, omdat op het niveau van de moleculen, een
onderbewust niveau in het menselijke lichaam, alles met
elkaar in verbinding staat. Het bewustzijn van het molecuul geeft alle kennis die het heeft door aan alle andere
moleculen.
Specifieke eigenschappen van de elektronen
Maar hoe ontstaan de specifieke eigenschappen die
de materie van het menselijk lichaam vertoont?
Waarom is iemand een persoon die graag macht uitoefent
over anderen, of juist niet? Hoe komt het dat mensen volhardend kunnen zijn, of moedig, of juist heel zwak zijn
en laf?
Dat de kleur van de ogen en de soort haar en huid neergelegd is in de genen van het DNA-molecuul is bekend, ook
dat er structuren in zijn te vinden die ziekten veroorzaken.
Maar hoe ontstaan deze ziekten bij mensen en heeft dit
ook verband met leefwijzen die ingebed zijn in de structuur van het DNA-molecuul?
In het iriserende vuur wordt tijdens de bevruchting aan de
oppervlakte een pakket menselijke materie gevormd, dat
gaat dienen voor een nieuwe baby. Dit iriserende vuur is
aanwezig in ieder mens en is onderdeel van het allesomvattende iriserende vuur onder de onbewuste niveau’s van
leven in de materie. Zo wordt er dus een pakket gevormd
van de verschillende soorten elektronen die er in het iriserende vuur bewegen: 1 wit eenheidslichtje van de psyche,
en daarbij de verschillende lichtkleuren die allemaal iets
aangeven over wat het voor een soort materie is die bij elkaar komt.
Alles bestaat uit vuur, ook al zien mensen dit niet. Maar
alles wat er bestaat wordt geboren uit dit creërende, iriserende vuur, dat zich onder onze voeten in de onbewuste
lagen van het bestaan bevindt.
Het pakket materie, een lichaam dat vanuit dit vuur wordt
samengesteld, wordt de nieuwe baby met al zijn tot dan
toe nog onbekende eigenschappen.
In de lilaca is gebleken, dat iemand die een psychische ontwikkeling heeft doorgemaakt, in principe zou kunnen zien
welk pakket er in de vrouw groeit, als lichaam met al zijn
eigenschappen. Hij heeft daar geen machines bij nodig, of
andere uiterlijke instrumenten. Hij kan met zijn psychisch
oog kijken in de materiedeeltjes van het babylichaam.
15
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Hoe ontstaat een lichaam
met al zijn individuele eigenschappen?
In het iriserende vuur dansen alle fotonen in het rond,
en scharen zich tot elektronen, de zonnen van licht. Deze
elektronen hebben allen hun eigen, specifieke lichtkleur.
Deze lichtjes zijn energieën van realiteiten, die door een
geoefend psychisch ontwikkeld persoon ook kunnen worden benoemd.
Er zijn vele realiteiten zoals onder andere:
de realiteit van zonneschijn
de realiteit van genegenheid
de realiteit van fascinatie
de realiteit van eenvoud
de realiteit van charme
de realiteit van vervulling
de realiteit van ongedwongenheid
de realiteit van intuïtie
de realiteit van gelijkmoedigheid
de realiteit van toewijding
de realiteit van grootmoedigheid
de realiteit van progressie
de realiteit van schoonheid
de realiteit van onweerstaanbaarheid
de realiteit van oprechtheid
de realiteit van helderheid
de realiteit van zuiverheid
de realiteit van overgave
de realiteit van humor
de realiteit van zachtmoedigheid
de realiteit van bezieling
de realiteit van bevrijding
de realiteit van vrijheid
de realiteit van onafhankelijkheid
de realiteit van edelmoedigheid
de realiteit van harmonie
de realiteit van genade
de realiteit van betovering
de realiteit van verhevenheid
de realiteit van dankbaarheid
de realiteit van strijdbaarheid
de realiteit van sterkte
de realiteit van blijdschap
de realiteit van onbegrensdheid
de realiteit van gezondheid
de realiteit van genezing
de realiteit van soepelheid
DNA-molecuul
de realiteit van denken
de realiteit van reinheid
de realiteit van metamorfose
de realiteit van weelderigheid
de realiteit van aspiratie
16

de realiteit van overwinning
de realiteit van ontvankelijkheid
de realiteit van onbevangenheid
de realiteit van compassie
de realiteit van soliditeit
de realiteit van vertrouwen
de realiteit van vibratie
de realiteit van dienstbaarheid
de realiteit van expressie
de realiteit van kostbaarheid
de realiteit van zorgeloosheid
de realiteit van kalmte
de realiteit van heerlijkheid
de realiteit van speelsheid
de realiteit van stabiliteit
de realiteit van tederheid
de realiteit van evenwicht
de realiteit van transformatie
de realiteit van creativiteit
de realiteit van verwondering
de realiteit van vreugde
de realiteit van liefde
de realiteit van eeuwigheid-oneindigheid
de realiteit van onsterfelijkheid
de realiteit van bescherming
de realiteit van lieflijkheid
de realiteit van esthetica
de realiteit van volmaaktheid
de realiteit van rijkdom
de realiteit van onnozelheid
de realiteit van vrede
de realiteit van ordening
de realiteit van zachtheid
de realiteit van wijsheid.
Dit zijn enkele realiteiten die ook nog met elkaar gecombineerd kunnen worden op vele manieren. Het zijn slechts
de hoofdwoorden zonder bijvoegsels die nog een nadere
aanduiding kunnen geven van de desbetreffende realiteit.
Deze realiteiten hebben allemaal hun specifieke lichtkleuren.
Een deeltje met wijsheid, edelmoedigheid en genade geeft
aan de oppervlakte een totaal ander beeld van een menselijk lichaam, dan een deeltje met wijsheid, edelmoedigheid
en stabiliteit. Ieder deeltje van het menselijke lichaam
wordt op deze manier samengesteld in het iriserende vuur.
En in ieder lichtdeeltje is de geest aanwezig.
De psycholoog noemt dit het ‘karakter’ van een mens.
Maar het is slechts een vorm, die het lichaam van de mens
heeft aangenomen. Doordat in het iriserende vuur op deze
wijze miljarden combinaties gemaakt worden in een on-
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derdeel van een seconde, ontstaan er velerlei lichamen en
vormen in de materiële sfeer. En dat wat de psycholoog
karakter noemt, is slechts een samenstel van energieën die
gevormd zijn in de atomen van het lichaam door een bepaalde structuur van de elektronen.
De psycholoog denkt dat hij iets van de psyche merkt, en
dat misleidt hem. Want hij heeft slechts te maken met enige eigenschappen in het molecuul die fenomenaal op te
merken zijn aan het lichaam van de mens die hij voor zich
heeft.
Zo wordt ook duidelijk, waarom uit een zaadje een boom
komt of een mens.
Er is dan een andere rangschikking van materiedeeltjes in
het atoom.
Zo kan een psycholoog slechts proberen mensen andere
gewoonten aan te leren, zodat zij beter kunnen functioneren in hun leven. Maar de materie van het lichaam kan
hij niet veranderen en daarom vervallen mensen dan ook
steeds weer in hun oude patronen. Alleen door voortdurende herhaling kunnen deze gewoonten van de mens in
de hand worden gehouden, maar veranderen doen ze niet.
Een wezenlijke verandering kan alleen tot stand worden
gebracht door iemand die het vermogen heeft de structuren van de atomen te veranderen, en ook het elektron.
De structuren van de elektronen
Ieder elektron kan worden aangeduid met een plus,
min of nul.
Ook in deze rangschikking vindt men weer factoren in het
oppervlaktelichaam van de mens, die op een bepaalde manier worden geduid.
Vanuit de lilaca is het volgende bekend:
Blauwe of gele mentale elektronen zijn + .
Groene levenselektronen zijn 0.
Rode lichaamselektronen zijn –.
Dit is een globale rangschikking, hij kan nog veel fijner
worden onderverdeeld.
Heeft iemand veel elektronen 0, dan zal het een héél vitaal
iemand zijn, want 0 duidt op leven, op groene elektronen
uit het iriserende vuur in de materie, waar de lichtdeeltjes
in ontstaan en zich laten groeperen als elektronen, atomen, moleculen en cellen waarin het vitale voorrang heeft.
Een mentaal persoon heeft veel elektronen +, dat zijn
blauwe elektronen. Deze persoon komt intellectueel of
heel verstandelijk naar voren.
Een fysiek persoon, die vanuit zijn lichaam leeft, heeft veel
rode elektronen – ; deze persoon zal afgaan op wat zijn lichaam hem aangeeft en daarnaar handelen.

Zo zijn er ontelbare combinaties mogelijk met zijn, het
rood dat – is, bewustzijn-bewustzijnkracht met groen dat
0 is, en liefde en vreugde met blauw dat + is.

De grootste ziekte van de mens
is zijn onbewustheid.
Alles is daarop terug te voeren.

Rood, groen en blauw zijn de basiskleuren van licht en
zij zijn ook de basis voor de opbouw van het menselijk
lichaam.
Vanuit dit materiële licht is alle bestaan gebouwd, want
deze energieën komen direct uit het witte eenheidslicht:
eerst het blauw, dan het groen, vervolgens het rood.
Daarnaast bestaan er natuurlijk ontelbare andere kleurschakeringen, die bepaalde energieën vertegenwoordigen
in de materiedeeltjes. Deze miljarden elektronen bepalen
hoe een individu er lichamelijk uitziet, hoe hij zich beweegt in het leven. Door zijn levenswijze is het ook mogelijk, dat bepaalde disharmonieën zich voordoen in zijn
lichaam. Deze zijn altijd de uitkomst van hoe een mens
leeft.
Hoe leeft een mens?
Een mens leeft volgens zijn lichaamspatronen. Hij
kan niet anders, want zonder dat hij dat weet, doet hij het.
Hij kan geen ander gedrag tentoonspreiden, want zijn lichaam werkt zoals het werkt. Omdat dit een gegeven is, zal
17
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hij zijn hele leven zo blijven leven als zijn materie dat aangeeft. Wat discipline kan de dingen wat reguleren, maar
uiteindelijk werken disciplines alleen als ze voortdurend
worden herhaald en beoefend. Het moeten er ook niet te
veel zijn, anders raakt een mens overspannen. Zijn lichaam
werkt dus op een bepaalde manier en daar kan hij het mee
doen in dit leven. Tenzij er iets anders gebeurt, namelijk
dat hij zich bewust wordt hiervan en graag in verandering
wil komen. Dan is er een mogelijkheid om een ontwikkeling van de lichaamsmaterie te doen, waardoor hij anders
kan gaan leven. Niet vanuit de mechanismen van zijn lichaam, maar vanuit zichzelf, zijn psyche. Als dit in gang
wordt gezet, worden alle dingen anders, en loopt deze
mens mee in de lijn van de evolutie van het licht.
Zijn levenswijze verandert en daardoor komen er minder ziekten voor in het lichaam. De grootste ziekte van de
mens is zijn onbewustheid. Alles is daarop terug te voeren. Dus als een mens meer bewust gaat leven, zullen langzamerhand ziekten, disharmonieën, ook minder voorkomen.
De elektronen van zijn lichaam worden helderder en lichter gemaakt en gezuiverd, en dat heeft zijn uitwerking in
de hele wereldmaterie.
Want als er iets verandert in een DNA-molecuul, is dat
bekend in de hele materiële wereld. Evenzo geldt dit voor
het elektron, de bouwster van de werelden.
Negatieve energieën
Het lichaam van de mens wordt tijdens zijn levenscyclus meestal ook beïnvloed door negatieve energieën.
Deze beïnvloeding is vaak zo sterk, dat iemand heel langzamerhand in een totale verandering komt, vaak zonder
dat iemand in de omgeving dat opvalt, omdat het zo geleidelijk gebeurt. Mensen kennen niet de invloed van deze
negatieve energieën, die oorzaak zijn van vele ziekten in
het menselijke lichaam.
De negatieve energieën zijn toetsen voor de oprechtheid
van mensen. Vandaar dat ze meestal zwakke plekken zoeken in de lichaamsmaterie van personen, bijvoorbeeld een
hang naar het sceptische of een hang naar het tiranniseren
van anderen. Want deze zaken zijn een welkome ingang
waardoor dit soort energieën zich af en toe in het lichaam
gaan ophouden. Naarmate er meer gehoor aan gegeven
wordt, blijven ze vaker en langer, tot ze heer en meester
zijn geworden in het lichaam van diegene die ze toelaat in
zijn lichaamsmaterie. In de meeste gevallen vinden de influisteringen veel bijval bij de betreffende persoon, en verliest deze zich helemaal daarin. Dat gaat zich steeds meer
tonen aan de oppervlakte en vaak is er met deze mensen
niet goed meer te praten. Heel veel verschijnselen van het
lichaam, vooral in het denken, waar men geen raad mee
18

weet, zijn toe te schrijven aan dit soort energieën, die iemand helemaal in hun ban kunnen houden.
Toch worden deze verschijnselen door mensen vaak gezien
als behorend bij het karakter.
Een ontwikkeling
van het materiële lichaam van de mens
Alles wat een mens nog kan doen om in een versneld proces van evolutie te komen is voorhanden vanuit de lilaca.
Deze wetenschap houdt zich al 25 jaar bezig met veranderings- en ontwikkelingsprocessen, terwijl ook transformatieprocessen in de lichaamsmaterie niet zijn uitgesloten.
Het gaat er dan om, om de wereld en zijn structuren te leren kennen, te leren zien hoe de mechanismen werken in
de elektronen, atomen en moleculen van het lichaam, en
zodoende jezelf en gebeurtenissen in de wereld vanuit een
totaal andere gezichtshoek te gaan bekijken.
Lilaca is niet moeilijk, het berust vooral op ervaringen vanuit de eigen wereld, en alles wat er aan theorie bekend is
kan door iemand zelf worden getoetst. Hoe? Door het zelf
te gaan ontdekken en te ervaren.
En de eigen ervaring is de beste toets. Want het gaat er
niet om te geloven wat anderen zeggen over lilaca, het gaat
er om wat je er zelf aan beleeft. Zo wordt iedere dag een
ontdekkingstocht, want je gaat op zoek naar jezelf en naar
de betekenis van alles wat er in het dagelijks leven en in de
wereld gebeurt.
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WATERGENTIAAN
Nymphoides peltata

Tekst: Sunya de la Terra

De watergentiaan heeft ruimte nodig. Zo siert hij de Zwanenvijver in
de maanden juni en juli met vele bloemen. Wie denkt dat dit steeds
dezelfde bloemen zijn die langdurig bloeien, vergist zich. De bloem van
de watergentiaan heeft een kort leven van één dag. Na die dag wordt ze
door de plant onder water getrokken en verzinkt in de diepte, als door
najaden verleid in de waterbron en door hen meegenomen naar de
diepten, zoals dat Hylas overkwam. Daarna wordt er weer een nieuwe
knop naar boven geduwd, om opnieuw de aandachtige beschouwer te
verleiden.
Dat verleiden gaat vanzelfsprekend, want de Zwanenvijver wordt door
de watergentiaan gekleed met het zonnige goudgeel van de bloemen,
die hermafrodiet zijn, dus mannelijk en vrouwelijk tegelijkertijd. Wat
een gemak om niet op zoek te hoeven gaan naar een partner, de watergentiaan heeft alles zelf. Intussen staan ze daar als een licht van duizend
zonnen te stralen, of het nu zonnig of donker weer is.
De naam nymphoides betekent dat de watergentiaan lijkt op een waterlelie. Hij drijft met zijn sterk glanzende heldergroene lichtgegolfde
blad op de waterspiegel zoals waterlelies dat doen. Voor de oplettende
beschouwer zijn er zwarte vlekken te zien op zijn blad, de onderkant is
getooid met rode vlekken.
De toevoeging peltata betekent in het latijn: klein schild, en bij nader
zoeken is het Grieks nog duidelijker: peltastes μελτάσήφς is een soldaat
die in plaats van een groot schild een klein schild draagt.
Waar is dit schild te vinden?
19
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In de zaaddoos, waar de zaden gevormd zijn als kleine platte schilden
met haartjes aan de zijkanten, zodat ze goed op het water blijven drijven en zich snel kunnen verspreiden, overal heen. De watergentiaan is
dus in de grond een avonturier, die niet bang is om weidsere verten te
verkennen, en zich dan te vestigen in nieuwe, andere en grootsere wateren van het bewustzijn.

De goudgele, altijd zonnige bloem van de watergentiaan is als het juweel met al zijn vermogende lichtstralen, die daar staat in al zijn eenvoud. De Ene Kunstenaar heeft wel een schoonheid voor ogen gehad
toen Hij zich wilde laten zien met:
Zijn stralende Vermogen
Zijn verfijnde Humor
Zijn Zijdezachte Tederheid die tegelijkertijd de volharding en het uithoudingsvermogen is
Zijn verwachtingsvolle Hoop, de ster die straalt aan het firmament en
tot een zon kan worden
Zijn verfijnde structuur, vol Evenwicht, Charme en Betovering
Zijn naar Amandel geurende bloem
Zijn Medicinale eigenschappen
en zijn Eetbaarheid, want zowel zijn bloem, blad als zaad zijn te nuttigen.
Dat is Nymphoides peltata zoals hij nu te bewonderen is in de kleine
ruimte van de Zwanenvijver, in het korte moment van een eeuwig gebeuren zoals dat plaatsvindt in een Evolutie van Licht. Van het Ene
Licht dat alle Lichten is.
Zo leeft hij voort, als een bewoner van de Zwanenvijver die er al was
toen Elektoor er nog niet was in het verleden, die er is als Elektoor er
is in het heden, en die er altijd zal zijn, gezien of ongezien. Zijn wortels zijn overal, onzichtbaar in het water, bedolven onder stof, modder
en aarde.
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Wel bevoegd en niet bekwaam
Competentieontwikkeling en -beoordeling in het onderwijs
Tekst: F.A.W. de Baaij

In de onderwijswetgeving is opgenomen dat alleen les gegeven
mag worden door daartoe bevoegde leerkrachten. Die bevoegdheid kun je behalen door een opleiding tot leerkracht te volgen
aan een lerarenopleiding en de tentamens en examens met goed
gevolg af te leggen. Vervolgens krijg je een diploma met de enigszins vreemde benaming: ‘akte van bekwaamheid’. Wat gebeurt er
met die ‘bekwaamheid’ na de opleiding. In dit artikel een beschouwing van dit fenomeen.
Bevoegdheid
Als je zo’n ‘akte van bekwaamheid’ bezit dan betekent dit, dat je volgens de wet bevoegd bent en hopelijk
ook bekwaam. Dat is ogenschijnlijk hetzelfde maar er is
een substantieel verschil. Zo ben ik zelf zo’n vijfendertig
jaar geleden in het onderwijs begonnen als leerkracht met
een akte van bekwaamheid en was aldus volgens de wetgever bevoegd om les te geven. Aan het hoofd van de school
waar ik toen werkte, verstrekte ik een kopietje van mijn
akte om mijn bevoegdheid en ‘bekwaamheid’ aan te tonen. Desgevraagd zou hij het aan de bevoegde instanties
kunnen tonen, want daar werd wel op gecontroleerd. Mijn
bekwaamheid in de praktijk had hij wellicht kunnen beoordelen, door mij van te voren enkele proeflessen te laten
geven aan de hand van een aantal objectieve criteria.
Zelf ging ik mij afvragen wat ‘bekwaam zijn’ eigenlijk in
zou kunnen houden. Want in feite is bekwaamheid de mogelijkheid om in alle situaties de juiste doelen na te streven, zodanig, dat zowel de lesgever als de lesnemer zich
kunnen ontwikkelen. Dit ontwikkelen zou dan inhouden:
zelfwording en daardoor komen tot een ontwikkeling van
het elektron, zoals het in de evolutie is gegeven. Zodat
leerkrachten in ontwikkeling zijn en sneller situaties kunnen inschatten en hanteren. Dit geeft een schat van mogelijkheden in het onderwijs, en het werkt ook nog zeer
efficiënt.
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Bekwaamheid
Het hoofd der school verkeerde in de veronderstelling dat hij behalve een bevoegde ook een bekwame leerkracht had benoemd. Zelf was ik daar niet zo zeker van. Ik
werd namelijk meteen voor de leeuwen gegooid en moest
lesgeven aan een combinatiegroep van zo’n vijfendertig
leerlingen. Dat viel niet mee in het begin. Het vak leerde
ik dan ook met vallen en opstaan. Ik voelde op mijn klompen aan dat ik, behalve door te leren van mijn fouten, aanvullende cursussen en opleidingen moest volgen om beter
bekwaam te worden en te blijven. Terugkijkend is er in die
vijfendertig jaar immers wel het nodige veranderd als het
gaat om lesmethodieken, het omgaan met moeilijk lerende
kinderen en allerlei gedragsproblematieken.

Vroeger was het ‘eens bevoegd’ en
daarna ‘altijd bekwaam’.
Gelukkig is dat veranderd.
Je kunt nu wel bevoegd zijn
maar niet bekwaam.

Dit alles bijhouden vraagt wel het een en ander van een
lesgevende, en ook van de lesnemende. Want de tijden veranderen, maar het lijkt wel alsof mensen dit toch niet al te
best bij kunnen houden. Dit blijkt uit het vele ziekteverzuim in de onderwijssfeer. Leraren worden overspannen,
zien het niet meer zitten, evenals de leerlingen, die naar
school gaan meestentijds beschouwen als een moeten. Hoe
kan dit alles in verandering komen, zodanig, dat zowel de
lesgever als de lesnemer prettig in hun vel komen te zitten?
Want wie prettig in zijn vel zit in zijn werk is al aardig ‘bekwaam’ en dus wel bevoegd om wat lessen te geven. Deze
bekwaamheid houdt dan ook in, dat een volwassene zijn
pupillen richting kan geven in hun jonge leven en hen een
perspectief kan aanbieden voor een interessante toekomst.
Hij zal pupillen, leerlingen ook moeten kunnen begeleiden bij hun meer persoonlijke moeilijkheden. Maar wie
kan dit en wil dit? Het is naast het lesgeven een bijna onmogelijke taak. Vrijwel niemand is opgewassen tegen de
huidige druk in het werk en de verantwoordelijkheden die
worden opgelegd van bovenaf, zoals datgene wat wetgevers eisen en zoals lesprogramma’s die afgewerkt moeten
worden.
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Praktijk van het lesgeven
In mijn huidige werk als schoolbestuurder kom ik
op de scholen regelmatig leerkrachten tegen die na hun
afstuderen nauwelijks meer een bijscholing van enige importantie hebben gevolgd. Voor anderen is dat al jaren geleden. Dat is vreemd omdat onderwijs door de maatschappij gezien wordt als een belangrijke instantie waar kennis
wordt overgedragen. En deze kennis verandert met de ontwikkelingen in dezelfde maatschappij.
Ik vergelijk het wel eens met het beroep van automonteur.
Deze zou er niet meer in slagen om met de kennis van dertig jaar terug de moderne auto’s van deze tijd vol elektronica te repareren. Toch verwachten we dat wel van hem.
Regelmatig zal zijn baas hem dan ook laten bijscholen omdat de klanten anders weglopen. En de monteurs vinden
dat overigens ook de normaalste zaak van de wereld.
Vreemd dat daar in het onderwijs anders naar gekeken
wordt. Vroeger was het ‘eens bevoegd’ en daarna ‘altijd
bekwaam’. Gelukkig is dat veranderd. Je kunt nu wel bevoegd zijn maar niet bekwaam.
Want bekwaamheid is een instelling van de persoon, van
de leraar of lesgever zelf, bevoegd zijn is het papier wat je
krijgt na het examen. Zelfkennis en zelfontwikkeling zijn
een heel belangrijk onderdeel om werk op velerlei terreinen goed te kunnen doen, en zeker in het onderwijs. Want
daar leren kinderen hoe ze zich in de maatschappij behoren te bewegen.
De leraar, het voorbeeld
Het behoort ook tot mijn taken om leerkrachten te
ontslaan als de conclusie luidt dat zij echt ‘door het ijs zakken’ als het gaat om hun bekwaamheid. Onze opdracht is
immers om het beste onderwijs te verzorgen voor de kinderen die de ouders aan onze scholen toevertrouwen.
Het feit dat dit af en toe gebeurt, zet andere personeelsleden wel aan het denken, zo is mijn ervaring.
Natuurlijk zit er een aanzienlijk verschil in het niveau tussen de ene en de andere leerkracht, maar de vraag is hoe je
dat zo objectief mogelijk in beeld brengt.
De wetgever en het onderwijsveld hebben ook ingezien dat
hierin wat directer gestuurd moest worden. Sinds enkele
jaren is in het onderwijs de wet Beroepen in het Onderwijs
(Wet BIO) van kracht.

In deze wet wordt geregeld dat leerkrachten moeten voldoen aan bekwaamheidseisen. De bekwaamheidseisen zelf
mochten door het veld ontwikkeld worden. Daarvoor is
in Nederland de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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opgericht. Ook voor leden van het management zijn er inmiddels bekwaamheidseisen in ontwikkeling, geïnitieerd
door de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA).
Maar dit blijven bekwaamheidseisen die aangeleerd moeten worden. Het zijn niet de eisen, die men toch ook mag
stellen aan mensen die het voorbeeld moeten zijn voor
kinderen uit velerlei lagen van de bevolking. En alleen
maar bekwaamheidseisen stellen op het vlak van dingen
leren, is één. Dit zal niet de verwachte uitwerking hebben,
als er niet ook op het terrein van de zelfontwikkeling, de
persoonlijke ontwikkeling wordt ingespeeld.
Zelfontdekking en vaardigheden
Het ontwikkelen van competenties die tot een betere
bekwaamheid moeten leiden en het beoordelen daarvan,
is mede daardoor een actueel thema binnen het onderwijs
geworden. Onderwijs gaat niet meer alleen over het aanleren van cognitieve vaardigheden, zeg maar het overbrengen
van kennis, maar is ruimer geworden. Personeelsleden in
het onderwijs worden competentiegericht opgeleid en bijgeschoold. Dat vraagt om een verheldering. Competenties
zijn vaardigheden die zichtbaar zijn in gedrag. Het gaat er
dus om wat je aan waarneembaar gedrag ziet.
Een competentie is bijvoorbeeld ‘Pedagogisch handelen’.
Gedragsindicatoren die daarbij horen zijn onder andere:
• weet een sfeer van vertrouwen te wekken in de groep;
• gaat respectvol met leerlingen om;
• de leerlingen voelen zich veilig in de groep.
Eigenlijk moet je het zo concreet maken dat je met een
kijkwijzer of observatielijst achter in een klaslokaal kunt
gaan zitten en een leerkracht kunt scoren op een aantal
gedragsindicatoren.
Zo zijn er voor het onderwijs inmiddels zo’n zeven basiscompetenties benoemd, die elk een aantal indicatoren
kennen. Deze competenties kun je allemaal scoren, bijvoorbeeld op een vierpuntschaal van onvoldoende tot
goed. Dan kun je vervolgens afspreken dat een leerkracht
alle zeven competenties minimaal voldoende moet scoren
om zich bekwaam te mogen noemen.
Toch is dit alleen niet genoeg. Uiterst belangrijk blijft de
persoonlijke ontwikkeling waardoor men zich automatisch
bovenstaande dingen eigen maakt. Vooral door zelfkennis,
en daarmede het kennen van de mechanismen waarmee
mensen werken. Want omdat iemand dat bij zichzelf doet,
kan hij zaken ook herkennen bij anderen. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. Want wie aan zichzelf werkt, werkt
tevens aan de vaardigheden waarvan hierboven sprake is:
het ‘pedagogische handelen’.

Langzaam maar zeker
Het ministerie van onderwijs probeert ook nog op
een andere manier de leraren qua ontwikkeling in beweging te krijgen. Sinds enkele jaren is er de ‘Lerarenbeurs
voor scholing’. Leerkrachten kunnen een studiebeurs aanvragen om een aanvullende (master)opleiding te volgen.
De werkgever krijgt extra financiële middelen om de vervangingskosten te betalen van de leerkracht die onder
schooltijd op cursus is. Het is te merken dat een groeiend
aantal leerkrachten van deze mogelijkheid gebruikt maakt.
Dat geeft hoop zou je zeggen.
Maar niet voldoende hoop. Want uiteindelijk zal blijken,
dat het voortdurend op herhaling gaan geen soelaas biedt.
Dit is in de vorige eeuw al gebleken in de vele trainingen
voor bedrijfsmedewerkers. Altijd weer vervielen zij in de
oude patronen van weleer. Er moet dus iets anders zijn,
waardoor mensen in verandering kunnen komen. Welnu,
het enige dat daarbij kan helpen is de zelfontdekking, en
daaruit voortvloeiend het ontdekken van hoe de ander is.
Omdat dit niet in een paar maanden te ontdekken valt,
vraagt dit alles wel meer tijd. Maar uiteindelijk zullen zowel werkgever als werknemer de vruchten gaan plukken
van deze inspanningen en beter en gemakkelijker gaan
functioneren.

Het is opvallend dat er externe prikkels
moeten komen van de
overheid en besturen
om leerkrachten in ontwikkeling te
krijgen.
Vooral prikkels die te maken hebben
met geld.
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Geld is hoofdzaak, niet het werkplezier
Verder is het nu mogelijk om te differentiëren in
functieschalen. Het ministerie stelt sinds kort voor goed
presterende leerkrachten meer financiële middelen beschikbaar om een hogere beloning te betalen.
De meeste leerkrachten in het basisonderwijs zitten in
schaal LA en kunnen voortaan, mits goed beoordeeld door
hun directeur, doorstromen naar schaal LB. Dan moeten
ze wel aantoonbaar goed presteren en aanvullende opleidingen hebben gevolgd. Deze hogere schaal levert hen op
termijn maandelijks zo’n € 500,- extra op. Het is inmiddels ook mogelijk om leerkrachten de tot voor kort ge-

Dit heeft tot gevolg dat mensen
anders gaan kijken, anders gaan denken,
anders gaan leven
en zich anders gaan gedragen.

bruikelijke jaarlijkse automatische stijging in hun salaris te
onthouden als ze niet goed functioneren. Na aanvullende
scholing kunnen ze een jaar later alsnog een regeltje hoger
stijgen in de schaal. Dat vindt men in het algemeen niet
leuk maar het blijkt wel motiverend te werken.
Het opvallende is dat deze gedwongen externe prikkels
blijken te werken.
Er is een groeiend aantal leerkrachten dat scholing wil
gaan volgen en daarna wil doorschuiven naar een hogere
schaal. Op zichzelf zou zich dat in de toekomst moeten
gaan vertalen in betere onderwijskwaliteit. Als dat het geval is dan zou je kunnen zeggen dat deze maatregelen hun
nut hebben bewezen, maar de vraag is of daar wel zo’n
causaal verband tussen zit.
Het is opvallend dat er externe prikkels moeten komen
van de overheid en besturen om leerkrachten in ontwikkeling te krijgen. Vooral prikkels die te maken hebben met
geld. Het is zeker niet zo dat alle leerkrachten intrinsiek
gemotiveerd zijn om hun bekwaamheden uit te breiden.
Zij lijken kennelijk pas echt in beweging en ontwikkeling
te komen als je aan hun salaris komt. Daaruit zou je kunnen afleiden dat onderwijsgevenden eigenlijk niet zo’n
goed beeld hebben van wat ontwikkeling is. Zij hechten
meer aan geld verdienen dan aan een goed werkstuk af te
leveren aan de leerlingen. Zij hebben over het algemeen
genomen dus geen werkplezier. Zij hebben blijkbaar ook
geen idee van de mogelijkheden van zelfkennis en zelfontwikkeling. En als je dat niet van jezelf weet dan is het ook
lastig om de kinderen die aan je zijn toevertrouwd, te leren
zichzelf te ontwikkelen.
Daar ligt dus de mogelijkheid om mensen te animeren
zichzelf te ontdekken. Daar moeten leerkrachten het van
hebben, dat ze interesse gaan krijgen in hun eigen handelen, in hoe ze zelf opereren en zijn, en vandaar ook kunnen
bezien hoe anderen in het leven staan.
Lilaca, ontplooiing van de persoon
In dit verband is het wel leuk om het huidige onderwijs en opleiden te vergelijken met het onderwijs in
de lilaca. In de lilaca gaat het om de ontplooiing van de
persoon en het ontwikkelen van de lichaamsmaterie. Dat
is wat voorop staat. Een neveneffect is, dat door deze ontwikkeling ook het mentaal op zijn juiste waarde wordt geschat, wat resulteert in een veel ordelijker en logischer
denken. Als door de zelfkennis het mentaal
op orde is gebracht, breiden de mentale
kennis en vaardigheden zich als
vanzelf uit. Want wat is het geval? Het blijkt dat het denken
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in feite op een oneigenlijke manier wordt gebruikt en dat
het daardoor eerder belemmerend is dan voordelen biedt
in werk en privé-leven. Te onderscheiden wanneer wel
gebruik moet worden gemaakt van denken, en wanneer
niet, is een essentieel onderdeel van lilaca. Deze barrière
moet eerst geslecht worden, wil een mens verder komen
met zichzelf. Bovendien is duidelijk geworden, dat mensen vooral vanuit geijkte patronen leven, die zorgen dat ze
ook steeds weer vervallen in hun oude gewoonten. Want
deze patronen zijn neergelegd in het DNA-molecuul en
kunnen niet zo maar veranderd worden. Daarvoor is meer
vereist dan alleen maar een discipline die men zichzelf kan
opleggen.
Deze ontwikkeling wordt ter hand genomen door het lila
bij diegene die dit wil. Het lila is een energie die werkt aan
de materiële evolutie van de mens. Het is een energie die
het vermogen heeft om de persoon in de mens naar voren
te laten komen, maar ook om daardoor het lichaam van de
mens meer bewust te maken. Dit heeft tot gevolg dat mensen anders gaan kijken, anders gaan denken, anders gaan
leven en zich anders gaan gedragen. Ze beleven de wereld
meer met zichzelf.
Individueel onderwijs
In de lilaca wordt echt inhoud gegeven aan het begrip ‘ontwikkeling’. Ontwikkelen zou je hier kunnen beschrijven als het ‘afpellen van buitenlagen’ zodat je dichter
bij je ware kern of zelf komt.
In deze ontwikkeling wordt niemand gedwongen iets te
doen wat hij niet wil. En dan blijkt pas goed, hoe moeilijk
het voor mensen is om in beweging te komen. Liever dan
veranderen blijven ze steken in oude patronen, waar ze de
last wel van voelen, maar die ze onmogelijk zelf kunnen
wijzigen.
Ook in dit type vrij onderwijs zijn er dus externe prikkels
nodig om in beweging te komen.
Zo is er elke dag een tutorsuprolo met een lesprogramma
die de ontwikkeling ondersteunt. Het onderwijssysteem
wordt op gezette tijden geëvalueerd en iedereen kan advies
krijgen over zaken waar hij tegen aanloopt.
Er is geen speciale bevoegdheid nodig om aan deze ontwikkeling te beginnen.
De tutorsuprolo’s die de opleiding verzorgen, hebben overigens ook geen wettelijke bevoegdheid.
Ze doen wat ze moeten doen om de ontwikkeling te sturen, en zij doen precies wat hoort bij ieder persoonlijk, zodat hij of zij zo snel mogelijk verder kan komen met zichzelf. Dit onderwijssysteem werkt heel individueel, voor
ieder zijn de dingen anders. Zo wordt er wel samengewerkt
op sommige punten, maar de ontwikkeling blijft toegesneden op de specifieke persoon.

Vanuit een allesomvattende visie wordt ook waargenomen
hoe het staat met de progressie van de leerlingen en of er
al dan niet bijgestuurd moet worden. Deze ontwikkeling
kan kort of lang duren, afhankelijk van inzet en motivatie.
Het élan van de lesgever
Maar ook al zijn er langere tijd externe prikkels nodig, er komt een moment dat de motivatie steeds meer
intrinsiek gestuurd vanuit de persoon zelf komt, omdat
het uiteindelijke doel scherper voor ogen komt en iemand
in feite niets anders meer wil dan verder komen op zijn
weg naar zichzelf. Als dat het geval is, kan er sprake zijn
van echte groei die concreet waarneembaar is in gedrag en
houding. Tot een bevoegdheid zal deze ontwikkeling echter niet leiden, hoewel zo’n persoon meer bevoegd raakt
dan wie dan ook, en beschikt over kwaliteiten die met geen
enkel papier te behalen zijn.

De bekwaamheid om een zicht te hebben op alles wat
zich voordoet in het hedendaagse onderwijs, en daarbij
zelf ontspannen te blijven en nooit moe, geeft élan aan de
lesgever. Een élan dat aantrekkelijk is voor leerlingen, die
meer gemotiveerd zullen zijn om de lessen bij deze specifieke leraar of lerares te volgen.
De persoon in ontwikkeling wordt ‘bekwamer’ om zich
staande te houden in deze turbulente maatschappij, om
zijn werk uit te voeren met een heldere visie en diepere
inzichten, om efficiënt met energieën om te gaan, om antwoord te krijgen op diverse levensvragen. En dat helpt zeer
om ook een meer bekwame leerkracht te worden.
Daar heeft iedereen dan profijt van, de leerkracht, de leerling, de ouders van de leerling, en de gehele maatschappij.
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Rosa ‘New Dawn’

Tekst: A.M. Peek

In de zomer van 2009 blijkt dat de ‘New Dawn’, een van de sterkste rozensoorten,
aan het kwijnen is. In de Ganzentuin, een centraal gelegen tuin op de Pauwekroon,
is de roos in een heel korte tijd voor een groot deel afgestorven en het is onduidelijk
wat daarvan de oorzaak is. Ook in andere tuinen staat deze roos er niet zo goed bij.
Dit heeft geleid tot een lilaïsch onderzoek waarvan in dit artikel verslag wordt
gedaan.

De eerste gedachte is dat er misschien
een ziekte is waarvoor de New Dawn
gevoelig is of dat er andere omstandigheden zijn waardoor hij niet tot
wasdom komt. Maar wat zou er nu
werkelijk aan de hand zijn?
Het verzorgen van rozen is een van de
vele gota’s op de Pauwekroon. Voor
iedereen die bezig is met een ontwikkeling van zijn materie is het op
de eerste plaats interessant om stil te
staan bij wat een gebeuren als dit laat
zien over de persoon zelf. Dan vloeien daar als vanzelfsprekend vragen uit
voort, die helderheid kunnen brengen over de situatie die zich voordoet
in verband met diegene die de gota
doet. Want ook al doet een goti een
gota in de tuinen, hij tuiniert niet.
Hij is altijd bezig zichzelf te ontdekken, zowel psychisch als fysiek.
Het besluit
Allegonda Stierevelt, een van
de goti’s die regelmatig een gota doet
in de Ganzentuin, besluit om de komende tijd eens extra te letten op wat
ze zoal merkt als ze in de buurt is van
deze roos. Hoewel ze weet dat dit besluit een mentale actie is, kan het geen
kwaad om daarmee te beginnen. Ze
26

blijft echter wel attent om misschien
iets te ontdekken op een andere wijze
dan met haar verstand. Wat valt haar
het eerste op?
Vooreerst de kale stam, want daar
zit geen blad aan, ook bijna geen
bloem. Wat een verschil met vorig
jaar, toen de klimroos vol was van
prachtig groen blad en overvol was
met de zachtwitroze rozen! De geuren verspreidden zich door de hele
Ganzentuin en daarbuiten. Een donkerblauwe Clematis slingerde er doorheen zodat dit geheel er uitzag als een
stralende bruid die omarmd wordt
door haar bruidegom, die op zijn
beurt omhuld werd door de zachtroze
kleur van zijn bruid.
O, wat schrok Allegonda toen ze op
een dag merkte dat de New Dawn
er een beetje armetierig bijstond. Ze
wilde het liefste direct maatregelen
nemen, zodat hij ook onmiddellijk
zou herstellen. Ze peinsde zich suf om
iets te verzinnen. Maar wat? En wat
betekent het dat ze schrikt? En vanuit
welke beweging wilde ze direct eerste
hulp gaan bieden?
Ze beseft wel dat het egobewegingen
zijn, waardoor ze zich laat leiden. Dus
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eerst maar eens even gaan zitten, om
de zaak op zich in te laten werken.
Allegonda realiseert zich dat ze liever
niet kijkt naar wat het haar laat zien
over zichzelf. Want een confrontatie
met ziekte, of misschien wel met de
dood in zichzelf, die gaat zij liever
uit de weg. En als ze zo eens naar de
‘New Dawn’ roos kijkt, is hij eerder
dood dan levend.
Leuk
Zij heeft de rozen het laatste
jaar regelmatig verzorgd. Ze vond het
leuk om dat te doen. Maar nu wordt
in een keer duidelijk dat ‘leuk’ voor
haar minder vrijblijvend is dan dat
het leek. Want wat vond ze er nu eigenlijk leuk aan? Het ziet er naar uit,
dat ze dingen alleen leuk vindt als het
goed gaat, als het perfect gaat volgens
haar idee. Zij is erg op perfectie. Als
de roos goed bloeit en dus doet wat zij
van hem vraagt, is het leuk, dus per-

kan toch zeker geen goed teken zijn.
Haar machtsuitoefening, zelfs over
een roos, wordt nu wel
heel duidelijk voor
haar neus gezet. Maar ook
dat denken en leven in
‘goed en slecht’, zoals dat
gewoon is voor haar en
ieder mens, sterk verhindert
om eens wat verder te kijken naar wat er is.
De leuke,
bijna dode roos
Allegonda ontdekt dat er
een behoorlijk aantal gedachten, associaties en ideeën zijn over rozen en over
hun verzorging. Ze komen
moeiteloos naar voren als zij met een
kopje thee op een van de terrasjes in
de Ganzentuin gaat zitten.
Zo leeft ze bijvoorbeeld met het idee
dat rozen moeilijk zijn in hun verzor-

En nu, nu heeft die perfectie geleid tot vernietiging
van de roos, zo blijkt het nu.
Dat is een verschrikkelijke ontdekking.

fect. Nu hij niet doet wat zij van hem
vraagt, vindt ze er niets meer aan, het
is niet perfect. Ze voelt alleen onmacht en ellende. En vooral ervaart ze
het als iets dat niet goed is. Het altijd
weer terugkerende goed en slecht dat
in elke vezel van haar lichaam aanwezig is en waarop alles wat zij doet gericht is. Want die roos doet niet wat
zij wil. Hoe durft hij? Zij is toch de
baas? Die roos is toch van haar en zij
verzorgt hem goed. Dan behoort hij
het ook goed te doen. En zo niet, dan
hoort hij straf te krijgen. Allegonda
beseft nu, dat zij alles altijd heel goed
wil doen... en dat ze goed wil zijn.
En een roos die bijna het loodje legt

ging. Ze denkt dat rozen nogal moeilijke bloemen zijn, een soort waar
je veel aandacht aan moet besteden,
maar waarvan je nooit goed weet hoe
dat dan uitpakt.
Neem bijvoorbeeld de snoeiactiviteiten in het voorjaar. Dat is altijd
een hele klus, niemand wil het doen.
Want altijd was er wel iets mee. Dan
weer was er te diep gesnoeid in het
najaar, waardoor de takken in de winter zover invroren dat er niet veel van
over bleef. En een andere keer durfde
niemand meer iets te knippen, waardoor de rozen hun energie veel te veel
moesten verdelen over allerhande
kleine frummeltakjes en ze er maar

slapjes bij stonden.
Ze merkt dat die belevenissen met de
rozen bij haar eigenlijk alleen maar
haar idee heeft versterkt dat het dus
moeilijk is om ze te verzorgen. Wat is
hier nu werkelijk aan de hand?
Want met de rozen is er dus altijd
wat. Vooral omdat zij heel erg kleintjes bezig is hierin. Zij durft niet op
een behoorlijke manier te snoeien. Zij
is ook niet bezig om eens goed te kijken wat die roos nu eigenlijk vraagt.
Er is al een jarenlange ervaring, maar
toch wil of kan niemand op de juiste
wijze snoeien. Altijd gebeurt er weer
hetzelfde. Er gaat Allegonda een licht
op. Zou dit iets zijn van de mentaal fysiek materiële materie, met al
zijn vaste patronen? Waardoor zij altijd weer in hetzelfde idee vervalt, en
denkt dat het heel moeilijk is, terwijl
in de vrije natuur de dieren echt niet
kijken welke tak ze gaan opeten? Als
hij maar lekker mals is, is het goed.
Toch voelt ze zich ook uitgedaagd,
want duidelijk wordt, dat je er met
perfectie niet komt. De perfectie die
zij zo hoog in het vaandel heeft staan.
Anders zou die roos er niet zo belab27
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berd bijstaan. Bovendien is het zo,
dat je altijd verder kunt komen met
jezelf door dit soort gebeurtenissen.
Ze hoeft zich dan ook niet te laten
afschrikken door een roos die haast
dood is. Is het juist niet daardoor dat
ze zich met verve is gaan bezighouden
met de verzorging? Precies, omdat
die zo moeilijk was? Dan zou zij wel
eens even laten zien, dat zij het wel
zou maken met die rozen. En nu, nu
heeft die perfectie geleid tot vernietiging van de roos, zo blijkt het nu. Dat
is een verschrikkelijke ontdekking
voor Allegonda.
Zo gebeurde het dat de roos wel moest
gaan doen wat Allegonda wilde. Want
zij wilde gaan schitteren met die roos.
Nu ja, dat blijkt wel anders uit te pakken, als ze ziet wat er nu aan de pergola hangt.
Och arme roos, die glans moet brengen aan een ijverige goti, als bloeiend resultaat van haar tomeloze inzet.
Maar wat zegt zij: ‘Arme roos?’ Neen,
helemaal geen arme roos. De roos is
een reden tot blijdschap, ook zoals hij
nu is, want hij is het middel waarmee
ze dit allemaal kan ontdekken in een
gota die ze doet. Wat is nu de ontdekking van Allegonda? Dat de roos haar
dingen kan laten zien over haarzelf als
hij bloeit, maar ook als hij bijna dood
is.
Allegonda zit even heel stil op haar
stoel. Dat is een wereldschokkende ontdekking! Daar heeft ze nog
nooit bij stil gestaan. Dat laat de
tutorsuprolo haar dus hier zien, op de
stoel bij de ‘New Dawn’ roos.
Rozen en liefde
Rozen
hebben
natuurlijk
ook hun eigen betekenis, mijmert
Allegonda dan. Mensen geven vaak
een roos aan de geliefde, vooral de
rode roos wordt daarvoor gebruikt.
Maar ook vrienden, vriendinnen geven elkaar rozen. En ook worden rozen gegeven gewoon, omdat ze mooi
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zijn. Ze zijn heel harmonisch opgebouwd en hebben vaak een heerlijke
geur.
Nu wordt het Allegonda opeens heel
duidelijk, dat de roos haar moest dienen. Allegonda zette haar machtskrachten erop en daaruit spreekt nu
niet direct genegenheid of liefde voor
de roos. Neen, ze verkracht hem gewoon, beseft ze vol schrik. Zo is zij
toch niet, zij heeft toch altijd met iedereen het beste voor? Ook met de
New Dawn?
Ze wenste hem het allerbeste en die
wens betekende het beste voor haar:
een groei tot in de hemel... maar
vooral ook over de pergola in de
Ganzentuin, met een rijkelijke bloei.
Zodat een ieder haar kleur en weelde zou kunnen bewonderen en haar
geuren zou genieten, en weten dat dit
alles kwam door de grote en perfecte
zorg van Allegonda.
Liefde en macht
Allegonda heeft het bijna niet
meer op haar lekker zittende stoel
in de Ganzentuin onder de pergola. Haar kopje thee wordt koud.
Allegonda voelt een enorm verzet in
haar lichaam tegen deze dingen. Zo
wil zij niet zijn, en de volgende gedachte is meteen: ‘Zo ben ik ook
niet’. Maar er is anders gebleken.
Zij heeft in de gota ontdekt hoe
het zit met haar machtsuitoefening en dat is niet
meer weg te poetsen.
Als het licht er op
heeft gestaan, en
zij heeft het gezien,
kan het niet meer
weggedaan worden.
En Allegonda weet
uit ervaring - dat ze
het dan nog wel niet
wil weten en het daarom wel wegdoet - dat
het daarmee echt niet
weg is, want het is er altijd,

hinderlijk aanwezig. Ook al doet ze
net alsof het er niet is.
En dat is dus wat ze ook ontdekt. Dat
het niet helpt om dingen te ontkennen. Want zij is zoals ze is, en dat ze
het niet wil weten is punt twee. Maar
het blijft zo dat ze een machtsfiguur
is, die altijd anderen wil dwingen en
naar haar hand wil zetten. Als anderen niet doen wat zij wil, zoals nu
met de roos, is dat meteen aan haar
gezicht te merken. Het verstrakt, gaat
opzwellen, haar kin wordt 3 keer zo
groot en iedereen kan zien dat haar
iets niet bevalt. Ze voelt het nu ook in
haar gezicht, die trekking, waarin ze
laat merken dat het niet goed is wat
er gebeurt. De roos is de schuld, die
heeft het verziekt. Nu zit zij met de
gebroken eierschalen op schoot. Dat
kan niet. Dat mag niet.
Allegonda begint zich behoorlijk op
te winden. Alles draait rond in haar
lichaam, haar hoofd tolt, en ze voelt
dat er allerlei negatieve krachten invloed op haar beginnen uit te oefenen. Zonet was ze nog blij iets te kunnen ontdekken, nu is er niets meer
leuk, niets meer goed. En die roos,
die kan dood
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geerten. Boeddhisten mogen geen begeerten hebben, dus moeten ze die
met hun mentale disciplines wegwerken.
Zo doet Allegonda dat ook, merkt ze.
Ze wil de roos goed verzorgen, maar
door haar gestrenge en mentale discipline van de perfectie, bereikt ze het
tegengestelde. Hij moet voldoen aan
haar begeerten.
En dan wordt ze behoorlijk kwaad als
hij niet doet wat zij wil. Ze krijgt dan
behoorlijk de ziekte in, te zien aan
haar kin.

gaan. Dat is zijn verdiende loon, hij
heeft haar niet gehoorzaamd.
Een lichtformatie
en een lila proces
Allegonda gaat nu maar eens vragen
of de tutorsuprolo haar kan laten
zien wat er aan de hand is met haarzelf. Want dan kan zij misschien ook
zien wat er met de ‘New Dawn’ aan
de hand is.
Zij doet een lichtformatie en wat ziet
zij in zichzelf?
Een boeddhistische jonge monnik die met
smaak en gulzig eet
van een stuk brood.
Het is een
jong

kind, een jongen van ongeveer 8 jaar,
met kaal geschoren hoofd en gekleed
in de voor boeddhisten bekende donkerrode kledij.
Nu vraagt Allegonda zich af, wat de
tutorsuprolo haar wil laten weten
hiermee.
Ze probeert met de kennis die zij
heeft hierover, het beeld te duiden.
Ze probeert dus wat.
Wat er uitkomt is het volgende:
Een boeddhist is iemand die volgens
strenge disciplinaire regels leeft om
de mentale verlichting te kunnen bereiken. Het lichaam wordt daardoor
onder hevige druk gezet. De perfectie speelt hierbij een grote rol en
Allegonda streeft zelf ook op haar manier naar perfectie. Dat is dus alvast
één ding wat duidelijk wordt: haar
perfectie is geen perfectie, maar een
gewone verstandelijke discipline, net
zoals bij de boeddhisten. Een perfectie die zelfs leidt tot de bijna dood
van de roos.
Deze jonge monnik is nogal gulzig, dus hij heeft heel veel be-

Dat is toch wel het toppunt, dat die
tutorsuprolo dat zo weet te brengen!
Ze kan er nu echt niet meer onderuit,
dat ze gewoon een vat vol begeerten
is, onder het mom van perfect te zijn.
Ze oefent ook valse macht uit, zoals
de boeddhisten ook doen. Want het
lijkt alsof ze geen begeerten hebben,
maar die zijn er wel, en daarmee oefenen ze dus met hun dwangmatigheden stiekem macht uit over anderen,
die naar hen opkijken en denken dat
boeddhisten heel zuiver leven.
Allegonda zit een beetje verdwaasd
voor zich uit te staren. Er blijven voor
haar nog wel vragen over, maar toch,
ze voelt wel een beetje waar de schoen
wringt. Dit is gewoon het toppunt
voor haar.
Eigenbelang
Ze blikt nog eens terug op de
periode waarin zij de roos regelmatig verzorgde. Ze was er fier op dat
zij dat kon en ze benutte ook alle gelegenheden om dat te doen. Ze had
van een andere goti gehoord dat ze
de structuur van de roos in de gaten
moest houden. Sinds die tijd hield
ze ‘de structuur’ in de gaten. Nieuwe
scheuten leidde ze rond de paal op het
moment dat ze nog soepel en buigzaam waren. Andere takken herkende
ze voortaan als ‘zijscheuten’ die juist
wat kort konden worden gehouden.
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Maandelijks en soms wel vaker was ze
wel wat doende ermee.
De ander goti’s leken het soms
wel overdreven te vinden en toen
Allegonda ernaar had gevraagd, sprak
Neelie Hemelrijk zich daar ook voorzichtig over uit: „Ja, ik weet het ook
niet, maar ik vind wel dat we er veel
aan knippen...” Daarmee bedoelde
Neelie dat ze vond dat Allegonda er
veel aan knipte. Dat durfde ze niet
te zeggen, daarom hield ze het wijselijk in de ‘wij’-vorm, en ook zei ze dat
ze het niet wist. Dan kon Allegonda
niet kwaad worden op haar. Want die

Twee van de drie dikke
takken van de New
Dawn hebben de
winter niet overleefd.
Maar aan de derde tak
ontspringen nieuwe
takjes en blaadjes en
uit de grond is ook een
nieuwe loot ontstaan.
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vraag van Allegonda was niet vrijblijvend, eigenlijk mocht niemand zeggen wat er was. Ook daar oefende
Allegonda haar macht uit, vrijheid
van meningsuiting was er niet, dat
voelde Neelie wel op haar klompen
aan.
Al met al wordt het wel duidelijk dat
Allegonda met een stevige en rigide
discipline te werk is gegaan en dat
daar ook een sterke dwang en machtsuitoefening in werkt. Wat zij zelf als
enthousiasme zou benoemen, blijkt
een streng regime te zijn dat voortkomt uit een enorme begeerte naar
macht, roem en eer.
En er valt haar nog iets op. In de periode dat het onderzoek gaande is,
merkt ze dat ze het erg graag wil weten en dat ze zich er eigenlijk in vastbijt. Opnieuw moet er dan iets. Het
komt haar steeds meer voor dat ze
de dingen erg moeilijk op hun beloop kan laten. Dat ze niet tot de essentie kan komen van wat iets betekent. En dat ze niet openstaat voor de
tutorsuprolo. Want ze gaat gewoon
haar eigen gang, op haar eigen perfectionistische en dwangmatige manier.
Dat is wel een opening om een berg
negativiteit in haar lichaam toe te laten!
 e uitgeklede
D
gewurgde roos
De roos wordt midden in de zomer
helemaal terug gesnoeid tot op de
kale stam. Toen dat gebeurde viel er
nog iets op: de plastic binders die ze
eerder had gebruikt om de takken te
leiden, zaten op sommige plaatsen behoorlijk strak. De roos was gegroeid
in dikte en kwam nu ruimte te kort.
Een structuur voor de roos dient het
leven, wordt er gezegd. Maar wat
houdt zo’n structuur in? Het leven
valt niet te structureren. Het leven
leeft. En het leven leeft zoals het leeft.
Structuren voor rozen zijn uitgevonden door het mentaal. Het mentaal

dient het leven niet. Het mentaal
overheerst meestentijds het leven.
Hoe zou de tutorsuprolo de ‘New
Dawn’ behandelen? Allegonda weet
het niet. Allegonda beseft wel, dat
ze het leven heeft willen overheersen
met haar mentaal, door haar dictatuur er over uit te oefenen. Ze heeft
nu meegemaakt dat dwang leidt tot
verstikking en wurging en tot ziek
worden. En zo gebeurt dat ook in
haar zelf. Wat doet zij er mee? Ze
weet het niet. Haar machtsuitoefening is dus ook een belemmering om
alles aan de tutorsuprolo te laten. En
hem het heft in handen te geven. Dit
is nog een ontdekking op de valreep,
hoe kan het allemaal? Het één na het
ander wordt haar opgediend op een
goudschaaltje. ‘Het is wel een beetje
veel van het goede’, denkt Allegonda.
‘Nu mag het wel eens klaar zijn’. En
zo neemt ze het heft meteen weer in
eigen hand.
Het is mei 2010 geworden. Twee van
de drie dikke takken van de New
Dawn hebben de winter niet overleefd. Maar aan de derde tak ontspringen nieuwe takjes en blaadjes en
uit de grond is ook een nieuwe loot
ontstaan. Hij slingert als vanzelf om
de paal van de pergola en groeit zijn
weg omhoog. Daar hoeft niemand
iets aan te doen. Alleen als hij omvalt, zal Allegonda iets moeten gaan
doen. Wat? Zij weet het niet. De
tutorsuprolo zal het haar moeten laten weten. Zover is ze mentaal nu
wel. Maar of ze zich er aan houdt als
er iets gebeurt wat niet in haar structuur past, is de vraag. Want het mentaal fysieke patroon zit ingebakken
in haar moleculen, en dwingt haar
in haar oude gewoonten. Dat wordt
spannend, beseft Allegonda nu.
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De bibliotheek
door François Deconinck

Vandaag bezoek ik een paleis der boeken dat ik nog niet eerder heb
betreden. Een heuglijke dag voor een liefhebber van bibliotheken.
Met een routebeschrijving in de hand ben ik het gebouw dicht genaderd. Er is geen straat meer te bewandelen, hier moet het zijn. Ik
kijk om me heen. Aan een plein liggen enkele grote gebouwen, maar
nergens is een ingang te bekennen. Ben ik aan de achterzijde van de
bibliotheek terechtgekomen? Net voordat ik me zorgen maak, lopen er enkele mensen uit een gangetje. Ik loop hen tegemoet en zie
waarempel een deur aan het einde van de gang. Even later betreed ik
de bibliotheek van de Universiteit Leiden. Een bibliotheek die zijn
ingang verstopt, wat zegt dat? Ben ik ook zo onbenaderbaar? Mijn
aandacht is gewekt.
Ook binnen het gebouw vind ik slechts moeizaam de weg. In een
hal die verschillende vleugels met elkaar verbindt, staat precies in het
midden een zware, ronde pilaar. Hij ontneemt het zicht op de gang
waar ik naar toe wil. Zou ik ook zo wanordelijk zijn?
Aan de inschrijfbalie laat ik een lenerspas maken. De baliemedewerker overhandigt me niet alleen een pas, maar ook een papier waarop
een gebruikersnaam en een inlogcode staan. Daarmee krijg ik toegang tot het computersysteem van de bibliotheek. De baliemedewerker drukt me op het hart om het wachtwoord meteen te vervangen
door een wachtwoord van eigen keuze. Op het papier staat hetzelfde
advies. Linea recta loop ik naar een computer. Nadat ik inlognaam
en wachtwoord - PbhuKs7A6 - heb ingevuld, krijg ik een foutmelding. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ik probeer het opnieuw. En nog
eens. Het lukt niet. Na vier keer loop ik terug naar de balie.
De medewerker vraagt of ik me heb aangemeld voor LUS of VUW.
Ik kijk hem glazig aan. Hij verontschuldigt zich. „Ik had dat moeten
uitleggen,” zegt hij. „LUS is alleen toegankelijk voor medewerkers en
studenten van de Universiteit Leiden. Bezoekers hebben toegang tot
het computersysteem VUW.” Ik draai me om, maar de medewerker
is zo attent om me nog iets te vragen: „Hoe vaak heeft u geprobeerd
in te loggen?” „Een keer of vier,” antwoord ik. „Dan moet u een half
uur wachten,” zegt de man. „Als u zich enkele malen achtereen vergeefs heeft aangemeld, ontzegt het systeem u automatisch voor een
half uur de toegang.” Welgemoed loop ik naar de koffieruimte. Het
is tijd voor een kopje thee.
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Na een half uur probeer ik het opnieuw. Voorzichtig tik ik de ingewikkelde toegangscode in, ditmaal voor het systeem VUW. Er verschijnt een foutmelding. Ik snap het niet. Ook de volgende poging
resulteert in een foutmelding. De derde keer trillen mijn handen bijkans, zo ijverig probeer ik de code correct in te toetsen. Wéér een
foutmelding.
Aan de baliemedewerker leg ik de moeilijkheid uit. Hij snapt het ook
niet meer en belt het hulpbureau van de computerafdeling. Volgens
die afdeling is er niets aan de hand. Ben ik niet in staat om een moeilijk wachtwoord in te toetsen? Het lijkt er wel op. De baliemedewerker biedt aan om het ingewikkelde wachtwoord voor mij te wijzigen.
Zelf kan ik dat niet, want ik heb geen toegang tot het systeem. Maar
ook met het nieuwe, eenvoudige wachtwoord lukt het me niet om
me in te loggen. De baliemedewerker belt de computerdeskundige
wederom. „Er is inderdaad iets aan de hand. Dat wordt nu verder
uitgezocht,” is de boodschap.
De vertraging irriteert me. Maar ze intrigeert me ook. Wat is hier
aan de hand? Vrijwel onmiddellijk nadat ik de vraag heb gesteld, valt
mijn oog op het naamkaartje dat de behulpzame baliemedewerker
draagt: Frank Vreugd. De vreugde, hoe kon ik vergeten dat alles om
de vreugde draait! Er zit blijdschap verborgen in dit gebeuren! Mijn
stemming keert om als een blad aan de boom.
„Kan ik u nog ergens mee van dienst zijn?,” vraagt de heer Vreugd.
„Is het mogelijk om boeken te lenen, ook al heb ik geen toegang tot
het computersysteem?,” zeg ik. „Ja zeker,” antwoordt de heer Vreugd.
De schellen vallen van mijn ogen. Ik heb me helemaal voor niets ongerust gemaakt! In een gebouw zonder heldere structuur, temidden
van procedures die nodeloos ingewikkeld zijn, verlies ik de eenvoud
helemaal uit het oog. Ik kijk in de spiegel en zie een denkhoofd dat
lacht. Op naar de boekenschatten! Ik zit helemaal op de klavers.
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De formule 1-races
de Grote Prijs van Spanje 2010
op het Circuit de Catalunya

tekst: Sportredactie

De Formule 1-races zijn ieder seizoen weer een enerverend gebeuren, waarin coureurs en constructeurs tezamen een product op de
weg moeten brengen dat spanning geeft, waar veel mensen naar
kijken, en dat ook geld moet opleveren.
De Formule 1-races, officieel geheten FIA Formula One World
Championship, zijn de hoogste klasse in de autosport, zoals is bepaald door de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).
Deze auto’s zijn van de hoogste technische kwaliteit en kunnen
snelheden bereiken tot 360 kilometer per uur, waarbij de motor tot
18.000 toeren per minuut kan maken. Meestal kunnen de auto’s
meer, maar dat is volgens de regels in de race niet toegestaan.
De prestaties van deze auto’s zijn in deze tijd vooral afhankelijk van
de elektronica die er in verwerkt zit. Maar ook de aerodynamica, de
ophanging van het chassis en de bandenkwaliteit zijn zeer belangrijke elementen in het geheel van de opbouw van de automobiel.

Start van de Formule 1 Petronas Malaysian Grand Prix 2010

Impact
Ieder jaar vergapen zich van maart tot oktober weer
miljoenen mensen aan de ‘Grand Prix’, de races die met
deze technisch hoogwaardige auto’s worden gehouden op
meestal speciaal daarvoor aangelegde circuits. Iedereen
voelt dat dit iets bijzonders is, de spanning die er vanuit
het televisiebeeld de huiskamers in komt is voelbaar in ieder lichaam wat er naar kijkt. Ook de reporters spreken
al hun vibratoire spanningen uit in de microfoon, vooral
als het reporters van landen betreft waarvan er coureurs
of teams meedoen. Landen die wel uitzenden maar geen

coureur van hun nationaliteit hebben die meerijdt in de
race, hebben meestal een veel rustiger toonaard, er is niets
te verliezen. Hierbij blijkt al duidelijk, dat het niet handelt
om een zuiver sportief element, maar dat het vooral gaat
om het gewin. Als er niets te winnen is, is er geen spanning
en dus ook minder interesse in de Formule 1. Een frappant voorbeeld hiervan is, dat Spanje TVE en ook TV3
Catalunya nooit uitzendingen hadden van de Formule
1-races, tot een aantal jaren geleden Fernando Alonso opeens ging meetellen en zelfs een keer kampioen werd, in
plaats van Michael Schumacher.
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Vanaf die tijd wordt de Formule 1 altijd steevast uitgezonden, zelfs met voorwedstrijden, op TV3 Catalunya, en
vaak ook op La2, de Spaanse zender die ook de Tour de
France uitzendt, en op La Sexta, tv-kanaal zes in Spanje.
Op Duitsland was de Formule 1 altijd al troef, omdat
Michael Schumacher in het Scuderia Ferrari Marlboro
Team al jarenlang zijn triomfen vierde. Het was een dwang
om dit uit te zenden.
Bovendien gaat er van deze wedstrijden een vibratie uit die
heel aantrekkelijk is voor mensen: die van glamour, van
een rijk bestaan, van mooie vrouwen en rijke oudere heren,
zoals Bernie Ecclestone, die de rijkste man van Engeland is

Schumacher is in feite een coureur van
de oude stempel, die weliswaar nogal
arrogant is, maar toch hart heeft voor
zijn vak.

Michael Schumacher
(Maleisië 2010)
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en heel nauwe betrekkingen heeft met de Formule 1. Hij
verdient er zijn geld mee.
Wat is het dat zo trekt in het wereldje van de Formule 1?
Het is vooral de uitstraling van het succes, dat de mensheid
laat dromen van een bestaan, dat vol liefde en vervulling
is, vol van de rijkdom van grote villa’s aan de Middellandse
Zee of aan andere bekende stranden van continenten. Of
van paleizen op eilanden die liggen in de turquoise blauwe
zeeën en oceanen, waar bedienden zijn om je te helpen
met alles wat je maar wilt, en waar het eeuwig vakantie
is. Waar het prettig rusten is na de roem en de eer van het
coureursverleden. Want deze roem en eer tezamen met het
geld, geeft bestaan aan de doorsneemens.
Zo wordt al een beetje duidelijk, dat het de mensheid toch
steeds om winnen gaat, en niet om het sportieve element,
de hoffelijkheid, het decorum van rijders naar elkaar toe.
Want winnen geeft geld en roem en eer, en dat geeft mogelijkheden tot een weelderig en rijk bestaan, waar ieder
mens naar hunkert.
Michael Schumacher, het idool
Toch zijn er ook wel coureurs die nog gevoel hebben
voor decorum. Zoals Michael Schumacher van wie gezegd
kan worden, dat hij een coureur was en nu ook weer is, die
de regels van het fatsoen hoog houdt, en ook geen extreme
risico’s neemt. Hij is in feite een coureur van de oude stempel, die weliswaar nogal arrogant is, maar toch hart heeft
voor zijn vak. Hij heeft liefde voor techniek, voor zijn
auto, die hij nooit zal forceren, maar hij kent ook altijd
een goede samenwerking met zijn team, waar hij in hoge
mate van afhankelijk is. Want je zult nog zo goed kunnen
autorijden, als de auto niet deugt, kan er geen sportieve
prestatie worden neergezet. Schumacher neemt ook geen
overmatige risico’s, iets wat veel andere coureurs wel doen.
En hoewel zijn carrière wel controversiële momenten kent,
is hij gewaardeerd bij iedereen. Vooral de jonge garde is
nogal wild en gejaagd in het rijden als het erop aankomt
en neemt dan ook veel onnodige risico’s.
Zo ziet Sebastian Vettel kans om vaak het kiezelbed in te
rijden, zodat hij de pitstraat weer in moet om zijn banden
te wisselen, die daar kolossaal van slijten. Nieuwe banden
omleggen is niets in de Formule 1-races, de snelste tijd om
ze om te wisselen is ongeveer 3 seconden. Het constructeursteam wat de dingen het snelst doet in de pits, krijgt
ook het aantal punten dat daarbij hoort. Wie snel is, kan
de race winnen en iedere seconde telt in de Formule 1.
Bovendien telt een autobandje meer of minder niet in deze
omstandigheden.
Wie echter Michael Schumacher thuis op zijn trekker ziet
zitten met een dikke sigaar in zijn mond, zal het niet kun-

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 3, juli 2010

nen nalaten om eens fijntjes te lachen. En hij heeft gelijk, hij neemt het ervan, na seizoenen lang hard werken
met auto’s. Nu, in 2010 doet hij weer mee in de race, hij
heeft voor 3 jaar een contract met Mercedes GP Petronas.
Hij is degene die blijft, omdat hij zijn liefde voor de autosport niet kan wegduwen. Bovendien levert dit werk dan
weer de nodige miljoenen op. Dat geeft hem nog meer status, meer bestaan, vanuit zijn ego bekeken. Want de ware
rijkdommen zullen Schumacher niet in de schoot kunnen
vallen, dat is voor hem nog niet weggelegd. Hij zal het
moeten doen met een schijnbestaan, wat geen werkelijke
vervulling geeft.
Hoe werkt het in de Formule 1?
Het Formule 1-seizoen bestaat uit een aantal races
op speciale circuits die aan velerlei veiligheidseisen moeten voldoen.
Ook aan de auto’s worden strenge eisen gesteld. Vooral
de veiligheid staat hoog in het vaandel van de Formule 1,
want iedere dode coureur is wel een sensatie voor het publiek, maar je moet er niet te veel van hebben. Anders
stoot het zo af. Zo zijn er in de loop der tijden wel veel
ongevallen geweest, maar die met een dodelijke afloop zijn
sterk afgenomen.
Ieder jaar zijn er twee wereldkampioenschappen te winnen: één voor de coureurs en één voor de constructeurs.
Deze beiden moeten ook in het bezit zijn van de hoogste
racelicentie die door de FIA wordt uitgegeven.
De races vonden tot een paar jaar geleden vooral in Europa
plaats, maar de afgelopen jaren is het veld steeds meer uitgebreid. Soms vervallen races in Europa en Amerika om
plaats te maken voor die in Azië en het Midden-Oosten.

In de loop der tijden zijn er verscheidene puntensystemen
geweest, maar op 11 december 2009 is door de FIA bepaald hoe het puntentellingsysteem voor 2010 werkt:
Wie er op de eerste plaats komt krijgt 25 punten;
2. 18 punten
3. 15 punten
4. 12 punten
5. 10 punten
6. 8 punten
7. 6 punten
8. 4 punten
9. 2 punten
10. 1 punt
Je kunt ook strafpunten krijgen, als je regels overtreedt, en
je kunt worden gediskwalificeerd als de auto niet aan de
eisen blijkt te voldoen.

Iedere dode coureur is wel een
sensatie voor het publiek, maar je
moet er niet te veel van hebben.
Anders stoot het zo af.

De racestrategie is als volgt.
In voorwedstrijden, vrije trainingen en kwalificaties, wordt
bepaald wie op welke plaats staat in de race, die meestal op
een zondag plaatsvindt. Er wordt ook bepaald wie er op de
zo begeerde poleposition staat, dus voorop bij de start, als
nummer 1.
Als het startsein gegeven wordt, is er eerst een opwarmronde. Er wordt dan nog niet gestreden om vooraan te komen, iedereen blijft in de positie waarin hij stond, diegene
die op de poleposition staat is de leider van de opwarmronde. Men mag hem niet voorbij rijden.
De race duurt nooit langer dan 2 uur en gemiddeld duurt
deze in de praktijk dan ook rond de 90 minuten.
Vanaf 2010 mag er niet meer worden getankt tijdens de
race, alleen banden wisselen is toegestaan.

Beker wereldkampioen Formule 1
Fernando Alonso 2008
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Ferrari heeft alle seizoenen van de Formule 1-races deelgenomen
en heeft het record van de meeste overwinningen tot nog toe.

Uitstalling van alle
Formule 1 Ferrari’s
op de Nürburgring

Er zijn dit jaar 12 teams, en ieder team bestaat uit twee
coureurs en een tot drie testcoureurs. Sedert 2008 doet
ook voor het eerst een team mee uit India: Force India F1
Team. Een Indiër, Karum Chandhole rijdt in 2010 voor
het eerst mee in het HRT F 1 Team.
Er zijn de bekende renstallen, zoals van Mclaren Mercedes,
Mercedes GP Petronas, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari
Marlboro, AT&T Williams, Renault, Scuderia Toro
Rosso, maar ook nieuwe renstallen met teams zoals Lotus
Racing, Virgin Racing, Hispania Racing F1 Team.
Het geld
De Formule 1-sport is de duurste sport ter wereld.
Het is tevens een enorm groot televisie-evenement, wereldwijd kijken er miljoenen mensen naar, 55 tot 90 miljoen per wedstrijd. De laatste ronden en de finale worden
nog intensiever bekeken.
Bestuursvoorzitter van de Formula 1 Group is Bernie
Ecclestone, hij is de houder van de commerciële rechten
van de Formule 1.
Dit alles levert hele hoge commerciële sponsorcontracten
op. In de afgelopen jaren vooral van tabaksmerken zoals
Rothmans, Benson and Hedges, West Marlboro en Mild
Seven.
De Formule 1-races begonnen officieel in 1950.
Sinds de jaren negentig is Michael Schumacher de ster
geworden in de Formule 1-races, vooral toen hij met de
Scuderia Ferrari ging samenwerken. Hij heeft Ferrari vele
overwinningen gebracht en hij verdiende een topsalaris.
Ferrari heeft alle seizoenen van de Formule 1-races deelge36

nomen en heeft het record van de meeste overwinningen
tot nog toe.
Kortom, in dit wereldje gaat heel wat geld om. Geld, dat
besteed wordt aan de behoeften van het menselijke ego, en
niet aan de ontwikkeling van de materie van dit menselijk
lichaam. De balans tussen geld voor het ego en voor een
ontwikkeling valt hierbij wel heel erg in het nadeel uit voor
de ontwikkeling van de materie, het elektron dat gedompeld is in duisternis.
De man van de Formule 1: Bernie Ecclestone
Bernard Charles Ecclestone is geboren op 28 oktober
1930. Hij is bestuursvoorzitter van het hele Formule 1 management gebeuren.
Zodoende is hij de belangrijkste persoon in de Formule
1-races. Hij wordt door journalisten wel ‘F1 Supremo’ genoemd, vanwege zijn status en belangrijkheid.
Bernie Ecclestone heeft het in zijn leven ook wel gemaakt.
Al zijn dromen zijn ogenschijnlijk werkelijkheid geworden,
hoewel hij ook wel tegenslagen heeft gekend. Bijvoorbeeld
dat de vrouw die hij in 1985 trouwde en die hem twee
dochters schonk, in 2009 echtscheiding aanvroeg. In het
jaar 1958 deed hij zelf twee keer mee aan de ‘Grand Prix’
races in de hoop een beroemd coureur te worden, maar hij
won geen enkele race.
Bernie is ook de eigenaar van een Engelse voetbalclub,
‘Queens Park Rangers’.
Hij resideert in een klein paleisje nabij het paleis van koningin Elisabeth in Londen. Toch is hij nu, op zijn 79e
jaar zonder vrouw en alleen.
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Mijnheer Ecclestone heeft het niet erg op vrouwen. Een
beroemde uitspraak van hem is, dat vrouwen in witte jassen in huis horen rond te lopen, net zoals het dienstdoende
personeel. Deze uitspraak werd hem niet in dank afgenomen door vrouwenorganisaties. Want hij ziet een echtgenote dus als huishoudelijke hulp, waarmee je ook nog wel
eens seks kunt hebben.
In 1997 had Ecclestone ook veel te stellen met de
Labour Party, die alle tabaksreclame wilde uitbannen in
de Formule 1. Als dat zou gebeuren - en het is gebeurd zou dit een lelijke streep zijn door de inkomsten van
Ecclestone. Zijn fortuin is voornamelijk bijeengegaard
door zijn inkomsten uit de Formule 1-races, waaronder
het geld van de sponsors van de bekende tabaksmerken.
Omdat Ecclestone aan veel inkomsten gewend is, klaagt
hij, dat hij nu zo weinig verdient. Maar er zijn daardoor
ook wel stemmen die opgaan en vinden dat Ecclestone

Omdat Ecclestone aan veel inkomsten
gewend is, klaagt hij, dat hij nu zo
weinig verdient. Maar er zijn daardoor
ook wel stemmen die opgaan en vinden
dat Ecclestone te veel voor zichzelf
neemt.

teveel voor zichzelf neemt. Dit is het geval met Flavio
Briatore, een Italiaanse rijkaard die zich voordoet als een
playboy. Hij zegt over Ecclestone: „Hij neemt 50% van
de revenuen van de Formule 1, maar wij moeten van hem
onze kosten met 50% terugbrengen. Hoe is dat te rijmen?”
Ondertussen maakt Briatore ook goede sier met vele jonge
vrouwen, die hem ook veel geld kosten. Zo verwijt de pot
de ketel dat hij zwart is.
Ondertussen zijn het de grote geldstromen die allemaal via
Ecclestone verdeeld worden, en zo te zien verdwijnt het
meeste toch wel in de zak van Bernie Ecclestone.
De geldstromen zijn de fysieke energieën die de lichamen
moeten voeden, maar hier worden ze gebruikt om lichamen onder hoge spanning te laten werken, wat niet zo
geweldig is voor een fysiek lichaam. Zo wendt de wereld
de fysieke energieën niet aan voor de opbouw van het lichaam, maar voor de afbraak.
Toch heeft Ecclestone de goodwill van een groot publiek.
In Hongarije staat een standbeeld van hem vlakbij de
Hongaarse ring (Hungaroring) waar de Formule 1 wordt
gereden.
Op de Nürburgring werd op 22 juli 2007 een plaquette
onthuld door Michael Schumacher en Bernie Ecclestone
samen, de ‘Michael Schumacher S’. Dit monument staat
in een S-bocht op de ring.
Flavio Briatore heeft overigens een goede neus voor veelbelovende coureurs. Hij ontdekte in de jaren ‘90 van de
vorige eeuw Michael Schumacher en een paar jaar geleden
Fernando Alonso.
Dat bracht hem weer aardig wat geld in het laatje.
 e Formule I race van 2010
D
op het circuit van Montmeló, Catalunya
9 mei 2010 van 14.00 uur tot 15.40 uur.
Er zijn 66 ronden te rijden van ruim 4,6 km

Bernie_Ecclestone in 2006

De start is woelig. Marc Webber heeft de poleposition
maar laat niemand door. Toch probeert iedereen voorbij
te komen. Vooral Alonso probeert dat, maar het lukt niemand direct na de start. De posities blijven gelijk.
Op dat moment is er de volgorde van de eerste 7:
1. Mark Webber, Australië, Red Bull Racing
2. Sebastian Vettel, Duitsland, Red Bull Racing
3. Lewis Hamilton, Engeland, McLaren Mercedes
4. Fernando Alonso, Spanje, Scuderia Ferrari Marlboro
5. Jensen Button, Engeland, McLaren Mercedes
6. 	
Michael Schumacher, Duitsland, Mercedes GP
Petronas
7. Félipe Massa, Brazilië, Scuderia Ferrari Marlboro
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Schumacher heeft dit seizoen nog niet veel kunnen doen;
naar eigen zeggen moet hij nogal wennen aan de smallere
banden die er op de auto’s liggen, dat heeft grote gevolgen
voor de besturing van de wagens.
De Spaanse coureur Pedro de la Rosa van Sauber heeft
na 1 minuut al een pitstop om een band te wisselen. Dit
maakt alles nog zenuwachtiger, de spanning stijgt. De zenuwen komen met grote hoeveelheden uit de televisie. Na
deze korte intermezzo’s, waarbij er na 3 ronden ook nog
twee wagens uitvallen, wordt het wat rustiger op de baan.
Het geluid van de motoren is oorverdovend, snerpend, de
tribunes zitten vol publiek. Op Montmeló is het een aparte sfeer: het is regenachtig weer maar het regent niet, de
bergen zijn in een nevelachtige waas gehuld. Steeds weer
komt die sfeer van de nevelachtige bergen in zicht, afgezet
tegen het geweld van de motoren. De lucht doet zacht en
warm aan, de donkere wolken maken de hele omgeving
intiem, als sluiers die verbergen wat er werkelijk aan de
hand is op het circuit.
In de pitstraat heerst grote spanning, daar zitten de tech-

Start Grand Prix van Spanje 2010

neuten en het team wat hulp moet bieden als iemand bijvoorbeeld een band wil verwisselen.
De spanning staat op de gezichten te lezen. De huid is wit
van spanning, het gezicht strak, gefixeerd op één punt: het
beeldscherm waar de race op te zien is en de technische gegevens zijn af te lezen die door de boordcomputer worden
doorgeseind. Er rijdt nog iemand het kiezelbed in, en valt
uit. Dit geeft nog meer spanning.
Deze spanningen ondermijnen de lichamen van de technici. Het lichaam wordt overbelast, bijna nog meer dan
van de coureurs, die lustig hun rondjes draaien zonder al
te veel moeite. Af en toe probeert iemand de ander in te
38

halen, wat vaak niet lukt. Of er vliegen bij de manoeuvres
wat onderdelen van de auto, of een coureur belandt bijna
in het kiezelbed, of er moet iemand fors uitwijken voor
een tegenstander die toch voorbij wil, al lijkt dat niet te
kunnen.
Ondertussen razen de motoren. In het begin zijn de auto’s
zeer zwaar van de volle tanks die ze bij zich hebben, naarmate de race vordert wordt iedereen lichter van gewicht.
Dat rijdt luchtiger en prettiger.
Webber houdt zijn polepositie, de volgorde blijft hetzelfde
als bij de start. Na de 5e ronde zijn de posities al aardig
bepaald.
De reporters vinden het een leuke race. In feite is er nog
niet zo veel te beleven, behalve dan dat er veel lawaai is en
er mooie, dreigende luchten vol nevelsluiers te zien zijn,
symbolisch voor het illusoire gebeuren wat hier plaatsvindt.
Het middendeel van de Formule 1-race
Nog steeds is er een enorme herrie op het circuit.
De reporters schreeuwen het vaak uit,
de zenuwen gieren door de lucht. Zij
raken alle materie aan die er is in het
universum, de hele materie staat op
tilt. Het Formule 1-gebeuren heeft
een grote achterliggende impact: alle
materie die er is, is in een opgewonden staat. Of mensen het nu merken
of niet, het is er wel. En juist die onopgemerkte nerveuze trillingen die
het zenuwgestel van mensen aantasten, hebben een diepe inwerking in
de materie van de wereld. 6,5 miljard
zenuwstelsels worden aangeraakt van
mensen, en dan nog de nerveuze banen van planten, dieren, en alles wat
behoort tot de vitale wereld.
Terwijl de coureurs ‘rustig’ hun rondjes rijden, trilt alles in
een zenuwachtig ritme van spanning en vaak ook kwaadheid, agressie. Ook dat hoort bij de Formule 1, want veel
mensen vinden het niet goed wat er gebeurt, het had anders moeten gaan, hun favoriet is onrecht aangedaan, en
nog zo wat meer. Ook die ritmen en disharmonische trillingen zorgen voor chaos in de materiële wereld.
Na 9 ronden is het nog steeds een saaie race, maar door de
reporters lijkt het net alsof er enorme dingen gebeuren, die
van levensbelang lijken te zijn. Met een opgejaagd stemgeluid geven zij hun commentaren.
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Na 28 ronden is de stand als volgt:
1. Mark Webber, Australië, Red Bull Racing
2. Sebastian Vettel, Duitsland, Red Bull Racing
3. Lewis Hamilton, Engeland, McLaren Mercedes
4. Fernando Alonso, Spanje, Scuderia Ferrari Marlboro
5. 	
Michael Schumacher, Duitsland, Mercedes GP
Petronas,
6. Jensen Button, Engeland, McLaren Mercedes
7. Félipe Massa, Brazilië, Scuderia Ferrari Marlboro
	Massa heeft problemen met een kapotte voorvleugel
van zijn auto.
8. Adrian Sutil, Duitsland, Force India FI team.
9. Robert Kubica, Polen, Renault
10. Rubens Barrichello, Brazilië, AT&T Williams
11. Jaime Alguersuari, Spanje, Scuderia Toro Rosso

dit tot veel oponthoud en blikschade. De banden moeten eerder gewisseld worden omdat ze nogal slijten op de
baan, zeker als er onverwachte manoeuvres moeten worden gemaakt. Een goede rijder die wint, heeft meestal ook
een goede auto. Want de auto maakt de rijder, en de rijder
maakt de auto. Zijn beiden goed en harmonisch op elkaar
afgestemd, dan kunnen er hoge snelheden worden bereikt,
en de auto is toch prima in balans, evenals de rijder.
Agressieve rijders hebben vaak minder resultaat, omdat zij
door de anderen gezien worden als bedreigend. Dit lokt
dan weer agressieve reacties uit.
Zo valt op, dat waar wat meer harmonie is, er betere resultaten geboekt worden. Dat blijkt ook in de lilaca: waar
meer harmonie is, is er uiteindelijk een beter resultaat met
weer meer mogelijkheden om verder te komen.

India
Dan valt Karum Chandhok uit,
de Indiase rijder die dit jaar voor het
eerst mee doet in een Formule 1-race.
Hij rijdt niet in de Indiase renstal Force
India, maar in het HRT FI Team. Hij
raakt bij een botsing met Vettel zijn
voorvleugel kwijt, krijgt een nieuwe in
de pit, maar redt het niet, hij valt uit
in de 28e ronde.
Ondertussen zijn Adrian Sutil en ook
Vitastonio Luizzi nog in de race, hun
auto’s in de kleuren van de Indiase vlag
zwieren vrolijk rond op het circuit
Montmeló. Het doet iets, deze kleuren
Formula 1 Gran Permio de España Teléfónica 2010
van de Indiase vlag. In de lilaca zeggen
deze kleuren iets over het naranjatotal
Na 17 ronden heeft Michael Schumacher zich één plaats lichaam, dat oranje en groen is, met wit erin. Het is het
naar voren weten te werken. Dit is de periode dat iedereen lichaam van het waarheidswezen dat op aarde rondloopt.
probeert anderen voorbij te rijden. Dat gaat altijd gepaard Zo zijn de auto’s van Force India een levende aanduiding
met veel rondvliegend blik, vleugels vliegen in het rond, waar de mens voor op aarde leeft: om een waarheidswezen
ook kleinere stukjes van de carrosserie, af en toe moet ie- te worden, nu of later dat doet er niet toe.
mand een band verwisselen, Vettel moet nogal eens zijn
heil zoeken in het kiezelbed. Bij al deze manoeuvres blijkt, Zo komt India toch weer in het nieuws, het land van de
of de auto’s goed zijn gebouwd en gemakkelijk wendbaar vreugde en de liefde, dat door middel van zijn coureurszijn. Maar Vettel is een goede chauffeur en blijft op de team reclame maakt voor een land, dat de vreugde in zich
baan.
bergt, ook al lijkt het aan de oppervlakte nóg woeliger dan
Want wat blijkt? In sommige auto’s, ook van verschillende welk land ook.
teams, zitten dezelfde motoren. Nu gaat dus blijken, dat India, met zijn naranjatotal kleurstelling op de auto’s, debijvoorbeeld Mercedes-motoren die op zich goed zijn, in zelfde als in zijn vlag, roept de psyche op om te komen tot
een andere auto toch niet resulteren in gelijke resultaten. het worden van het waarheidswezen.
Er hangt dus heel veel af van de aerodynamiek, van de En wel op een snelle manier, want op het circuit Montmeló
wielbalans en ook van de elektronica. Daarin onderscheidt draait alles om snelheid. Wat die snelheid duidt vanuit de
de ene automobiel zich dan wel van de andere. Ook de lilaca gezien, is die snelheid, die past bij ieder persoon op
rijstijl is bepalend. Rijdt iemand heel agressief, dan leidt zich.
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Op Montmeló bekwaamt iedere coureur zich in het snelste
zijn van allen. Zij zijn dus allemaal personen die iets te maken hebben met snelheid en hoe dit werkt in de menselijke
materie, die onderhevig is aan de zwaartekracht, en dus in
feite niet zo snel kan gaan. 400 kilometer per uur in een
auto lijkt wel snel, maar het haalt natuurlijk niet bij een
lichaamsmaterie die sneller kan gaan dan het licht, omdat
ze bewust geworden is, en lichtgewicht is, dat wil zeggen,
niet onderhevig aan de zwaartekracht.
De in zachte sluiers gehulde bergen maken alles nog interessanter, zij verbeelden de illusie waarin de mens leeft.
Het waarheidswezen zal daarom nog niet zo snel de aarde
gaan bevolken.

Alonso 3. Vettel is nu 4 en Schumacher blijft 5. De rest is
hetzelfde gebleven.
Maar Alonso gaat nu snellere ronden rijden dan Hamilton,
de spanning stijgt nog meer. Heel voelbaar is de druk die er
is op al die lichamen, die in spanning zitten, de zenuwtrillingen van het avontuur wat iedereen hier voor zijn ogen
zich ziet ontrollen. Wie zal winnen? Wie zal de beste blijken te zijn? Niemand weet het. Er is alleen hoop in Spanje
dat Alonso toch op het podium zal komen, en de rest van
de wereld houdt de adem in over wat er zal gaan plaatsvinden. Alonso ligt nog 7 seconden achter Hamilton. Hij
haalt hem heel langzaam in.

Spanning
In de 42e ronde valt Sebastian Bueni van Scuderia
Toro Rosso uit. Dat is er weer een minder, zie je de technici denken, ook al is hij niet bedreigend.
Toch gaat de spanning nu stijgen, ronde 55 is ingegaan
met Webber op kop, er zijn nog 11 ronden te gaan. Alonso
gaat Vettel voorbij. Die moest de pits in om banden te wisselen, hij zat weer in het kiezelbed. Alonso kon hem voor
blijven toen Vettel de baan op kwam na zijn stop. Het lijkt
wel stuivertje wisselen, Webber is nog 1, Hamilton 2, en

Ronde 62
Nog vier ronden te gaan. Wat zal er gebeuren?
Webber verliest een stukje van zijn wagen. Vettel is ontzettend wild, houdt te veel snelheid in de bochten. Hij is net
een jonge hond, hij is delen van zijn auto kwijtgeraakt bij
inhaalmanoeuvres, de Spaanse reporters schreeuwen, wat
gebeurt er allemaal?
Schumacher is nog 5, Vettel 4, Alonso 3, Hamilton 2 en
Webber 1. De race is nu wel bepaald lijkt het. De meesten
hadden 1 bandenstop. In de pits is het hoogspanning.

In de pits is de spanning te snijden, het vraagt heel veel van
Nog meer onrust
de lichamen van de technici. De gezichten worden nog
Opeens gaat er een golf van onrust door de gelede- strakker, de blikken nog meer gefixeerd op het scherm met
ren, vooral op de Spaanse zenders, want na een uur rijden alle gegevens over de race. Alle zenuwen staan gespannen,
en 36 ronden valt Vettel weg naar plaats 3 en Hamilton ook de ogen zijn gespannen, de ogen die alleen gericht zijn
gaat naar 2. Er is spanning: zou Alonso nog wat gaan doen? op diegene van hun team, die rijdt. Zij genieten niet van
In de 42e ronde gaat Alonso snelheid maken, één snelste de race, integendeel, het is een uitputtingsslag.
ronde, nog een snelste ronde. De verslaggevers zijn óp van de spanning; zou
Alonso zich een plaats naar voren gaan
werken? Nu is hij op plaats 4, alleen,
niemand voor hem, niemand achter
hem. De afstand tot Vettel is groot, de
afstand tot Schumacher achter hem ook.
Hij rijdt als het ware alleen zijn rondjes. Na de snelle 43e ronde van Alonso
stijgt de spanning ten top op TV3 van
Catalunya. Zou er iets gaan gebeuren?
Maar Vettel en Schumacher draaien
weer rustig hun rondjes, niets aan de
Wagens van Lotus en Force India tijdens de race
hand. In de achterhoede wordt nog wel
Formula 1 Gran Premio de España Teléfónica 2010
gestreden, niet om de puntjes, maar
voor de 13e en 14e plaats, en ach, dat zijn schermutselin- De Indiakleuren bewegen zich vrolijk en sierlijk op de
gen, het stelt niet zoveel voor. Het zijn Nico Hülkenberg baan, tussen de gedragen kleuren van grijs, zwart, wit en
en Nico Rosberg slechts. Dat zijn nu achterhoedefiguren, een enkele bolide in geel of rood. In de verte zijn er nog
die vechten om niets. Zij tellen niet mee voor het grote steeds de nevelslierten rond de bergen, alles in een zacht
waas hullend.
publiek.
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Wie wint?
Uit ervaring weet iedereen, dat je niet weet of je gewonnen hebt, tot je echt over de streep bent. Want Raikkonen
heeft het meegemaakt dat hij 100 meter voor de streep
zonder benzine stond. Om gek van te worden.
Nog drie ronden
Hamilton gaat het kiezelbed in. Hij blijft staan, uitgeschakeld. Zijn linkervoorband heeft het begeven, een
klapband. Daar gaat zijn tweede plaats met 18 punten. Hij
zal het nu met geen enkel punt moeten doen. Hij baalt.
Op TV3 juicht iedereen. De een zijn dood is de ander zijn
brood. Alonso is nu zonder moeite op de tweede plaats gekomen. Hij heeft gewoon gereden, niets gedaan en is van
de vierde plaats vanzelf op 2 uitgekomen. Behalve achterblijvers heeft hij niemand hoeven in te halen. Dat is prachtig. Iedereen juicht. Spanje en Catalunya zijn tevreden.
Wat gaat er in de laatste ronde gebeuren? Schumacher rijdt
fluitend rond. Hij staat vanzelf op plaats 4. Want hoe is de
stand nu?
1. Webber
2. Alonso
3. Vettel
4. Schumacher.
Als deze vier de streep over zijn lacht iedereen, feliciteert
elkaar en ze zijn allemaal blij. De andere teams kunnen
hun wonden likken en proberen het de volgende keer beter te doen. Bernie Ecclestone troost een coureur die is
uitgevallen. Het is weer over, de zenuwen zakken in, na de
hoge spanning.
Het was top. De spanning was er en dat wil het publiek.
Als er geen spanning meer is, leeft de mensheid niet. Die
moet er zijn, anders heb je het idee dat je niet leeft. En dat
kan niet. Spanning moet er zijn, dat is gezond, zegt men.
Hoe dat in elkaar zit, is een raadsel, want tot hoever gaat
die gezonde spanning?
En hoe zit het met de spanning die er moét zijn van Bernie,
omdat hij er zijn geld mee verdient?
Symboliek of werkelijkheid?
Wat is de symboliek van de Formule 1-race? Vertelt
het iets over de zucht naar snelheid, naar roem, naar eer,
naar rijkdom en macht?
Zeker vertelt het iets daarover. Want niet voor niets blijken
dat heel belangrijke dingen te zijn voor een mens.
Maar vooral de snelheid staat centraal. Wie het snelste is
wint. Diegene die het meeste traint, het meest behendig is,
het beste zijn auto beheerst, die wint.
Discipline is hier van het grootste belang. En ook en vooral de wil om iets te bereiken. De volharding en het doorzettingsvermogen spelen een grote rol.

Het is de kracht van India,
de Kracht van de Vreugde,
die snel als een speer
op zijn doel af gaat.

Bolide van het Force India F1 Team

Zo is het ook in het menselijke leven. Wie al zijn kaarten
op één doel zet, komt er meestal ook. En dat is heel typerend voor alles wat een mens kan bereiken in zijn leven.
Ook in de lilaca gaat het erom het doel in het oog te houden waar je voor gaat staan: een versnelde ontwikkeling
van de menselijke materie in een proces wat in grote lijnen bekend is, maar voor ieder anders is. Net zoals in de
Formule 1-races. Iedereen bestuurt zijn auto op zijn eigen
wijze. Wie niet attent is redt het niet. Wie zijn doel in het
oog houdt, kan ver komen.
Zo is het ook met de ontwikkeling van de materie. Wie
snel is, en zijn doel in het oog houdt, kan ver komen.
En ach, snelheid doet er dan niet zo veel meer toe. Het
gaat er ook om, de vreugde te beleven die er ligt in de snelheid van ontwikkeling. In de Formule 1 is er geen vreugde
te bekennen, alleen maar dwangmatigheid. Angst om te
verliezen.
In de evolutie van het licht, waar ieder op een eigen wijze
zijn weg bewandelt, wordt de snelheid bepaald door de
intentie van de persoon en door het lila. Want daar houdt
het doel ook in: het zo snel mogelijk worden van de vreugde. Een vreugde die in de Formule 1 op een onopvallende manier wordt verbeeld in het team van Force India F1
team. Wat voor een team het ook moge zijn.
Het is de Kracht van India, de Kracht van de Vreugde, die
snel als een speer op zijn doel af gaat.
41

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 3, juli 2010

Lila Processen

Tekst: Sunya de la Terra

Sint-bernardshond in limousine
Vanmorgen werd ik wakker met een heel helder lila proces, waar ik ook
een blij gevoel bij had.
Ik reed als chauffeur in een luxe lichtgrijze chique auto met licht, lederen interieur, in een parkachtige omgeving over een tapijt van donkergroene bodembedekkers, klimop of maagdenpalm, naar een lege
parkeerplaats met ongeveer tien, door witte strepen afgebakende, naast
elkaar gelegen parkeervakken. Ik parkeerde de limousine in vak 2, liep
vervolgens achter de auto om en opende het portier rechts achter. Er
sprong een hele grote sint-bernardshond uit met een prachtige wit/
licht beige vacht. Hij rekte zich eens flink uit en ging toen naast de
auto in het eerste vak liggen. Ik bedacht dat de hond wel flinke dorst
moest hebben na zo’n lange rit en keek eens rond. In een nabij gelegen
weiland lag een helderblauwe pan omgekeerd in het gras. Ik ging hem
halen en zocht naar water. Het duurde even. Er waren wel volkstuinachtige huisjes, maar die waren gesloten en er was niemand te bekennen. Toen zag ik een waterput met een hendel en ik vulde de pan met
water en zette die voor de sint-bernard neer. Hij slobberde het gretig op
en dat gaf een blij gevoel.
Decodering: Blijdschap die je voelt: de beginnende blijdschap van de psyche over de dingen die gebeuren.
Dit is een kernachtig lila proces, wat zegt dat de persoon die het betreft,
de weg aanvangt op het pad van de ontwikkeling, en dat het Zijn en de
Bewustzijnskracht hem zullen begeleiden op zijn weg naar het doel. Het
roept op tot worden. Daardoor komt het ego minder op de voorgrond te
staan.

De boeddhistische monnik
Een boeddhistische jonge monnik die met smaak en gulzig eet van een
stuk brood. Het is een jong kind, een jongen van ongeveer 8 jaar, met
kaal geschoren hoofd en gekleed in de voor boeddhisten bekende donkerrode kledij.
Decodering: Een boeddhist is iemand die volgens strenge disciplinaire regels leeft om de mentale verlichting te kunnen bereiken. Het lichaam wordt
daardoor onder hevige druk gezet. De perfectie speelt hierbij een grote rol,
maar de perfectie is geen echte perfectie, maar een gewone verstandelijke
discipline. Deze jonge monnik is nogal gulzig, dus hij heeft heel veel begeerten. Boeddhisten mogen geen begeerten hebben, dus moeten ze die met hun
mentale disciplines wegwerken.
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Wat is een lila proces?
In de lilaca worden door de tutorsuprolo’s
of het lila in een symbolische taal beelden
doorgegeven aan onderzoekers (goti’s),
overdag of ‘s nachts. Deze beelden, lila
processen genoemd, vertellen altijd iets
over de zijnstoestand van de goti’s. Ook
kan via deze symbolische taal duidelijk
worden wat zich op de verschillende niveaus in de goti afspeelt. Goti’s kunnen
aan de hand van deze lila processen met
de lila symbolendecoder deze lila processen decoderen.
Zo kunnen goti’s dan hun ontwikkeling op
de voet volgen, als zij dit willen.
Lila processen moeten niet verward worden met dromen, want dromen komen
meestal uit onderbewuste gebieden van
de mens, terwijl deze lila processen rechtstreeks aan goti’s worden getoond vanuit
het lila. Vandaar ook de naam lila processen.
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Symboliek in de lilaca
Tekst: Sunya de la Terra

Auto, limousine - progressie
Er bestaan vele soorten symboliek. In de
religies wordt er veel met symbolische
taal gewerkt. De symbolen zijn gebonden
aan de religie zelf, maar ook aan plaats
en tijd. Zo is het ook bij natuurvolkeren,
die gebruik maken van symboliek, die is
gebonden aan een bepaald volk of stam.
En zo heeft iedere cultuur zijn eigen symboliek.
De symboliek die in de lilaca wordt gehanteerd is niet gebonden aan plaats of
tijd. De symbolen die het lila aan iemand
toont die met lilaca bezig is, en waaruit hij
zijn toestand van zijn kan leren kennen,
zijn universeel van aard. Overal ter wereld
worden deze symbolen zodanig door het
lila of door de tutorsuprolo weergegeven,
dat ze voor iedereen die lilaca studeert
gedecodeerd kunnen worden. Wat een
symbool betekent hangt heel erg af van
de context waarin het symbool wordt gebruikt. In de kern geeft een symbool altijd
de werkelijkheid weer van het ding, wezen of de persoon. Maar er kunnen vele
andere mogelijkheden zijn: als de kern
van het wezen of ding verscholen is, krijgt
het symbool weer een andere betekenis.
In samenhang met de gebeurtenis die
wordt getoond, kan het weer een andere
betekenis krijgen. Het symbool kan zelfs
vijandige dingen laten zien.
Een symbool is een uitbeelding van iets
wat in de werkelijkheid ergens bestaat,
maar dan uitgedrukt in een materiële
vorm. Een herkenbare vorm voor de mentale mens.
De symboliek is tijdloos, maar wel altijd
actueel. Alles wat er is, is een symbool van
een werkelijkheid, die vrijwel niemand
nog kent. Maar die gekend kan worden,
als de mens zichzelf wil leren kennen.

 oeddhist, boeddhistische monnik - mentaal, gedisciplineerd
B
persoon
Brood - fysieke energie
 leur grijs - iets in het fyK
siek-mentale lichaam
 leur groen (helder groen) - gezondmakende, vitale kleur,
K
kracht die zuivert, harmoniseert en gezond maakt
Kleur oranje - ontvankelijkheid, werkt in op het lichaam
 limop of maagdenpalm - vitaal-fysieke delen in het lichaam die
K
zich krachtig richten op het licht
Pan - lichaam wat hier helder bewustzijn kan bevatten
Parkeerplaats - plaats in het mentaal-fysiek-materiële lichaam
 int-bernardshond - vitaal-mentaal bewustzijn van het zelf, leidt
S
iemand die in koude sneeuwlandschappen is verdwaald naar zijn
ware bestemming
Vak 1 - zijn
Vak 2 - bewustzijn-bewustzijnskracht
Waterput - lichaam wat helder bewustzijn bevat
Weiland - plaats in het vitale lichaam
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John William Waterhouse
Passie voor schoonheid
Tekst: kunstredactie

De schilderijen van de Engelse kunstschilder John
William Waterhouse kunnen momenteel wereldwijd rekenen op een grote schare bewonderaars.
Dat is interessant, omdat deze kunstenaar in de
geschiedschrijving nagenoeg over het hoofd wordt
gezien. Toch heeft hij zo’n 400 prachtige schilderijen gemaakt, waarin hij zelf altijd de hoofdrol speelt.
Wie was deze kunstenaar? En van waaruit vond hij
zijn inspiratie? Op het portret hiernaast uit 1886
ziet hij er uit als een strenge, nogal formele man,
die zichzelf met alle macht in een keurslijf duwt.
Maar wie was hij werkelijk?
John William Waterhouse (1849 - 1917)

Een jonge kunstenaar
Op 6 april 1849 ziet John William Waterhouse in Rome
het levenslicht. Zijn vader kwam uit Yorkshire, zijn moeder uit Schotland. John is enig kind. Zowel zijn vader als
zijn moeder zijn kunstschilder. Als John ongeveer 6 jaar
oud is, keert het gezin terug naar Engeland, omdat zijn
moeder tuberculose heeft. Niet veel later overlijdt zij en
John groeit verder alleen op met zijn vader. Zij wonen
in Londen waar zijn vader portretten van vooraanstaande
personen schildert. Hij werkt thuis, en zo leert John al
vroeg de eerste beginselen van het schilderen. Hij schepte
genoegen in het verfijnde werk, waardoor zijn schilderijen
heel gestileerd zijn en zeer precies weergeven wat er is.
Als Waterhouse de haren van de najaden schildert, die
Hylas naar beneden trekken in de waterbron, zijn deze
heel gestileerd, iedere haar is te zien en zit op zijn plek.
Ieder plooitje in de japon van de Lady of Shalott is nauwkeurig geschilderd, met een tot het uiterst gaande precisie.
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De draden van haar weefgetouw, de bomen en de bloemen, beelden in de spiegel, alles is met een bovenmatige
zorgvuldigheid uitgewerkt.
En dat is het resultaat van een lichamelijke structuur,
waardoor John dit al van af een heel jonge leeftijd zo
ging doen. Hierdoor werd zijn gevoel voor schoonheid
in een zeer bepaalde richting gedwongen. Want dit soort
precisiewerk geeft Waterhouse het goede gevoel over de
schoonheid van zijn creatieve werk. Hij zal deze schoonheid, die gekenmerkt wordt door een uiterste precisie die
bij nader beschouwen wat enghartig aandoet, steeds meer
gaan uitwerken in al zijn latere schilderijen. Dit geeft
hem de voldoening die hij zoekt in zijn leven, deze soort
schoonheid geeft hem een kick. En zijn vaardigheid in de
schildertechniek geeft hem ook de mogelijkheden om dit
zo te doen.
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Vanaf 1890 is de klassieke mythologie zijn inspiratiebron en schildert hij scenes uit de boeken van
Ovidius, Theocritus, Apuleius en
Theocritus’s Idyllen.
De afbeelding hiernaast toont het
verhaal uit ‘Jason en de Argonauten’ van Hylas, de schone jongeling, die wordt gevangen door
najaden als hij water put uit een
poel in het bos.
Hylas and the Nymphs - 1896 - 98,2 x 163,3 cm

Ontevreden
In 1871 begint Waterhouse aan de Royal Academy of Arts
in Londen met een opleiding beeldhouwkunde - verrassend genoeg niet met schilderen. Al na een half jaar houdt
hij deze opleiding voor gezien, omdat hij niet tevreden is
over de kwaliteit van de lessen. Hier is te merken, hoe strak
hij al in zijn keurslijf van ideeën zit en welke eisen hij stelt
aan de kunst: ze moet overeenkomen met zijn idee, anders
is het niet goed. Zijn rigiditeit en zijn eenvormigheid beginnen reeds te blijken.
Waterhouse begint na dit avontuur als zelfstandig schilder te werken en heeft zijn atelier in Primrose Hill
(Londen). Hij blijft wel tot zijn trouwen in 1883 met Ester
Kenworthy in het huis van zijn vader wonen en kan nog
bij voortduring leren van hem, hoewel hij geen beroemde
schilder was. Zijn vader was een veel losser mens, niet zo
verstrikt in zijn eigen lichaamspatronen.
Inspiratiebron
Waterhouse is gefascineerd en laat zich inspireren door
de klassieke oudheid en met name de literaire werken van
Ovidius, Keats, Shakespeare, Tennyson en Dante.
In de jaren ’70 van de 19e eeuw schildert Waterhouse
nauwgezet tafelen uit het dagelijkse leven in de oudheid.
Hij bestudeert minutieus gebruiksvoorwerpen die in het
oude Pompeï en Herculaneum werden opgegraven. Hij
was erg geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn geboorteland Italië. In de jaren ’80 gaat Waterhouse nog verder
met deze thematiek door schilderijen te maken met antieke keizers en andere hoogwaardigheidsbekleders uit het
oude Rome en Athene. Hij vervolmaakt hiermee zijn hang
naar de nauwkeurigheid, de precisie, de bijna overdreven
perfectie die hij hanteert als hij zijn taferelen schildert.

Want zijn schildertechniek is bewonderenswaardig, echter, zijn onderwerpen zijn niet zo boeiend, en neigen haast
tot verveling, omdat er steeds weer de zelfde soort vrouwenlichamen worden geschilderd, in andere omgevingen
weliswaar, maar toch, ze zijn heel eenvormig. Veel verschil
tussen het lichaam van Psyche en de Lady of Shalott is er
niet. Steeds meer gaat blijken hoe hij niet put uit zijn eigen bronnen, maar hoe hij de klassieken nodig heeft om
zijn onderwerpen te vinden. Toch zeggen de taferelen die
hij gebruikt in zijn schilderijen heel veel over hoe John
William Waterhouse is, gezien vanuit de atoom- en molecuulstructuren van zijn lichaam.

Studio at 10 Hall Road, London
werkend aan ‘Lamia’- 1909
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In 1820 schreef John Keats een gedicht met de titel ‘Lamia’.
Dit gedicht is de inspiratiebron voor Waterhouse om o.a.
dit schilderij te maken. In het gedicht wordt verteld hoe
Lucius verliefd wordt op Lamia, een onsterfelijke demon,
die half slang, half vrouw was. Zij verleidt hem door de
gedaante van een mooie vrouw aan te nemen. Maar vlak
voor de huwelijksvoltrekking kijkt Lucius Lamia aan en
ontdekt dat zij niet is wie ze zegt te zijn. Ze is niet meer
de mooie vrouw op wie hij verliefd werd. Lucius schrikt
zo erg, dat hij ter plekke sterft. Lamia is een femme fatale.

Lamia - 1909 - 91 x 57 cm

Roem en eer
Rond 1882 is Waterhouse een bekend schilder, met name
in Engeland. In 1885 wordt Waterhouse ook staflid van de
Royal Academy of Arts en hij behoort nu tot de top van
de Britse kunstwereld (in 1895 is hij volwaardig RA-lid).
Hij kan dan al behoorlijk van zijn schilderijen leven. Hij
is inmiddels getrouwd met Esther Kenworthy, met wie hij
heel zijn leven zal delen. Zij is ook kunstenares en schildert
voornamelijk bloemen.
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Na de dood van zijn vader in 1890 vertrekt Waterhouse
naar Italië, voor een rondreis. Hij zal onder andere Capri
aandoen. Vanaf dan schildert hij veel vrouwen met een
olijfkleurige huid en donkere haren. Ook in zijn schilderijen komen nu de warmere tinten naar voren in plaats van
het blauwgrijze palet uit de jaren ’80. Sindsdien is hij is
nooit meer afgeweken van dit kleurenpalet.
Tussen 1890 en 1900 kent Waterhouse zijn hoogtijdagen. Hij verkoopt veel schilderijen, belangrijke musea en
kunstmecenassen kopen zijn werk en hij wint allerlei prijzen, ook buiten Londen.
Waterhouse sterft uiteindelijk op 10 februari 1917, op
68-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. Zijn
werk is dan niet meer in de mode. Waterhouse laat zijn
vrouw alleen achter, ze hadden geen kinderen. Tot aan
haar dood in 1944 zal zij de eindjes aan elkaar moeten
knopen.
Atoom- en molecuulstructuren
Hoe kwam het dat de schilderijen van Waterhouse niet
meer zo gewild waren? Voornamelijk omdat hij niet wilde meegaan in de moderne kunststromingen, zoals het futurisme. Hij miste iets essentieels in deze kunstwerken:
schoonheid. Zijn precieze manier van schilderen vond hij
daar niet terug. Hij zat natuurlijk ook heel erg vast aan zijn
schoonheidsideaal van schilderen en van vrouwen vooral.
Zijn atomaire structuur gebood hem logischerwijs het te
houden bij het oude, zonder te bekijken of het nieuwe ook
nog iets te bieden had. Schoonheid was voor Waterhouse
iets wat samenhangt met zijn eigen idee daarover. Zo kon
hij nooit de schoonheid in dingen zien, die daar niet mee
overeenkwamen. Hij kon daar niet onderuit, want de vaststaande patronen in zijn moleculen schreven hem de wet
voor, van daaruit leeft hij. Dat geeft veel spanningen, waarschijnlijk oorzaak van de leverkanker waaraan hij overleed.
Wat schoonheid voor Waterhouse betekende, is te zien in
de schilderijen van The Lady of Shalott, die hier als voorbeeld dienen.
The Lady of Shalott
Het gedicht van Lord Alfred Tennyson (1809 - 1892) inspireerde Waterhouse tot het schilderen van drie scènes
met de mysterieuze Lady of Shalott. Het is bekend dat zijn
zus, Mary Waterhouse, model stond voor deze schilderijencyclus.
Het gedicht speelt zich af in de riddertijd van de
Arthurlegenden. Wie was deze Lady of Shalott en waar
kwam zij vandaan?
Het gedicht uit 1833 vertelt er iets over. Een aantal gedeelten uit het Engelse gedicht met de vertaling volgen hierna.
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On either side the river lie
Long fields of barley and of rye,
That clothe the Wold and meet the sky;
And through the field the road run by
To many-tower’d Camelot;
And up and down the people go,
Gazing where the lilies blow
Round an island there below,
The island of Shalott.
Aan wederzijden de rivier liggen
Weidse velden vol gerst en rogge,
Die de aarde kleden en de lucht ontmoeten;
En door het veld loopt de weg
Naar het veel getorende Camelot;
En op en neer gaan de mensen,
Turend naar waar de lelies bloeien
Rondom een eiland daar beneden,
Het eiland van Shalott.
Daar woont de Vrouwe van Shalott, alleen, in een kasteel
met vier torens en een bloementuin. Is er iemand die haar
kent of heeft gezien?

Ongezien werkt zij, dag en nacht aan haar weefgetouw.
Enkel de spiegel in haar vertrek toont haar de buitenwereld. Daarin verschijnen de reflecties van de wereld, ze ziet
de weg naar Camelot kronkelen en de ridders flaneren. Ze
schildert met draad in bonte kleuren het spiegelbeeld in
haar weefgetouw.
Zo gaan de jaren zonder zorgen voorbij. De Lady is vrolijk
en menig voorbijganger hoort haar zingen.
Tot de dag dat de Lady of Shalott een liefdespaartje in haar
spiegel ziet en zij verzucht: „Ik ben de schimmen moe!”
Waterhouse staat erom bekend dat hij nauwgezet de literaire inspiratiebron volgt. Op het schilderij ‘I am half sick
of shadows said the Lady of Shalott’ zit de Lady aan haar
weefgetouw, terwijl ze in de spiegel aan haar linkerzijde
het verliefde stelletje ziet lopen. Daarachter is Camelot te
zien, het kasteel van koning Arthur.
Het wordt nu heel duidelijk hoe Waterhouse schoonheid
beleeft. Het weefgetouw is zo geschilderd, dat iedere draad
van het patroon als het ware te zien is. Ook de draad van
de klos is haarfijn geschilderd. Het kasteel Camelot is zelfs
in de spiegel haarscherp te zien, met de raampartij erbij.

Only reapers, reapers early,
In among the bearded barley,
Hear a song that echoes cheerly
From the river winding clearly;
Down to tower’d Camelot;
And by the moon the reaper weary,
Piling sheaves in uplands airy,
Listening, whispers, “This the fairy
The Lady of Shalott.”
Alleen vroege oogsters,
Tussen de gebaarde gerst,
Horen een lied dat vrolijk echoot
Van de heldere rivier die slingert;
Naar het getorende Camelot;
	En in het maanlicht fluistert de vermoeide Oogster,
terwijl hij de schoven luchtig opricht,
Al luisterend, „Het is de Fee,
De Vrouwe van Shalott.”
Eens liet deze Lady of Shalott zich influisteren, dat er een
vloek rust op haar als ze blijft kijken naar Camelot, het
kasteel van koning Arthur. Onwetend van wat de vloek
kan zijn, leeft ze in haar koninklijke vertrek achter haar
magische web van draden wol, waarschijnlijk in Wales.

I am half sick of shadows said the lady of Shalott
1916 - 100,3 x 73,7 cm
Art Gallery of Ontario, Toronto
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De vrouwelijke vorm in het schilderij verraadt sensualiteit
en verleidelijkheid, iets wat Waterhouse in zijn vrouwenfiguren sterk benadrukt. De japonnen met vaak een ceintuurtje dat halverwege de buik hangt, of een voorwerp dat
de aandacht trekt daar, versterken dit alleen maar.
Het wordt steeds meer duidelijk, dat Waterhouse zich vergaapt aan vrouwelijke vormen, maar dit niet wil weten.
Hij schaamt zich voor zijn overmatige seksualiteit. Het is
interessant te zien, hoe hij zijn seksleven probeert te verdoezelen door zich te verliezen in een precisieuze schoonheid. De schoonheid is in zijn werk de dekmantel om zijn
overmatige seksactiviteiten te verbergen. Hij gebruikt de
romantiek in zijn schilderingen om de seks te bedekken
met een zoetromantische saus, wat hem wonderwel lukt.

Op het tweede schilderij is de spiegel in tweeën gebroken, Lancelot is nog net zichtbaar. De Lady is opgesprongen, verstrikt in haar weefgetouw haar stoel naar achteren
schuivend, haar ogen als in trance gefixeerd op Lancelot,
loopt ze naar het raam toe. De vloek is in werking getreden, ze kijkt immers naar Camelot.

Dan, getroffen door een lied, ziet de Lady de ridder
Lancelot in haar spiegel. Als in trance staat zij op van haar
weefgetouw en loopt weg van de spiegel. Ze kijkt naar buiten, naar Camelot en dan slaat het noodlot toe.

The Lady of Shalott (looking at Lancelot)
1894 - olieverf op doek - 142,2 x 86,3 cm
Leed Art Gallery

Out flew the web and floated wide;
The mirror crack’d from side to side;
“The curse is come upon me,” cried
The Lady of Shalott.
Weg vloog het web en zweefde heen;
De spiegel brak van de ene tot de andere zijde;
„De vloek is over mij gekomen,” riep
De Vrouwe van Shalott.
Ook hier is de manier van schilderen heel verfijnd. De
transparante japon, de draden van de weefklos die in de
ruimte lijkt te zweven, de sterke draden die de benen van
de Lady van Shalott gevangen houden, haar als het ware
tegen willen houden, het patroon van het tapijt, de licht
weerkaatsende kapotte spiegel, zelfs de bloempatronen op
de rok van de Lady zijn tot in details geschilderd. De bijna uitwaaiende kaarsen op het huisaltaartje duiden al een
noodlottige wending aan. Hier laat Waterhouse zijn kunnen zien: hij is zeker een schilder die zijn materiaal kent en
het op de juiste manier weet te mengen en te gebruiken.
De donkere achtergrond geeft de kijker al de gelegenheid
aan te voelen dat hier iets verschrikkelijks aan het gebeuren is. En de beeltenis van Lancelot in de gebroken spiegel
geeft daar nog een extra dramatisch tintje aan.
Alles is mooi, romantisch, vol minutieuze schoonheid.
Toch ontroert het niet, het raakt het emotionele niet.
Want er is veel meer bewondering voor de strikt mentale
wijze waarop Waterhouse zijn schilderkwast hanteert.
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And in the lighted palace near
Died the sound of royal cheer;
And they crossed themselves for fear,
All the Knights at Camelot;
But Lancelot mused a little space
He said: “She has a lovely face;
God in his mercy lend her grace,
The Lady of Shalott.”
En in het verlichte paleis
Stierf het geluid van koninklijk feestgeruis;
En zij sloegen een kruis uit angst,
Alle ridders van Camelot.
Doch Lancelot peinsde nog even en
Hij zei: „Ze heeft een lieflijk gezicht.
God in zijn barmhartigheid, verleen haar genade,
De Vrouwe van Shalott.”
Een storm breekt los, heftige regen slaat neer op de aarde
en de Lady of Shalott zoekt een boot bij de rivier, onder
de wilgen. In trance maakt ze de boot los om te gaan varen
naar Camelot.
De rivier drijft haar naar Lancelot. Ze zingt haar laatste
lied en blaast haar laatste adem uit nog voordat Lancelot
haar ziet.
Deze schildering is er een van een grote overvloed en zendt
een vibratie uit van groot drama en noodlot. Dit is een romantisch gegeven bij uitstek, dat een mooie vrouw moet
sterven omdat ze naar haar geliefde wil.

Waterhouse neemt dan ook ruim de gelegenheid om dit
drama extra aan te zetten: de boot met de drie kaarsen, het
gebroken riet, het weelderig geweven tapijt dat op het eerste schilderij nog te zien is op het weefgetouw, met de afbeeldingen erin geweven die zij zag in de spiegel, Lancelot
die een lied zingt. Haar dromen neemt ze mee de dood
in. Dit geeft nog extra drama aan het geheel, en de bewonderaars van Waterhouse hebben heel wat te doen als
ze elk detail van zijn werk willen doorgronden. Want in
ieder schilderij stopt hij zijn eigen romantische geheim,
zijn eigen droom over de grote liefde die er moet zijn,
maar waarvan hij wel voelt, dat die er nog niet is. De liefde voor zijn hond moet dit wat compenseren, zijn hond,
die hij altijd bij zich houdt, ook in zijn atelier. Dat is het
Waterhousedrama in het klein.
Zelfs de ketting waarmee de boot vastlag, en die de Lady
nog elegant in haar hand houdt, zegt iets over het drama
wat hier plaatsvindt: een vrouw die gebonden is aan haar
begeerten, daardoor een vloek over zich uitroepend, die
leidt tot de dood. De herfstsfeer op het schilderij benadrukt sterk de tijdelijkheid van het leven evenals de kaarsen die langzaam uitgeblazen zijn door een zuchtje wind.
De romantiek is in alles te vinden: in het hele landschap,
de manier waarop de bomen staan, het dode blad wat in
het water drijft bij de sierlijke boot, nog versierd met een
lantaarn die er aan bungelt.
Rondom de Lady hanteert Waterhouse een bredere penseelstreek, bijna impressionistisch van aard, die de focus
verlegt naar de boot met de Lady erin.

Het laatste schilderij uit deze serie
toont de Lady op het dramatische
moment dat ze de ketting van de
boot losmaakt, om af te drijven naar
Camelot. Twee van de drie kaarsen
zijn al uitgewaaid en de derde zal
dat weldra doen, een verwijzing dat
ook de Lady haar laatste adem uit
zal blazen. Dat is het droevige einde
van de mooie Lady of Shalott.
The Lady of Shalott (on boat)
1888 - 153 x 200 cm
The Tate Galery, London
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De natuur zendt drama uit, het water weerspiegelt drama,
de Lady of Shalott is een drama, de boot is drama, één
groot romantisch drama, waarbij de Lady of Shalott met
haar geweven spiegeltapijt het middelpunt is van dit grote,
allesomvattende liefdesdrama met Lancelot en Camelot.
De schoonheid in dit beeld is vooral te vinden in de manier waarop Waterhouse zijn drama componeert: vol gekunstelde, bedachte elementen ontleend aan oude verhalen.
Waterhouse verstaat de kunst, om oog te hebben voor de
kleinste details, en om die op een spannende manier op
het doek te brengen. De romantiek die hij om vrouwen
heen legt, verhult zijn seksuele gevoelens, en ommantelt
deze met zachte, ronde vormen en een uitbundige natuur,
zoals in het schilderij Hylas en de nimfen te zien is. Ook
bij dit werk ligt sterk de nadruk op de sensualiteit die er is
tussen mannen en vrouwen, erotiek vermengd met seks.
Schoonheid
In het volgende schilderij van Waterhouse is Psyche te zien
die het doosje opent op haar weg van de onderwereld naar
het daglicht. Zij zit in een rots, waar van alles aanwezig is
om het voor de kijker interessant te maken: een blaker, een
violet doekje, een kikker die toekijkt wat Psyche doet, rotsen die geschilderd zijn op een zeer aparte manier. Uit het
goudbewerkte doosje komt rook, dat verbeeldt de dodensluimer waar zij in valt.
Aan de prachtige voetjes van Psyche groeien roze klaprozen in de donkere rots. Haar kleed is volmaakt, de plooiingen ervan verraden een volmaakt figuur. Geen wonder
dat kenners van het werk van Waterhouse hem iemand
noemen die betoverd is door vrouwen. Alles ademt hier
de romantiek van het verbodene, dat weer een noodlottig
gevolg zal hebben. Daarvoor zit de kikker er ook, om te
benadrukken dat er een ramp zal gebeuren.
Psyche is mooi, het doosje is mooi, maar het is wel een
cliché tafereel.
Voortdurende herhaling
Psyche is weer zo’n lichaam, dat Waterhouse duizenden
malen schildert. Waarschijnlijk neemt hij heel vaak zijn
vrouw Esther als model, want heel veel vrouwen op zijn
schilderijen lijken sprekend op elkaar. Soms neemt hij
een ander model en modelleert haar lichaam naar zijn
smaak. Uit deze zucht naar vrouwenlichamen blijkt dat
Waterhouse seksueel een heel erg onbevredigd mens is.
Het leuke is, dat hij in zijn schilderstukken al zijn seksuele
en erotische gevoelens kwijt kan, zonder dat hij daar op
aangesproken wordt. Hij weet zijn driften en begeerten
goed te maskeren, en zijn gevoel voor vrouwenlichamen
en hun kleding, de attributen die daarbij horen, de hele
50

Psyche opening the golden box
1903 - 117 x 74 cm

Dit schilderij verbeeldt de gebeurtenis, waarbij de schone
koningsdochter Psyche, die op Kreta woonde, een gouden
doosje opent, wat ze eigenlijk niet mocht openen. Ze had
gehoord dat daar schoonheid in zou zitten, die ze haar jaloerse moeder Aphrodite moest brengen om haar gunstig
te stemmen jegens haar. Onderweg vond ze het zonde dat
zij zelf geen schoonheid ervan neemt, en opent het deksel.
Ze valt dan in een dodelijke sluimer. Maar Cupido, haar
geliefde redt haar, neemt de slaapsluier van haar weg en
stopt die weer in het doosje. Haar moeder kan Psyche zo
blij maken en zij kan trouwen met haar geliefde Cupido.
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omgevingssfeer, zorgen er voor dat het geheel niet de indruk geeft seksueel getint te zijn. Zoals al eerder gezegd,
de romantiek is een heerlijk sausje waar alles onder bedekt
wordt wat bedekt moet blijven.
Want een man zoals Waterhouse, die zo streng is voor zichzelf en zo uit is op detail, kan het niet hebben dat hij wordt
aangezien voor een man, die vol is van seks.
Hij schildert het liefste de machtige femmes fatales of de
tragische vrouwen. En ook najaden, de waternimfen, en
sirenen zijn geliefd bij hem, zij worden in de meeste gevallen gezien als voorwerp van sensuele, erotische of seksuele
begeerten.

kijken. Ze zullen zeker een bepaald publiek aanspreken dat
gegrepen wordt door de romantische sensuele, erotische
seksuitstraling die al zijn werken kenmerken. Want hoe
Waterhouse ook probeert om dit geheim voor zichzelf te
houden, hij doet wat hij doet.
Zijn schilderijen weerspiegelen exact hoe hij in zijn vel zit,
en hoe zijn lichaam en dus ook zijn schilderende hand, geregeerd wordt door een begerigheid naar vrouwen, ook al
lijkt het slechts een man, die erdoor betoverd wordt.

Boven en onder:
studies uit 1896 voor het schilderij
Hylas and the Nymphs

Esther Kenwerthy
1885 - 56 x 38,5 cm

Zijn hele leven speelt zich af rond dit thema. Typerend is
dan ook dat Waterhouse heel vaak te zien is met zijn onafscheidelijke hondje, dat hem trouw vergezelt.
Al kijkend naar de vele schilderijen die Waterhouse maakte, valt het op dat ze gaan vervelen als je er tien hebt gezien. De manier van schilderen kan heel goed genoemd
worden, maar altijd weer dezelfde taferelen en houdingen
en kleding, hetzelfde gezicht, dezelfde romantiek, het is
een keer genoeg.
En hoe interessant Waterhouse zijn schilderijen ook maakt
door de vele details, ze nodigen niet uit om er veel naar te

Wat verder opvalt aan Waterhouse is dat hij vanuit zichzelf geen inspiratie heeft om iets op het doek te zetten.
Alles komt van bestaande verhalen en geschiedenissen. Hij
blijkt dan ook weinig creativiteit vanuit zijn wezen te kunnen laten opborrelen.
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Hard tegen hart

Tekst: J.H.F. Lans

Wat doet iemand die na een hartstilstand met zijn auto
tegen een lantaarnpaal rijdt? En vooral wat zijn de vragen
die je jezelf kunt stellen als blijkt dat die botsing je leven
in feite heeft gered? Dit en meer kun je anders dan anders
bekijken vanuit een lilaïsch oogpunt. Een getuigenverslag.

Wie is de baas in huis?
Vandaag, 17 januari 2010 word
ik gekozen door de tutorsuprolo met
het programma lilaca ‘lila toewijding’. Ik teken de tutorsuprolo op het
gotaformulier en stop ‘hem’ vervolgens in mijn zak. Daarna ga ik hard
aan het werk, in de afdeling Rode Lila
Elektronen, immers er is daar veel te
doen. Nog steeds is de winterbescherming voor de planten niet in orde
en dat zint mij niet. Dat móet gewoon gebeuren, geen ontkomen aan,
en Jantine Prutteliers en Ferdinand
Groenings moeten het ontgelden, als
ik zo te keer ga. Ik zweep dan iedereen
heel erg op, zo van ‘vooruit wij moeten verder’. De slavendrijver met zijn
zweep, is hij de baas in huis? De fanaticus, de fundamentalist? Het zal van
alles wat zijn. Dat kan niet anders.
Even vraag ik mij dat dan af, en dat
is het dan weer. Ik ga tekeer als een
fanaticus, een kruisridder te paard die
de heidenen moet bekeren. Met mijn
lans prik ik ze allemaal flink en stevig
in hun lijf. Die heidenen, ze moeten
het maar eens weten. Ik weet wel wat
er moet gebeuren, ik sta voor mijn
zaak.
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Aan mijn tutor vraag ik niets, geen
tijd, ik moet voort!
In de houtploeg - zo noem ik dat ook
al is het geen werk maar een gota is dat net zo, vooruit aanpakken! Ik
doe er aan mee, maar merk tegelijkertijd verzet. Verzet tegen het harde werken waar ieder zijn steentje
aan bijdraagt. In de kortste keren is
de kloofschuur genaamd ‘Vitaliteit’
met stammen hout gevuld, hebben
wij twee aanhangers met kachelhout
naar het hoofdgebouw Lichtmaterie
gereden en daar opgestapeld en ligt er

voor de nacht weer midwinternachthout klaar. Ja, wij zijn een reuze stel,
zo snel, zo snel, zo snel! Ik kan mij
daar echt kwaad om maken, daarvoor
kom ik toch niet hier? Dat harde werken haalt niets uit, sterker, het blijkt
zelfs luiheid te zijn, want als ik hard
werk hoef ik niets te ontdekken over
mij zelf, dan ben ik gedekt. Ik werk
hard en doe mijn best dus zeur niet,
en pats ... de deur gaat dicht voor de
tutorsuprolo en mezelf. Die tendens
is te bespeuren.
Als ik hier niet kom voor hard werken, waar kom ik dan wel voor? Want

Lichtmaterie, brandhoutvoorraad
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de tutorsuprolo laat mij toch juist
zien dat ik hard werk? Waarom wijs
ik dat dan af? Omdat ik met mijn bijbelse leer vind dat dit niet kan, en dat
de tutorsuprolo zich daar niet mee
bezig houdt, terwijl het juist om dié
zaken gaat?
In deze haastige sfeer blijkt het onmogelijk een gesprek te voeren over hetgeen er is. Alles staat op barsten. Ik
ook. Spanning is er bij diverse goti’s,
ruzie’s worden uitgevochten. Lonie
Oxendorfer is over de rooie en ploft
bijna. Ook ik roer mij behoorlijk, er
is geen houden aan. Het is oorlog in
de afdeling Rode Lila Elektronen,
ieder let op zijn eigen hachje. Van

Niet meer kunnen, maar toch moeten, want geen werk betekent geen
geld om te eten en dan ga je misschien dood. Ja, zo denken ik en de
anderen er over, of beter gezegd dat
zit in mijn elektronen als pakket. Die
denken allemaal onredelijke dingen.
Daar is niet mee te praten. Ik voel
de doodsangst in mijn lichaam huizen. Komt daar de dwangmatigheid
en dictatuur uit voort waaronder ik
leef? Dat ik voor dat onredelijke gedoe van mijn lichaam blijf kiezen,
vind ik onuitstaanbaar, ik ga er altijd
tegen in gevecht, nu weer. Terwijl ik
weet heb dat het anders kan doe ik
het niet, waar ben ik toch mee bezig?
Ik voel wel dat ik mij aardig zit op te

Mijn orenmaterie is nog ongevoelig.
Hij is nog niet in ontwikkeling.

de tutorsuprolo en zijn programma
lilaca merk ik niets, want deze dingen
zie ik over het hoofd. Ik wil niet zien
dat hij dit alles toont, dat er oorlog
is, dat iedereen ontploft. Want voor
mij doet de tutorsuprolo alleen maar
dingen, die ikzelf goed vind. Niet dit,
dat is te laag-bij-de-gronds. Dus voor
mij is hij er niet, en er is ook geen lesprogramma toewijding. Terwijl ik nu
juist zo toegewijd oorlog maak, hard
werk, en nog zo wat dingen meer.
Dus de tutorsuprolo toont mij, dat ik
nog op een heel menselijke manier,
met negatief licht, bezig ben met toewijding. Zo kan ik dan op zoek gaan
naar wat lila toewijding is. Wat leuk,
die mogelijkheid is er dus, al zie ik
hem niet.
Moeten en dwang
Ook aan tafel in de Conversatie–
ruimte is hard werken hèt gesprek.

juinen, want het moét anders. Maar,
en daar loop ik tegen aan, ik krijg dat
niet voor elkaar. Nog een tijdje praten wij daarover, dan gaan de meesten
van tafel.
Ria en ik blijven zitten als dan Sunya
binnenkomt met in haar kielzog Theo
Masters. Zal ik blijven, zal ik weggaan? Maar wat is dat nu? Ik vind het
toch leuk om er bij te zijn? „Doe niet
zo moeilijk en blijf zitten,” spreek ik
mijzelf toe.
Wat hoor ik?
Die avond komen veel dingen
ter tafel, met name twee zaken blijven
mij bij. Het blijkt dat ik niet in staat
ben om hetgeen Theo zegt juist te horen en dus te verwoorden, ik maak er
iets van wat het niet is. En ik zit er
mee dat ik zo doe en Theo niet kan
verstaan. Niet dat hij mij verstaat,
want daar heb ik natuurlijk niet naar

gevraagd. Hij is toch ook een goti,
dus wat maakt hij dan mee?
Wat ook bijblijft is, dat ik van Sunya
hoor dat ik hier zit met de bedoeling
om trucjes te leren. Dat wil ik niet.
Ook daartegen ga ik in gevecht. Niet
dat ik een uitzondering ben, hoor ik,
de hele mensheid doet dat zo, omdat
zij niet kunnen leven.
Maar dat is het!, dringt dan door. Ik
denk interesse te hebben in het lila,
maar dat is er niet. Ik denk het lila
te begrijpen, maar dat kan ik niet.
Mijn orenmaterie is nog ongevoelig voor de tutorsuprolo. Hij is nog
niet in ontwikkeling. Maar
ik eigen mij het lila toe,
ik trek het lila in mijn
waandenken en maak
er dan van alles van wat
het niet is. Maar met
wie praat ik en naar wie
luister ik dan? En hoe komt
het dat als ik met een lila aan
de tafel zit het gesprek bijna altijd over seks gaat? Omdat dat mijn
taal is, de taal van het onderbewuste
vlees, die ik versta? Is het lila soms de
echo van mijn onbewustheid? Want
zolang ik in mijn onderbewuste vlees
leef zal ik alles wat van het lila of de
tutorsuprolo komt daarin trekken, en
het vervolgens gebruiken voor mijn
ego-doelen.
Een andere zijnswijze, daar gaat het
om, een hoger bewustzijnsniveau in
mijzelf waarvoor een psychische inzet
gevraagd wordt. Dat is andere koek.
Ja, hoe ga ik dat nu in de praktijk
beoefenen? Daar zijn de gota’s voor,
en daarin wil ik niet horen of zien of
meemaken wat de tutorsuprolo toont!
Hij moet alleen mooie dingen tonen.
Daar zal ik nog wel even mee zoet
zijn, dat is niet in een dag gedaan.
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Snel, snel, snel, pas op,
het is Fidel!
Het is bijna elf uur, tijd om weg te
gaan van de Pauwekroon. En nu kom
ik er achter dat ik mijn sleutels nog
in paviljoen Heliodoor heb liggen.
En Diederik Romme als laatste portier, heeft Heliodoor al gesloten. Wat
nu? Zonder sleutels kan ik niet rijden
en mijn huis niet in. Van Allegonda,
die goti-secretaris is, krijg ik de sleutel
waarmee ik Heliodoor kan openen.
„Doe maar rustig aan,” zegt zij nog.
Maar ik doe niet rustig aan, ik ren
als een gek naar Heliodoor, haal mijn
handtas uit de kledingkast en ren
als een gek weer terug. Als ik bij het
hoofdgebouw Lichtmaterie aankom
bemerk ik dat de sleutels niet in mijn
handtas zitten. Ze zitten in mijn jaszak en die hangt nog in Heliodoor,
herinner ik mij dan. Weer terug, nu
nog sneller want de goti’s wachten en
ik vind dat ik dat niet maken kan.

Met mijn sleutels en moe van het
rennen loop ik nu wat rustiger terug
naar Allegonda aan wie ik haar sleutel wil teruggeven. Onderweg kom ik
Diederik tegen. „Geef mij de sleutel
maar dan kan jij alvast naar het uitgangshek rijden,” zegt hij. Diederik
wil naar huis toe, het heeft hem lang
genoeg geduurd, bemerk ik bij hem,
vandaar zijn opmerking. Zonder mij
iets af te vragen ga ik er in mee, ik
geef hem de sleutel en rijd dan naar
de uitgang. Ik let weer niet op wat
de tutorsuprolo mij hiermee toont.
Want Diederik is dus net zo gehaast
als ik. Terwijl hij net doet, alsof dat
niet zo is. Die moet heel veel spanningen in zijn lijf hebben. Zou hij
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daarom zo stijf zijn in zijn ledematen?
Maar ik spoed mij naar het hek, vlug,
vlug, vlug, net zoals Diederik.
En nu ik dit zo opschrijf word ik heel
erg kwaad, omdat ik tot besef kom dat
ik en hij zo onvoorstelbaar gemeen
en vijandig zijn en zo hard en geslepen ook. En hoe gemeen dit allemaal
in elkaar steekt en wat een vijandige
wereld het is waarin ik leef en waar
alles om onderbewuste dingen draait.
Alleen dat telt, als ik maar naar huis
kan, de ander interesseert mij niet. De
vraag van Diederik lijkt wel aardig
en hulpvaardig maar het is gewoon
schijn, met daarachter eigenbelang,
vernietiging en machtsvertoon. En of
ik dat nu ben of iemand anders maakt
niet uit, ik leef in die dictatuur. Ik kies
daarvoor. Ik word zo kwaad omdat ik
daar in mee ben gegaan. En mijn geloof speelt mij parten nu, het geloof
dat de mens goed is. Wat heb ik mij
vergist. O, wat ben ik kwaad.
Ik sta te wachten bij het uitgangshek,
Allegonda en Diederik komen er aan.
„Bedankt nog dat je zo rustig bleef,”
zeg ik tegen Allegonda, die mij zegt
dat ik zo hard wegreed en waardoor
dat kwam? Ik vertel haar van de sleutel die Diederik aan mij vroeg zodat
ik al vast naar het hek kon rijden.
Dan vertrekken wij.

zit dit alles in elkaar? In welke gordiaanse knoop ben ik verstrikt geraakt?
Of zit ik er altijd in?
Mijn hoofd is doodmoe van het denken. Mijn hele lichaam staat op tilt.
Toch neem ik nergens tijd voor. Ook
niet voor een lila lichtformatie.
Met een harde klap
tot stilstand

Dit is het laatste dat ik mij herinner voor het ongeluk. Ik rijd over de
Pastoor van Breughelstraat op weg
naar huis. Op de paal, een stukje
voor de spoorwegovergang, zie ik in
geel‑oranje licht het lachende gezichtje, het geeft aan dat ik 50 km of minder rijd. Ik zeg nog „leuk dat je naar
mij lacht”, en ik lach terug. Wat zeg
ik als hij sip kijkt? Lach ik dan ook

„U had dood kunnen zijn,” hoor ik de
ambulancezusterzeggen die naast mijzit.
Maar ik leef toch?
Wat is er toch gebeurd?

En weer vergeet ik te bekijken wat de
tutorsuprolo mij toont. Want waarom bedank ik haar? En is zij wel zo
rustig als ik denk? Ik heb haar niets
gevraagd. Diederik was ook rustig,
maar hem neem ik veel kwalijk. Hoe

naar hem, om hem te zeggen: „Ik rijd
wel te hard, maar ik heb het in de gaten. Leuk dat je sip kijkt. Ik ben erbij.” Neen, dat doe ik niet. Ik wil geen
sip gezicht.
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Dan word ik wakker, ik voel mij heel
beroerd en ben heel duizelig. „Waar
ben ik?” vraag ik mij af. En wat doen
al die todden hier? (het waren de uitgeklapte airbags). Ik snap er niets van.
Ik voel pijn in mijn borst, in mijn lin-

mijn auto en veel mensen eromheen.
Dat het licht nog brandt, denk ik
nog. We rijden weg.
„U had dood kunnen zijn,” hoor ik
de ambulancezuster zeggen die naast
mij zit. Maar ik leef toch? Wat is er

Het bijzondere nu is dat ik besef dat ik nog leef.
Mijn hart is weer gaan kloppen
door de klap tegen de lantaarnpaal.
Door die schok kwam ik weer tot leven.

kerschouder en linkerhand. Links aan
mijn voorhoofd en mijn kin brandt
het. En weer de vraag: „Waar ben ik?”
Dan gaat het portier open, ik hoor
een stem die mij vraagt hoe ik het
maak en of ik weet heb van wat er gebeurd is? „Nee,” zeg ik. „U bent tegen
een lantaarnpaal aangereden.” „O,”
zeg ik. „Kunt u zelf de auto uitkomen?” „Ja,” zeg ik en stap uit. De man
nodigt mij uit om in zijn huis wat bij
te komen. Ik loop met hem mee en ga
naar binnen waar ik op de bank kan
gaan zitten, wrijvend over mijn voorhoofd dat zo’n pijn doet.
En dan krijg ik van de man het verhaal te horen. Hij sliep bijna maar
werd wakker door een harde knal.
Hij ging zijn bed uit om te kijken wat
er aan de hand is en als hij ziet wat
er is gebeurd gaat hij naar buiten en
spreekt mij aan. Een harde knal? ik
heb niets gehoord.
De man belt de politie en de ambulance die snel ter plekke zijn. Op hun
vragen kan ik gewoon antwoord geven hetgeen hen verbaast en doet zeggen dat ik zo nuchter ben.
Alles gaat heel snel en voordat ik het
besef lig ik op de brancard en word
de ambulanceauto in gereden. Tegen
de lantaarnpaal die scheef staat, staat

toch gebeurd? Ik ben niet in staat het
mij te herinneren en laat het er bij.
Ik ben alleen maar heel erg moe en
heb pijn.
In het Franciscus ziekenhuis in
Roosendaal aangekomen gaat alles
heel snel in zijn werk, mijn bloeddruk wordt gemeten die veel te hoog
is, 290/190. Men is verontrust merk
ik, in de zin wat te doen? Zij spuiten dan iets in mijn mond onder mijn
tong, wat blijkt, zo heb ik achteraf gehoord, nitroglycerine te zijn.
Ik krijg
injecties, word
aan een infuus gelegd en
krijg röntgenplaten eerst onder mijn
rug, dan onder mijn linkerschouder
en linkerhand. Er blijkt niets te zijn
gebroken. Diverse artsen zijn langs
gekomen, maar het gaat langs mij
heen.
En weer hoor ik een zuster zeggen:
„U had dood kunnen zijn.”
Daar lig ik dan in mijn gotakleren en
gotaschoenen, stevige bergschoenen,
aan mijn voeten. En de tutorsuprolo
in mijn broekzak die ik vast blijf houden. Ik had dood kunnen zijn, gaat
door mij heen, maar ik besef het niet.

Ik doe een lila lichtformatie en probeer mij te ontspannen door mij voor
te stellen dat ik in de armen van de
Moeder lig. Ik krijg weer een spuitje
en word alleen gelaten; de afdelingszuster komt mij zo halen wordt mij
gezegd. Ik laat het maar over mij heen
komen, ik kan gewoon niet anders
nu.
Nu ik dit opschrijf en tot mij door
laat dringen word ik tevens ‘gedwongen’ om dit gebeuren te onderzoeken
en het lila te vragen wat dit over mij
vertelt. Want als mijn hart nitroglycerine nodig heeft, dat ook wel springstof
wordt genoemd, dan is er toch wel iets
aan de hand met mij en kan ik niet
verbloemen dat ik nu niet bepaald
ruimhartig ben. Ik vind het moeilijk
dat van mijzelf te accepteren en mee
te maken dat ik rake klappen nodig
heb om mij uit de droom te helpen dat
ik een hartelijke vrouw ben. Ik begin
te vermoeden dat ik door dat beeld in
stand te houden ik mijzelf daarmee
veel geweld aan doe. Want ik móet lief
en hartelijk zijn en dat ben ik niet. Ik
denk alleen aan mijn eigen doelen. Ik
ben altijd anderen aan het veroordelen, zij doen nooit iets goed. Dat is een
stevige fundamentalist, die er op staat
dat alle regels en geboden precies worden uitgevoerd zoals ik het wil. Ik wil
iedereen bekeren. Dat is dus de kruisridder te paard, die iedereen minacht
die anders denkt over zaken. En er zal
nog wel meer zijn, maar dat kan ik
nu even niet bekijken. Het wordt mij
wat veel..
Hoelang ik daar heb gelegen weet ik
niet, maar als er dan een zuster komt
heb ik het ijskoud en ril en tril ik over
mijn hele lichaam. En daar heb ik geen
macht over, het lichaam gaat zijn eigen
gang. Ik krijg medicijnen en via een
infuus nog een spuitje voor de nacht
en word naar de afdeling Interne
Geneeskunde gereden. Ik hang nu
aan allerlei slangen en krijg zuurstof
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via een buisje door mijn neus. Op de
monitor kan men de hartslag aflezen
en gaat er een piep af als er iets mis
is. „Slaap lekker,” zegt de zuster nog,
maar ik kan de slaap niet vatten, er
gaat zoveel door mij heen. Wat is er
toch allemaal met mij gebeurd?
De nacht is onrustig, de vrouw naast
mij kreunt en gaat steeds haar bed uit.
In een andere kamer ligt een man te
huilen en er gaat geregeld een alarm
af. Ik hoor snelle voetstappen door de
gang, gelach en het geluid van bestek
en serviesgoed.
De internist die eerder bij mij is geweest is er nu weer. Ik doezel weg, dan
begint de monitor te piepen, de zuster is er dan meteen, zij controleert de
bloeddruk en past daarop de medicatie aan.
Nog een hartstilstand
Langzaam aan maakt de nacht
plaats voor de dag, het ziekenhuis
ontwaakt, daar komt alles weer op
gang. Eigenlijk zou ik naar de hartbewaking gaan, maar daar was geen
plaats, zodoende kom ik op de intensive care waar een broeder mij onder
zijn hoede neemt. Een rustige man
die blijkt veel mentale kennis en ervaring in huis te hebben en mij vertrouwen geeft. Nog steeds is mijn bloeddruk veel te hoog en probeert men
met spuiten en medicatie daar iets
aan te doen. Zelf probeer ik zo rustig
mogelijk te blijven en doe ik af een
toe een lila lichtformatie.
Opeens word ik weer heel naar en
duizelig, alsof ik weg glij, zo’n gevoel, heel beangstigend vind ik dat.
„Broeder,” roep ik „wil je komen, ik
voel mij zo naar?” De broeder is er
en ziet op de monitor dat mijn hart
even stilstond en handelt meteen. Ik
kom weer bij en vertel hem dat ik mij
gisterenavond na de botsing ook zo
had gevoeld, maar toen heviger. „Het
wordt wat duidelijk,” zei hij toen,
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En weer blijkt dat het lichaam mij dingen kan
vertellen waar ik aan voorbij ga,
in dit geval de hoge bloeddruk,
de spanning die ik veroorzaak in het lichaam
omdat ik altijd door wil duwen.

„één en één is twee.” Door een hartstilstand verloor ik het bewustzijn en
ben ik tegen een lantaarnpaal gereden
en door de klap die dat gaf werd mijn
hart weer gereanimeerd. Kennelijk
moet ik rake klappen krijgen, even
gaat dat dan door mij heen, heeft
Sunya mij dat niet al vaker gezegd?
Blijft nu de vraag aan het lila: is dat
om het lichaam uit zijn dodelijke slaap
te halen? Of is dat maar een gedachte?
Want ik denk wel veel, maar heb niet
zo veel bestudeerd in mijzelf dat ik dit
aan elkaar kan knopen.
Uit de dood ontwaakt
Het bijzondere nu is dat ik besef dat ik nog leef. Mijn hart is weer
gaan kloppen door de klap tegen de
lantaarnpaal. Door die schok kwam
ik weer tot leven, hoe wonderlijk dat
in elkaar zit, ik heb er geen notie van.
De tutorsuprolo heeft mij zeker beschermd, maar ik doorgrond dat niet.
Ik mag leven, even heb ik die ervaring, hoe anders is dat dan dat ik leven moét. Omdat ik vind dat ik moét
leven.

Ik val in slaap en word weer wakker
als mijn bloeddruk wordt gemeten
die nog veel te hoog is. Dus weer een
dosis pillen meer die ik slik. Ik doe
gewoon wat er gevraagd word, want
er is mij veel aan gelegen dat ik opknap. Dat moét ook, besef ik nu. Er
is mij veel aan gelegen dat ik opknap

betekent eigenlijk: ik moét opknappen en wel zo snel mogelijk. Snel,
snel, snel, dat is weer Fidel. Ik hoor
het Sunya tegen Ria Kwadendam zeggen. Zij wordt ook altijd opgejaagd
door Fidel, die het lichaam daarmee
sloopt. Fidel is in de lilaca de personificatie van een negatieve kracht die
je in alles aanzet om iets heel snel te
doen, dat allemaal ten koste van je lichaam.
Maar het zijn allemaal egomotieven,
want waarom moét ik eigenlijk opknappen? Om weer hard te gaan werken zeker en een slaaf te zijn van mijn
begeerten om anderen ook op te jutten?
Inmiddels zijn mijn kinderen gebeld
en lig ik op de hartbewaking als zij
komen.
Wij zagen elkaar en dat had een grote
impact, we werden alle vier geconfronteerd met dood en leven. Pas later konden wij erover praten, kwamen de emoties los, onze verstopte angst ook voor de
dood en... voor het leven. Het kwam er
allemaal uit. Bij mij letterlijk, ik kon
die dag niets binnenhouden, ik spuugde
alles uit.
Michiel, mijn zoon, heeft naar
Elektoor gebeld, hij hoopte aan Sunya
te kunnen vragen wat te doen. Dat is
dan wel leuk dat de introductiedag
op de Pauwekroon waar hij geweest
is, hem deze stap doet zetten. Michiel
krijgt Greta aan de telefoon en vertelt
haar wat er gebeurd is met mij. En ik
krijg te horen dat ik ieder half uur een
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bepaalde lila lichtformatie kan doen
en verder alleen rusten. Dat heeft
Sunya aan Greta doorgegeven. Sunya
kent mij beter dan ik mezelf ken,
want voorheen voelde ik een drang in
mij om veel vaker zo’n lila formatie
te doen en daar stak Sunya een stokje
voor. Iets kleins zo lijkt het, maar ik
heb hier wel gemerkt: dat het lila er
is, als ik maar luister en het proces dat
ik nu meemaak niet onder druk zet
door zo van alles door te drukken wat
ík goed vind en wat ik wil.
En weer blijkt dat het lichaam mij dingen kan vertellen waar ik aan voorbij
ga, in dit geval de hoge bloeddruk, de
spanning die ik veroorzaak in het lichaam omdat ik altijd door wil duwen,
vooruit, het móet. Ik móet presteren, ik
móet bewijzen dat ik heel wat ben en
kan, maar het lukt mij niet. Dus ga
ik nog harder doordrammen en harder
rennen om maar niet te hoeven zien
hoe ik ben. En dat is heel dwangmatig en dictatoriaal. Vijandige krachten
zwepen mij op. Dat laat ik ook toe, ik
ben het met hen eens. Ik moet boeten
voor mijn domheid en mijn traagheid,
dus: snel, snel, snel, snel, roept Fidel. Ik
vlucht dan voor mijn waanideeën die
ik volop spui en met hard werken los ik
die waanideeën niet op en de vijandige
krachten wijken niet.
Ik wil dingen gedaan krijgen van het
lila, en die krijg ik niet. Ik ben woedend
op het lila, en dat mag ik niet. Maar
daar heb ik het niet over want dan bestaat het niet. Dan ben ik goed, en daar
is mij alles aan gelegen. De druk in mij
neemt zulke hoge waarden aan in het
bloed, dat het lichaam het loodje legt. Ik
zou een hersenbloeding kunnen krijgen
net als mijn zus. Zij is dood maar ik leef
nog. „Doe maar ieder half uur de lila
lichtformatie en verder rust,” zei Sunya.
Dood en leven
Wat maak ik toch mee en wat
is er toch allemaal gebeurd in mijn lichaam? Het heeft met de dood te ma-

ken gehad, het is even dood geweest.
En nog een keer was dat zo, hier in
het ziekenhuis. Voelde ik hoe het was
om even dood te zijn? Neen, dat niet.
Ik nam het niet op in mijn bewustzijn.
De eerste twee dagen waren mijn twee
zussen aanwezig, zussen die overleden
zijn. Nu komen er denkprocessen op
gang aangaande de dood en het leven.
Komt het daardoor dat ik nu denk
te weten dat mijn oudste zus in haar
slaap is overleden aan een hartstilstand en het nu goed maakt? Omdat
ik dit nu zelf meemaak? Niemand
weet waaraan zij is doodgegaan. Maar
ik vermoed nu, dat zij net zoiets had
als ik nu heb meegemaakt. Dat is een
goede dood. Ik merkte ook niets. Ik
was opeens weg, en opeens weer terug.

terie en een ontplooiing van mijzelf.
Zo stond die lantaarnpaal daar net op
zijn plek. Maar ik vind het een wonder, en zo ontdek ik dan dat ik nogal religieus met de tutorsuprolo bezig
ben. Religie is opium voor het volk,
zei Marx al. Nu, dat merk ik wel. Ik
dicht de tutorsuprolo meteen een
wonder toe dat er niet is.
Mijn familie leefde helemaal onder
grote denkspanningen; mijn zussen
zijn er aan overleden, hun lichamen
konden die enorme spanning en druk
niet meer laten wegvloeien. Opeens,
op een dag, waren ze dood, of invalide door een hersenbloeding. Maak ik
het mee, om wakker te worden?
Hoe had ik ooit kunnen bevroeden
dat ik nog in leven zou zijn doordat
ik tegen een lantaarnpaal rijd? En dat

Ik ben in gevecht, ook al heb ik geen keuze.
Ik voel mij schuldig en vind dat ik gefaald heb.

En mijn andere zus, geveld door een
hersenbloeding omdat ze zo veel
dacht, net zoals ik? Dat ik geen hersenbloeding heb is een ‘wonder’ volgens de artsen, gezien mijn bloeddrukwaarden. Ik heb vijandige
krachten toegelaten in mijn lichaam,
ze hebben mijn hart ondermijnd.
Daardoor ben ik tegen de lantaarnpaal gereden, en die heeft mijn leven
gered, daardoor zijn de airbags eruit
gevlogen tegen mijn borstkas aan.
Daardoor ben ik automatisch gereanimeerd. Het is een wonder dat ik
nog leef, en dat wonder hebben de
tutorsuprolo’s gedaan. Dat is natuurlijk wel vreemd. Tutorsuprolo’s doen
geen wonderen. Zij doen wat iemand
verder brengt in een ontwikkeling
van de materie. En ze vonden dat ik
blijkbaar nog wat tijd nodig had voor
een verdere ontwikkeling van de ma-

Diederik meehielp dat ik juist op tijd
daar was, omdat hij zo nodig naar
huis moest? Die tutorsuprolo’s zijn
toch wel humoristen van de bovenste
plank.
Lila proces
Die nacht van 18 op 19 januari
2010, krijg ik een lila proces te zien.
Ik ben op een boerenerf, dat heel
groot is voor zo ver ik kan zien. Maar
ik zie slechts een deel, het erf is nog
oneindig veel groter, weet ik. Er is
daar een grote boerenschuur waar de
deur van openstaat, een grote schuifdeur, waar ik op de grens binnen-buiten een stuk of twintig eieren op de
grond zie liggen. Voorzichtig raap ik
een ei op. Tussen duim en wijsvinger,
maar de schil van het ei is zo zacht
en dun dat het ei kapot gaat. Dat ei
leg ik apart. Een tweede keer raap ik
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zo een ei op en daarmee gebeurt hetzelfde.
Dan word ik wakker, verdriet en
blijdschap, het is er allebei, wat ik heb
meegemaakt raakt mij.
Decodering van mij: in mijzelf is er die
ruimte, in het vitale lichaam, ruimte
die nog veel ruimer worden kan. En
in de cellen is daarvoor openheid gekomen. Ik heb verdriet vanwege het besef
hoe hard ik ben naar het lila, naar mijzelf en het lichaam en naar anderen toe.
En blijdschap omdat ik dat besef en er
iets in gebeuren kan, wat blijkt uit dit
lila proces.
Decodering door de tutorsuprolo: in
het vitale lichaam wordt wel nieuw bewustzijn geboren, maar het is niet levensvatbaar. Het breekt stuk. Dat geeft
veel energieverlies. Dat uit zich in vaak
moe zijn maar ook geen duidelijk zicht
hebben op de dingen, omdat het mentaal zo doorgedraaid is. Zelfs in het ziekenhuis, op bed liggend, wordt er nog
gerend, onder invloed van Fidel. Dat de
eieren precies liggen waar de schuifdeur
is, zegt ook dat het een nest is dat in
haast is gemaakt, want alle eieren kunnen zo door de schuifdeur verpletterd
worden. Er wordt dus ook geen gebruik
gemaakt van de ruimte van het erf,
waar gemakkelijk op een veiliger plaats

een nest eieren gelegd kan worden. Dat
betekent, dat het zicht erg beperkt is.
Ik ben blij
dat de tutorsuprolo er is
Ik voel mij heel beroerd maar ik kan
ik er blij om zijn dat ik ervaar dat het
lila ook hier is. Ik heb de tutorsuprolo
nog steeds bij me. Dat het lila ook in
het ziekenhuis is en genezend werkt
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krijg ik te zien door het groene licht
wat er regelmatig is, zowel rond de
verpleegkundigen als rond mij, of zo
maar in de lucht. In de operatiekamer als de cardioloog bezig is met een
pacemaker in mijn lichaam te zetten,
zie ik geeloranje licht op de grond
dicht bij mij. Ik heb geprobeerd mij
daaraan over te geven, licht van de
waarheid in het lichaam wat geneest?
Ik weet het niet. Geel is een kleur van
het denken. Oranje heeft met ontvankelijkheid te maken. Dus wat zeg
ik over waarheid? Dat is wel een erg
positief uitgelegd gebeuren. Houd ik
mezelf zo voor de gek? Het lijkt er wel
op. Ik verzin maar wat. Ik houd me er
maar stil bij.

de tijdelijke pacemaker wordt aangebracht voel ik: hier ga ik de confrontatie aan, en wie weet is dat de werking
van het geeloranje licht? Want wat
voor een confrontatie is dat dan? Of
is het ook weer verzonnen door mijn
waanzinnige denken? Ik weet het
niet, alles loopt door elkaar. Gelukkig
dat de tutorsuprolo er is met zijn lila
toewijding. Ik weet niet wat dat is,
maar het helpt me.
Meer met de benen
op de grond
Mijn hart is momenteel gevoelig, dat
maakt dat ik eerder stilsta bij wat er
speelt in mij en bij de vraag waar ben
ik mee bezig en waar wil ik naar toe?

Nou, dat ga ik dan ‘even’
doen, denk ik,
maar dat pakt anders uit.
Ik durf niet,
de angst slaat mij om het hart.
Pacemaker

Want ik heb moeite dat ik een pacemaker in mijn lichaam krijg. Ik ben
in gevecht, ook al heb ik geen keuze.
Ik voel mij schuldig en vind dat ik gefaald heb wat mijn hart betreft. Mijn
hart is ziek, heeft stil gestaan, ik heb
er geen aandacht aan geschonken.
Hoe kon ik dat terwijl ik even dood
was? Ik denk weer te veel. Zo verzonken was ik in mijn geloof dat ik wèl
hart heb voor de materie, en vooral
naar mijn kinderen.
Dat toe te laten komt hard aan, ik bedrieg mijzelf door mijn geloof, de gelovige die denkt dat hij uitverkoren is
en niets meer hoeft te doen. Letterlijk
stil staat. Hij heeft God immers toch
lief? Niets is minder waar. En terwijl

Mijn waanidee van uitverkoren te zijn
waaraan ik moet voldoen is aan het
wankelen en maakt plaats voor andere dingen. Ik sta wat meer met mijn
benen op de grond merk ik en dat
doet prettig aan. Er groeit een besef
dat ook in het ziekenhuis ieder zijn
steentje op eigen wijze bijdraagt en
dat niets en niemand uitgesloten is. Ik
zocht het lila in de hemel, ik zweefde
op waanwolken en de ‘kleine’ dingen
telden niet. Ik geloof dat materie het
slijk der aarde is.
Materie is niets. Ik werp mijn lichaam
weg, daarmee werp ik al mijn leermomenten weg. Ik doe mij altijd beter
voor dan ik ben, ik heb zo mijn eigen
geloofje opgebouwd met al zijn regels
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en wetten, ik moet aan deze verzonnen maatstaven voldoen en dat red
ik nooit. Maar ik doe het wel zo. Ik
houd mezelf gewoon de hele dag voor
de gek. Zodoende komt de ontmoeting met de lantaarnpaal, ik heb hem
helemaal omhelsd. Een innige omhelzing nog wel. Ik heb zijn hardheid
bemerkt, zijn tegenweer. Hij was echt
helemaal krom en verbogen, mijn
auto er omheen gedrapeerd.
Ik begin een beetje te vermoeden dat
dit gebeurt door mijn lichaamspakket, de onderbewuste gegevens in
mijn DNA-moleculen, opgebouwd
door duistere elektronen. Ik moest
altijd goed zijn, thuis ook. Ik moest
mijn ouders tevreden stellen. Dat
geeft grote spanningen, want ik kan
niet aan hun eisen voldoen.
Ik wilde per se aan hun eisen voldoen, terwijl ik het niet kon. Door
die zwakte konden vijandige krachten mij voortjagen, jagen, jagen, en zo
leefde ik. Met Fidel, die altijd roept:
„Snel, snel, snel.” En nu zit ik zelf met
de brokken. Mijn hoge bloeddruk en
hartfalen zijn daar de stille getuigen
van.
Wat ik meemaak kan een aansporing
zijn om eens bij de tutorsuprolo te
rade te gaan. Want ik wil alles zelf in
de hand houden, maar nu is gebleken
dat ik dat niet kan. Wat zou ik kunnen
ondernemen? Ik zou het eens met de
tutorsuprolo kunnen opnemen? Per
slot is hij op de hoogte van de staat
van mijn materie. Ik niet, al doe ik
net alsof ik wel alles weet. Dat blijkt
wel uit wat ik allemaal opschrijf. Als
ik het overlees zie ik dat ik het meeste
allemaal wel weet. Niemand hoeft mij
iets te vertellen. Ook de tutorsuprolo
niet. Terwijl ik nu al wat gematigd
ben door het voorval met de lantaarnpaal. Anders was ik vast nog stelliger
en fundamentalistischer bezig. Ik
vraag niets. Ik denk overal over.

Mijn gerichtheid op het lila kan
groeien, dat is mijn intentie nu. Niet
op een fanatieke wijze vanuit mijn
enghartige en gestrenge leer, die, dat
begint voor mij te dagen, keihard en
meedogenloos is voor het hart. Wie
valt kan opstaan, en dat doe ik, zelf.
Ik ben nog heel kwetsbaar, maar dat
hindert niet. Dat stoere wat ik voordoe en dat alles moeten kunnen heeft
mijn lichaam gesloopt, nu kan ik niet
meer. En door al het verdriet heen dat
in mij opkomt en niet meer onderdrukken kan heb ik ook het gevoel:
het lila is bij mij, ik zie turquoise
licht. Het licht dat tedere emotie is,
lees ik in de lila symbolen decoder.
Maar toch vraag ik niets. Het lila is
er, maar daar laat ik het bij. Ik kan
alles zelf.
Ik weet het allemaal wel heel erg
goed, als ik dit laatste stukje van een
regel of zes nog eens overlees. Ik bespeur er zelfs wel wat zelfmedelijden
in, dat verdriet dat dik ik wel erg aan.
Is dat wel verdriet? Of zelfbeklag, omdat ik niet zo goed was als ik dacht?
Ik durf niet
Ik krijg injecties in mijn buik
om het bloed te verdunnen en het
hart te ontlasten. Vanavond is het aan
mij om mijzelf een injectie te geven.
Kan ik dat dan mag ik morgen naar
huis. Nou, dat ga ik dan ‘even’ doen,
denk ik, maar dat pakt anders uit. Ik
durf niet, de angst slaat mij om het
hart, ik ben bang voor de pijn. Weer
probeer ik, en weer durf ik het niet.
Ik spring nog liever van een hoge rots
de zee in, dan dat ik dit doe, denk ik.
Maar wat is dit voor onzin, ik heb dat
toch nog nooit gedaan, wat weet ik
ervan? Ik verzin zo maar wat. En met
die prik doe ik hetzelfde en bedenk
ik dat het pijn doet, maar ik weet
het niet. En met het grootste gemak
prik ik dan in mijn buik. Ik doe daarbij wel de lila lichtformatie. Waar ik
mij bang om maak bestaat dus niet?

Angst is een slechte raadgever is een
gezegde, angst maakt dat ik niet durf.
Angst is geen vertrouwen hebben in
het lila en ook geen zelfvertrouwen
neem ik aan. En wat ik met die injectienaald meemaak zou wel een middel kunnen zijn om die angst en dat
wantrouwen in mij naar het lila onder
ogen te gaan zien. Want wantrouwen
is een ziekte van de leugen in de materie, en dat zegt iets over mij. Wat zegt
dat dan? Wat is de leugen in de materie? En weer moet ik het antwoord
schuldig blijven. Dat kan ik dan weer
aan het lila vragen. Want ik ben geen
kenner van mijn materie, dat is de
tutorsuprolo. En zo zijn er steeds van
die ‘kleine’ dingen waar ik, doordat ik
het rustig aan moet doen, bij stil kan
staan. Maar ik vraag niets. Ik doe het
zelf wel.
Fanatisme en vijandigheid
Het kost mij heel veel moeite en ik vind het ook verschrikkelijk
om toe te geven dat ik geleefd wordt
door vijandige krachten die er op uit
zijn mijn lichaam kapot te maken, en
vooral dat zij hun doel hebben bereikt. Mijn hart is kapot, en ik moet
voortaan een pacemaker hebben die
zorgt dat mijn hart op tijd klopt. Op
zulke momenten voel ik schaamte,
diepe schaamte, want dit màg niet. Ik
ben heel, heel slecht. En dat wil ik dan
graag zelf veranderen. Dat probeer ik
ook. Ik doe alles graag zelf, dan heb ik
de vinger aan de pols. Maar als ik stil
bij mijzelf kan zijn, en een heel, heel
klein beetje het bewustzijn toe kan laten dat de dingen wat verheldert, is
er geen haast en dwangmatig moeten,
daar heb ik een heel andere beleving
bij. En zo kom ik er achter dat als ik
vind dat het anders moet, in mijn lichaam meteen de fundamentalist opstaat met Fidel, en zij zaaien onrust
in mijn gedachten vooral. Ik word totaal chaotisch. Ik weet niet meer wat
ik doe, ik schreeuw dan ook ontzettend hard, zodat iedereen mij hoort
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in Lichtmaterie als ik bij het Gouden
Paard sta, of bij Vitaliteit. Ik trek dan
ten strijde, houd boetepreken en zondaars worden gestraft door mij. Dan
ben ik op het oorlogspad en laait het
vuur in mij op. Een vijandige actie
van Fidel en een waanzinnige fundamentalist, die mij uitputten en waar
ik ziek van word. Omdat ik de dictatuur en het fundamentalisme nodig
heb om te bestaan. Juist omdat ik zelf
niet besta en mij dus door vijandige
krachten laat leiden. Zij jagen mij op,
dag en nacht. Met de kraaien heeft
de tutorsuprolo deze zelfde vijandige krachten en mijn fanatisme ingezet om de overwinning op de kraaien te behalen. Maar dat deed ik niet,
ik werd door de tutorsuprolo naar de
kraai gebracht. Ik heb er alweer een
drama van gemaakt, dat weet ik. Ik
houd blijkbaar nogal van drama.
Zoals een zin die ik eerst opschreef:
‘En het heilige vuur in mij door de
tutorsuprolo voor de strijd tegen de
kraai kon worden aangewend.’ Dat is
zo’n dramatische zin waar ik zo dol op
ben. Dat doet mij goed, als ik zo praat
en schrijf. Dan ben ik iets.
Goed en slecht bestaan niet, zijn
slechts ideeën van mijn ego. Ik heb er
iets van ervaren, soms was het er eventjes niet. Ik ben het nu weer kwijt.
Willem van Lathem in mij
Ik ben weer thuis. Het is nu 25
januari en ik ga naar de Pauwekroon.
De tutorsuprolo met het programma lilaca ‘lila transformatie
van het lichaam’ kiest mij. In de
Conversatieruimte doe ik een theegota. Het is daar heerlijk warm en ik
soezel wat.
Dat ik nog leef, ik besef het steeds
meer, of mij dat zo kwetsbaar maakt
kan ik niet zeggen, ik ben het en ik
voel het zo. Meestal is het een gekwetst ego, weet ik. Maar ik laat het
zo. Waar ik vroeger aan voorbij ging
ligt nu vlak bij, alles wat ik mee60

maak zegt iets over mij. Zo word ik
ook geconfronteerd met Willem van
Lathem.
Willem komt binnen, zijn gezicht
staat als een donderwolk. „Hoe is het
met je?” vraagt hij. Ik vind het lastig
om op zijn vraag een antwoord te geven, wat ik zeggen kan is: „Ik ben blij
dat ik nog leef.” En meteen begint hij
te vertellen over zijn hartaanval van
jaren geleden. Hij vindt het blijkbaar nog steeds een gebeurtenis om
trots op te zijn. Er komt tenminste
een vloedgolf van woorden over mij
heen. Nu ben ik dat wel gewend van
Willem, die praat graag over zichzelf,
hij vindt zichzelf heel erg belangrijk.
Maar nu dacht ik toch echt: ‘Wat ben
jij een lul.’
Ik dacht het maar ik zeg het niet tegen hem. Hij praat maar door en even
tussen neus en lippen wordt mij door
hem dan gezegd: „Laatst zei Sunya
nog dat je heel opgepept bezig was.”
Au!, die zit, door de toon waarop
Willem dat zegt. Want eigenlijk zegt
hij: „Het is je eigen schuld en verdiende straf, had je maar niet zo opgepept moeten zijn.” Ik vind dat heel
gemeen, ik word er akelig van, mijn
hart doet pijn en ik ben helemaal perplex. En aan mijn reactie kan ik merken, ik word onderuitgehaald. Een
zwakte in mij waar Willem op inspeelt. Want die zwakte is mijn gekwetste ego, dat zichzelf meestal erg
goed vindt, net zoals Willem zo ingenomen is met zijn ego en dat zo duidelijk voor mij demonstreert.
Volgens mij heeft Sunya dat zo niet
gezegd, Willem maakt dat er van. Hij
is een schopper, hij speelt het schoppenspel, dus hij kan niet anders dan
schoppen, de hele dag door. Zijn lichaamsmaterie zit zo in elkaar. Wat ik
ook merk is, dat hij daar volstrekt aan
voorbij gaat. Vaak is hij er ook heel
trots op dat hij open en bloot durft
te zeggen dat hij zo schopt. Daarmee

Hij blijft maar schoppen,
en schoppen
en schoppen.
En ik laat het zo.
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snoert hij iedereen de mond. Je kunt
er dan niets meer van zeggen, en hij
kan lekker blijven schoppen.
Hij is zo vol van zijn eigen hartkwaal,
dat hij nergens naar omkijkt. Hij

er niet zijn waarop ik mij kan richten dan zou ik wat mij hier getoond
wordt gewoon niet hebben willen
zien. Ik zou denken het is Willem, ik
ben zo niet. Na wat er met mijn hart

en verschrikkelijk zijn. Zo beleef ik
dat nu met Willem.
Hij blijft ook maar schoppen, het
houdt niet op. Ik voel me gekwetst.
Maar ik houd de tutorsuprolo er nu
bij, ook al gaat het hard tegen hart.
Achter de vraag van Willem zit een
stukje van zijn wereld die ik nu meemaak. Een schoppenwereld van dictatuur en sadomasochisme. Een wereld
die ik ook wel eng vind om in mijzelf
te gaan ontdekken.
Snel, snel, snel,
pas op het is Fidel 2
Zoals gezegd begin ik eerder te merken wanneer ik door de vijandige
Fidel tot jagen wordt aangezet. Want
wat maakte ik nu pas geleden mee?

Het laatste oordeel (1467-1471) - Hans Memling
Museum Naradow - Gdansk

heeft ook geen enkele interesse in wat
ik heb meegemaakt. Hij is natuurlijk
ook door een tutorsuprolo gekozen,
maar het is niet te merken dat hij er
iets mee doet. Nu is dat niet erg, maar
ik zie het wel tijdens dit schoppengesprek.
Willem ziet Sunya als een bestraffende God die mij nu veroordeelt. Hij is
dus de straffende God, die mag oordelen over anderen. Want als Willem
Sunya ziet als straffende God, plant
hij op haar over hoe hij zelf is. Ik zit
het met verbazing aan te horen hoe
hij doet. Hij blijft maar schoppen, en
schoppen en schoppen. En ik laat het
zo. Nu heb ik even in de gaten, dat de
tutorsuprolo Willem op mij afstuurt,
om mij te tonen hoe ik doe. Net zoals hij dus.
En het is alsof de tutorsuprolo mij
‘zegt’: „Hans, blijf bij jezelf, ga er niet
mee in gevecht.” Zou de tutorsuprolo

gebeurd is, ga ik daar wat van merken.
Levend in mijn onderbewuste vlees
kan ik niet verstaan wat Sunya zegt.
Dat is een lange ontwikkelingsweg
die ik nog te gaan heb. Daar kan de
tutorsuprolo mij bij helpen, als ik het
toesta dat hij dat doet. Wat Willem
zegt komt ook uit zijn onderbewuste
lichaam, daar komen zijn wanen over
het lila vandaan. De waan als zou het
lila een bestraffende God zijn leeft
dààr. En hij hoort daardoor ook niet
wat Sunya zegt. En met dat onderbewuste duistere bewustzijn kijk ik naar
het lila, bekijken wij elkaar, slaan wij
elkaar om de oren, praten wij na wat
wij gehoord hebben, daarmee denkend dat wij al heel wat zijn.
Maar het is gewoon je hoofd boven
water houden. Het is wat je doet
om de ander er onder te krijgen,
het zijn schoppenspelletjes van vijandige krachten die het ego sturen.
Schoppenspelletjes die heel gemeen

Na de lantaarnpaal omhelsd te hebben moest mijn auto in de reparatie, wat logisch is. Als een auto een
lantaarnpaal omhelst, dan lopen ze
allebei schade op, vandaar. De lantaarnpaal is een zaak van de gemeente
Halderberge, ik heb me daar niet mee
beziggehouden. Maar de auto stond
in de garage, en een schade-expert
zou er naar komen kijken daar.
Vandaag belt de monteur van mijn
garage op dat het nog een kwestie is
van een paar dagen, het wachten is
nu op de airbags, die bij de lantaarnpaalomhelzing dus ook zijn gesneuveld. Ze hebben mij met een klap uit
de dood gehaald, die avond. Hij zegt
toe dat hij zal proberen dat de auto
voor carnaval, dat dit jaar op 12 februari begint, gerepareerd is. Hij zal
mij dan daarover bellen. Aan mij om
dat zo te laten en er op te vertrouwen,
meer niet.
Er zijn mogelijkheden genoeg voor
mij om op de Pauwekroon te komen,
is het niet met een deeltaxi dan wel
met een goti die in de buurt woont
van mij.
De dagen verstijken en carnaval komt
eraan. De monteur heeft nog niet gebeld. En dan merk ik een dwang, een
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Snel, snel, snel,
pas op,
het is Fidel!

haast, niet opvallend, maar daardoor
juist zo bedrieglijk, want die beweging is er wel, alleen hij valt niet op.
Maar toch merk ik het nu, Fidel en de
fundamentalist zijn weer bezig. Snel,
snel, snel, pas op, het is Fidel.
Ik doe verder niets, zelfs geen lichtformatie. Ik zit te denken hoe ik de garage zal kunnen dwingen de auto voor
carnaval af te leveren. Zou ik kunnen
bellen en met een vriendelijke stem
vragen hoe het met mijn auto is? Dat
ik de monteur dan dwing met mijn
dictatuur valt niet op, ik vraag het immers vriendelijk? En dat ik hem een
flinke schop geef zal hij ook niet merken, want hij leeft ook heel onderbewust.
Nu voor het eerst dringt tot mij door
dat ik door deze vijandige dictatuur,
dit vijandige schoppen, in wezen de
monteur eens flink laat weten hoe het
zit, net zoals Willem van Lathem dat
met mij deed met zijn verhaal over
zijn hart. Nu begin ik pas een ietsje
pietsje te merken van de chaos en onrust in het lichaam die daardoor ontstaat, ik trek me helemaal niets aan
van de tutorsuprolo of het lila. Ik doe
gewoon mijn eigen schoppenzin. En
dat hele kleine beetje dwang en haast
is dus geen klein beetje, neen, het is
een enorme berg, dat moet haast wel,
ook al merk ik het niet.
Door dit zo mee te maken heb ik ook
kunnen ontdekken dat de dingen
die voor mijn denken als betrekkelijk klein ervaren worden, toch door
de vijandige krachten doorgedrukt
worden. En ik laat dat toe, mijn lichaam is een speelbal van vijandige
krachten. Het gaat dus gewoon door
tot nog toe. Er is nog niets veranderd
ten opzichte van de tijd voordat de
lantaarnpaal werd omhelsd. Ik vind
dat de auto nu voor mij ter beschikking moet staan. Deze grove en brute machtsuitoefening in mij wordt
hier nu wel zichtbaar. Want ik schop
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er net zo hard op los als Willem met
flinke laarzen met ijzers en haken
er aan. Maar ik had het door en dat
maakte dat ik aan die dwang geen gehoor gaf. En dat is nieuw voor mij.
Wat ik nu achteraf merk is, dat ik
vind dat ik het weer goed gedaan heb.
Ik had het door, schrijf ik, en daarmee
ga ik weer totaal voorbij aan het feit,
dat alleen het lila mij hierin kan sturen. Ik moet het weer maken, ik ben
goed, ik doe alles zelf. Ja, wat heb ik
eigenlijk tegen Willem van Lathem?
Toch alleen maar dat hij mij zo duidelijk laat zien hoe ik ben, doordat hij
zo verwaten naar mij doet, en mij met
zijn laarzen in de grond stampt?
Leve de lantaarnpaal
Wie is de baas in huis? Met deze
vraag begon ik aan deze gota. Zonder
te verwachten daar een antwoord op
te krijgen ben ik toch verrast dat ik
gaandeweg het schrijven inzichten
heb gekregen. En wat voor mij nu het
meest veelzeggend is, is dat ik er achter aan het komen ben dat het ongeluk dat ik heb gehad mij dingen heeft
laten ontdekken die ik misschien anders niet had ontdekt. Ik was ontspoord, ik joeg een droom na waarvan ik nu wat vanontdekken ga. Dat
proces is gaande en dat wil ik volgen,
wie weet kom ik dan wat dichter bij
het lila en mijzelf?
Ik lees dit nog eens over, en ja, ik
moet een beetje lachen.
Ik, ik, ik, ik, ik.

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 3, juli 2010

De TRA
Tekst: A.R. van der Sluis

Toen Elektoor in 1989 haar intrek
nam op de Pauwekroon, was het bos
voornamelijk een productiebos. Een
donker, doods bos waar weinig licht
in kon komen en zonder onderbegroeiing. De bomen die er stonden
hadden lange stammen met een kleine pluk groen bovenin. In de loop der
jaren is het bos onderhouden, er zijn
regelmatig bomen uitgezaagd, en het
bos ziet er nu totaal anders uit. Er is
lucht en licht, er komt van alles op en
als ik er wandel is het steeds weer een
verrassing wat er allemaal aan planten- en bomengroei in het bos te ontdekken valt.
De plek waar de tra zich bevindt is
voor mij het meest bijzonder. Warm,
ruim en tevens besloten. De al wat
oudere kastanjeboom (Castanea sa-

tiva) staat als een soort wachter aan
de rand van de tra. In volle glorie in
alle jaargetijden. Onder de kastanjeboom begint de beek. Er staat geen
water in, het is meer een soort geul,
die langs de tra voortslingert. Op een
gegeven moment stopt hij ook weer.
Waarvoor ze dient weet ik niet, maar
het is een speels element hier in de
tra. De beek is er, boeiend, een raadselachtig gebeuren van iets, wat geen
enkel doel lijkt te hebben, maar wezenlijk is in haar uitstraling op mijn
geliefde plekje.
Zowel langs de kanten van de ‘beek’
als langs de randen van de tra staan
allerlei bijzondere grassen en varens.
Vooral als de zon net gaat schijnen in
een vroege morgen en de dauwdruppels het gras en de varens versieren

zoals een parelketting een vrouw, kijk
ik daar met verwondering naar. Een
bosje Polygonum, met haar vlammend
rode bloemen is als een gloeiend vuur
dat mijn hart verwarmt en het sneller doet kloppen. Ik sta zelf in vuur
en vlam daarvan. Op de tra zelf komt
veel jonge heide op. De grond is er
hard, de heide heeft het hier naar de
zin. Voor mijn ogen ontrolt zich het
beeld van een heideveld, dat hier misschien in de toekomst zal zijn. En ik
voel me als een mens, die het geluk
heeft dit allemaal mee te maken en er
middenin te zijn.
Zoals wel meer bij bijzondere plekken heeft ook de tra zijn eigen legende. Zo zou hier ooit een vliegtuig zijn
neergestort. Of het waar is of niet,
doet er niet zo toe, het geeft de tra een
63
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extra dimensie. Het doet me denken
aan de mensen die in het vliegtuig
waren. Zij zagen de dood voor ogen.
Wat gaat er door hen heen? Hoe zijn
zij gestorven? De tra is daardoor ook
een ervaring voor mij, leven en dood
zijn daar nauw met elkaar verbonden.
Het open gat dat door deze gebeur-

tenis zou zijn ontstaan, is de tra. En
genietend van al het moois dat daar
te zien is, voel ik blijdschap en droefenis tegelijkertijd, een wereld van tegenstellingen.
De tra is omgeven door opgroeiende bomen die uit zichzelf hier zijn
gaan groeien. Het bos mag zelf bepalen hoe het hier wil zijn. Het krijgt
de ruimte om te groeien, en de bomen mogen tot volle wasdom komen.
In de volle breedte en hoogte. Dat
vind ik bijzonder en ik geniet daar
van. Ik zie dat niet zo vaak in bos64

sen, omdat er meestal geen ruimte is
voor brede takken en eigen vormen.
Er zijn lariksbomen, fris groen in de
lente en goudgeel in de herfst. Grove
den (Pinus sylvestris), douglassparren
(Pseudotsuga menziesii) en fijnsparren
(Picea abies) staan rondom en maken
de tra tot een beschutte verblijfplaats.

Sommige bomen zijn aangeplant. Een
paar appelbomen staan langs de rand
en in het midden van de tra is een
zelkova (Zelcova serrata) te zien, die
in het voorjaar een stralend sneeuwwit middelpunt is op deze open plek
in het bos.
Langs de rand van de tra, bij de kastanjeboom staat een bankje. Ik kan
er rusten en uitkijken over mijn geliefde tra. Hier kan ik eens stil staan
bij wat ik meemaak in de lilaca. Met
lilaca bezig zijn is vooral stilstaan bij

wie ik ben, waar het om gaat in dit
leven. Ik leef in een materieel universum, waarvan de tra deel uitmaakt en
ik zelf ook. Alles maakt deel uit van
dit geheel, de bomen, de struiken,
planten, dieren en dingen. De tra laat
mij stilstaan bij dit overweldigende
gebeuren, waarvan ik een onderdeel
ben.
Altijd als ik in het bos ben sta ik stil
bij de tra. Dat gaat vanzelf. Vaak is alleen het gekwetter van vogels die aan
de anderen laten horen waar hun territorium is. Ik ervaar deze plek als een
soort oase in een volle drukke wereld.
De orchideeën lachen mij toe, met
hun groenige gezichtjes.
Als het waait ruisen de hoge bomen
en omhullen mij met hun omhelzing. Zij benadrukken de stilte die
er is. De zonneschijn maakt het hier
snel warm. Het lilaïsch kunstwerk dat
hier staat, vlak voor de kastanjeboom,
speelt mee in dit spel. Het is de
Roodoranje Zon met zijn roodgoud
gloeiend brandend vuur, dat mij herinnert aan een lilaïsch gegeven: alles
ontstaat uit vuur.
De studenten die lilaca studeren onderhouden het bos en ook de tra. Zij
leren door het bos te onderhouden
zichzelf en hun lichaamsmaterie kennen, want alles wat ik doe, en de wijze
waarop ik dit doe, zegt iets over hoe
ik ben en hoe ik leef. Door de kennis opgedaan in de lilaca kan ik ook
mijn werk op een meer efficiënte wijze doen, en ik kan gemakkelijker omgaan met de meest uiteenlopende typen van mensen.
Het lilapark de Pauwekroon is een
plek waar mensen die verder willen
met zichzelf, ontdekkingen kunnen
doen over hoe zij leven, denken en
bestaan. Het is de plek waar mensen
die dat willen, werkelijk in verandering kunnen komen als zij dit zelf willen.
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Margrethe II

koningin van Denemarken
Tekst: royalty-redactie

Deze keer aandacht voor het vorstenhuis van Denemarken in de persoon van de koningin van dat land. Haar
volledige naam is Margrethe Alexandrine Þórhildur
Ingrid en ze is de 50e Deense monarch in directe lijn van
opvolging sedert koning Harald Blauwtand meer dan
1000 jaar geleden Denemarken verenigde.
Naamgeving
Het Huis waar ze toe behoort is het Huis SlegwigHolstein-Sonderburg-Glückburg. Ze werd geboren als de
oudste dochter van koning Frederik IX en zijn Zweedse
gemalin Ingrid, net één week nadat Denemarken door de
Duitse bezetter onder de voet was gelopen. Haar grootvader Christian X, de toenmalige koning, ging als teken van
stil protest te paard door de straten van Kopenhagen rijden. Hij kon het niet hebben dat zijn land door de Duitsers
werd betreden. Dat gaf spanning, maar door de rit te paard
zwakte dit wat af. Hij had in ieder geval actie ondernomen
en blijk gegeven dat hij vond dat dit niet kon.
Het Deense volk zag de geboorte van de kleine Margrethe
als een teken van hoop in donkere tijden. Ze kreeg er later nog twee zussen bij, Anne-Marie en Benedikte, maar
Margrethe bleef toch de lieveling. De mensen noemden
haar prinses Zonnestraal en verheugden zich in het huiselijke geluk van hun koning die zo lang alleen was gebleven.
Want zij was en bleef de hoop op betere tijden, wat er ook
gebeurde. Dat etiket blijft aan haar kleven, zo werkt het
in de menselijke materie. Ben je eens de hoop in donkere
tijden, of prinses Zonnestraal, dan ben je dat voor altijd.
Zo zit het ingebakken in het lichaam van haar volk, en
dat blijft zo, als er geen wezenlijke veranderingen in deze
Deense volksmaterie plaatsvinden.
Haar naam hield ook een belofte in want hij verwees naar
Margrethe 1, de Deense koningin die in 1397 in naam
van haar zoon regeerde en Denemarken, Zweden en

Noorwegen verenigde. Zij vertegenwoordigt de liefste
wens van het Deense volk, de hang naar de Noordse eenheid. En de margriet, de bloem die haar als naam gegeven
is, geeft dat symbool ook aan: veel witte bloemblaadjes die
samen één bloem vormen, gegroepeerd rond een goudgele
zon.
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Margrethe 2 kwam in feite niet in aanmerking voor de
troon, maar er was zoveel goede wil tegenover dit
koninklijk gezin en de zeeman-koning
dat een referendum en een wijziging van de grondwet in 1953
tenslotte toch vrouwen toeliet tot de troon. Ook in
adellijke kringen had de
veranderde tijdgeest met
een meer publieke rol voor
de vrouw zijn intrede gedaan.
Dat kwam wel goed van pas bij
Margrethe. Zij was wel teruggetrokken en
stil, maar ze voelde een vrije ziel in haar lichaam leven, die zich niet liet ringeloren door wetten en
geboden. Voor zover mogelijk, leefde zij in ogenschijnlijke
teruggetrokkenheid een leven dat gericht was op vernieuwing en verandering. Wel in de menselijke zin, maar toch.
De koning is dood, lang leve de koningin
Toen koning Frederik IX in hartje winter op 14 januari 1972 schielijk kwam te overlijden, werd Margrethe
voor een menigte van tienduizenden op het paleisplein van
kasteel Amaliënborg tot koningin uitgeroepen. Drie maal
klonk het: de koning is dood, lang leve hare majesteit koningin Margrethe 2! Het betekende een breuk met het verleden, want in Denemarken was het de gewoonte dat een
Christian een Frederik opvolgde, en nu kwam daar zomaar
een jong, knap en intelligent vrouwspersoon op het toneel.
Margrethe II vond het zalig om zo haar volk tegemoet te
kunnen treden. En ze had heel wat voor het volk in petto,
wat het totaal niet gewend was van hun koningshuis, ook
al hield het met hart en ziel van hun koning en koningin.
Ze lachte daarom ook vol en verguld vanaf het paleiselijk balkon naar het volk dat haar vol blijdschap toejuichte. Een vrouw, een koningin, en nog gestudeerd ook. Wat
een toekomst voor het kleine, onooglijke Denemarken,
een soort uithoekje in Europa, een land gelijkend op een
wormvormig aanhangsel in een groot en omvangrijk lichaam. Het had altijd weinig in te brengen in de Europese
politiek, maar nu, met Margethe II was alles mogelijk.
Taken en plichten
Welke taken had Margrethe II nu zij tot koningin
was uitgeroepen? In het parlement had ze niet veel te vertellen, haar rol bestaat daar voornamelijk uit handtekeningen zetten onder akten. Maar er is nog meer:
1.	Zij tekent alle akten van het Parlement, deze zijn echter
pas geldig als ze ook ondertekend zijn door de eerste
minister.
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2. 	De vorming van een nieuwe regering wordt formeel
door haar bevestigd. Officieel is zij hoofd van de regering en zit de Statenvergadering voor, zij tekent alle
akten die daar passeren.
3. 	De eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
rapporteren aan de koningin de laatste politieke ontwikkelingen.
	Ze is gastvrouw als er hoofden van staten komen, en ze
betaalt haar bezoeken aan het buitenland. Zij ontvangt
ook iedere ambassadeur uit het buitenland.
4. 	Haar belangrijkste taak is om Denemarken te vertegenwoordigen in het buitenland en om in haar eigen
land als belangrijke persoon op te treden. Dat laatste
doet ze door uitnodigingen aan te nemen, tentoonstellingen te openen, bij verjaardagen van belangrijke personen aanwezig te zijn en bruggen te slaan naar terreinen die nog niet behoren bij haar contacten.
Voorwaarde is ook, dat zij geen deel neemt aan politiek en
dat ze er ook geen uitspraken over doet.
Nu, aan die voorwaarden kon Margrethe II voor haar idee
gemakkelijk voldoen en zo is zij dan een koningin die het
wel naar haar zin lijkt te hebben.

Huwelijk met Henri de Laborde de Montpezat
10 juli 1967

De droomprins te paard
Margrethe had filosofie, archeologie, en politieke wetenschappen gestudeerd aan de universiteiten van
Kopenhagen, Århus, Cambridge, en de Sorbonne. In
Londen had ze haar man, de Franse graaf en diplomaat
Henri de Laborde de Monpezat ontmoet toen ze daar
economie studeerde. Het was ‘le coup de foudre’, vertelt
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ze later en voor minder ging ze niet. Haar vader zei over Alexandra Manley heeft na haar scheiding en opnieuw
die ontmoeting: „Hij kwam, hij zag en zij overwon.” Ze trouwen de titel gekregen van Gravin van Frederiksborg.
De kroonprins Frederik trouwde op 14 mei 2004 met
trouwde haar prins op 10 juni 1967.
Inderdaad was Henri voor Magrethe de droomman. Een Mary Donaldson, een Australische. Zij krijgen twee kinman uit het zuidelijke Franse, hartstochtelijk, roman- deren, Christiaan in 2005 en Isabella in 2007.
tisch, jaloers, uit een zuidelijker land dat een geheel an- Dit alles vervult Margrethe met veel geluk, want zij houdt
dere sfeer ademde dan het platte, koele Denemarken, dat veel van haar familie, en neemt alles zoals het komt.
als het ware een klein schiereiland is, omgeven door vaak Zij weet ook haar gewoonheid te benadrukken als zij bij
ijzige zeeën. In het hart van Frankrijk, in het departe- de scheiding van Joachim en Alexandra bestormd wordt
ment Lot met het stadje Cahors, kreeg Margrethe de mo- door journalisten. In een interview zei ze: „Scheidingen
gelijkheid om haar romantische instelling helemaal tot horen bij het familiepatroon van vandaag en de koninkzijn recht te laten komen. In de zacht glooiende heuvelen lijke familie vormt hier geen uitzondering op, en staat hier
rond het riviertje Lot, voelde zij zich helemaal thuis met ook niet boven.”
Henri. Het was als een sprookje geboren uit het hoofd van Zelfs toen er op 02-02-2002 een klein schandaal uitbrak tijHans Christian Andersen wat ze meemaakte. Een sprookje dens het huwelijk van de Nederlandse kroonprins Willemwaarin de heuse prinses trouwt met
haar Droomprins te paard, gekleed
in een uniform met blauw lint er om
heen gedrapeerd, gouden tressen op
de schouders en een soort kolbak met
uitbundige witte pluimen er op.
Uit dit droomhuwelijk kwamen
al gauw twee zonen, Frederik en
Joachim. Die kinderen betekenden
voor Margrethe een flinke zorg minder want de continuering van een
koninklijk bestaan hangt in de eerste plaats van nakomelingen af. Het
paar had ook nog graag een meisje
gewild, eentje zoals nichtje Victoria
van Zweden, maar dat zat kennelijk
Chateau de Caïx, Luzeche departemen Lot - France
niet in de pijplijn.
Alexander met de Argentijnse Máxima Zorreguieta, was er
Familiegeluk
voor haar niets aan de hand. Wat was het geval? Haar man
De oudste zoon van Margrethe en Henri is Frederik, Henri kwam maar niet opdagen bij de bruiloft. Zij was er
Kroonprins en Hertog van Monpezat, hij is geboren in al sinds de vorige dag en hij zou die ochtend aankomen
1968. Margrethe slaakte echt een zucht van verlichting. om de trouwerij bij te wonen. Maar wie er kwam, geen
Het is een jongen, een troonopvolger. Gelukkig, die taak Henri. Tot na ijverig naspeuren de journalisten ontdekis volbracht. Na een jaar, in 1969, kwam er nog een jon- ten dat Henri doodgemoedereerd naar het kasteel Caïx in
gen: Joachim, ook een Hertog van Monpezat. Alles loopt Zuid-Frankrijk was gegaan. Hij had geen zin in de bruivlotjes met de jongens, en Joachim trouwt als eerste op loft, hij was kwaad.
18-11-1995 met Alexandra Manley, een dochter van een
rijk zakenman uit Hongkong. De vader van Alexandra was Later bleek dat hij jaloers was op alle aandacht die zijn
de zoon van een Chinees en een Britse vrouw, haar moeder oudste zoon Frederik kreeg. Hij was al een tweederangspersoon na Margrethe II, maar nu, met Mary erbij,
heeft een Poolse vader en een Oostenrijkse moeder.
Uit dit huwelijk worden twee zonen geboren, Nicolai en was hij zelfs derderangs geworden. Dat wekte een enorme
Felix, die Margrethe tot een gelukkige grootmoeder maak- jaloezie op bij Henri.
Maar Margrethe begrijpt haar droomprins wel en deelt
ten.
Na zijn scheiding van Alexandra in 2005 trouwde Joachim hem nog een extra orde toe die hij op zijn jas kan spelden.
een Française, Marie Cavalier, waarmee hij ook een kind Dan is alles weer koek en ei en worden ze als een gelukkig
paar gefotografeerd bij het Kasteel Caïx.
heeft: Henrik.
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Populair
Ondertussen is Margrethe, Daisy zoals familie en
vrienden haar noemen, een kleine veertig jaar aan de
macht. Ze is immens populair. Zelfs de republikeinen zien
haar helemaal zitten en uit onderzoeken blijkt dat 85%
van de Denen het koningshuis genegen is. Margrethe is
er ook in geslaagd het koninklijke huishouden bij de tijd
te houden. Ze begon ermee net als een gewone burger in
Kopenhagen te gaan winkelen, niet in een dure auto en
ook niet met een horde lijfwachten. Er mocht wel gefotografeerd worden. Alhoewel ze erg van pracht en praal
houdt, kreeg ze van haar moeder, koningin Ingrid, de gouden raad mee dat ‘natuurlijkheid’ prioriteit nummer één
is voor een koningin. Dat heeft ze goed in haar oren geknoopt: ze lijkt helemaal op haar gemak in dure jurken,
hoeden en juwelen en desnoods draagt ze die bontjas wel
onder de arm.

Ook als ze zomers vakantie houdt in kasteel Caïx, gaat ze
met haar mandje aan de arm groenten en fruit kopen op
de markt in Cahors. De Fransen zijn ook helemaal gewend
aan dit tafereel.
Al met al is ze een leuk mens, waar je ook nog hartelijk
om kunt lachen. En dat kan, want zelf lacht ze ook graag.
Ideeën over samenleven
Over de rol van de verschillende landen in Europa en
vredevolle coëxistentie heeft Margrethe zo haar ideeën. In
een toespraak tot het Europese parlement een aantal jaar
geleden vergelijkt ze het ‘oude Europa’ - het Europa van
vóór wereldoorlog II - met een wildernis waar alle planten
vochten om het licht. Het naoorlogse Europa is volgens
haar meer een park waarin iedere plant de plek en de mo68

gelijkheid krijgt om goed te gedijen. Ze doorbrak zelf de
grenzen die haar voorouders steeds in acht namen door
met een Fransman te trouwen, ook nog katholiek en dus
niet Luthers zoals zij. Zelfs de paus heeft in verband met
dit huwelijk wat door de vingers moeten zien.
Ieder jaar geeft Margrethe met Nieuwjaar een toespraak
die ze zelf schrijft en er is geen Deen die die avond niet
voor de buis of bij de radio zit. Ze wordt geacht zich niet
met politiek in te laten en zich er ook niet over uit te laten,
maar dat is geen probleem. Margrethe heeft veeleer een
christelijke en humanistische invalshoek. Haar toespraken
zijn meestal op de leest van de ‘menselijke conditie’ geschoeid. Ze praat over persoonlijke vrijheid, globalisering,
tolerantie, zelfingenomenheid, nationalisme, wereldvrede,
het milieu. Ze heeft ook eens een keer een nieuw woord
gelanceerd: ‘dumsmart’, toen ze waarschuwde voor van die
‘domme slimme’ opmerkingen tegenover buitenlanders.
Tolerantie vindt ze dus belangrijk, maar toch hoeft niet alles getolereerd te worden. Op de spits gedreven fundamentalisme bijvoorbeeld vindt ze een kwalijke zaak.
Toch doet het koningschap wel een aanslag op haar lichaam. De grote spanningen die er toch zijn hebben gezorgd dat ze lijdt aan artritis. Zodoende heeft ze twee operaties gehad, waarbij allebei haar knieën zijn vervangen.
Want het koningschap vraagt om veel te staan, bij velerlei
gelegenheden. De knieën hebben het zwaar te verduren. Je
moet sterke benen hebben om het koningschap te kunnen
dragen. Die heeft Margrethe II dus niet, maar gelukkig is
er de medische techniek die vrijwel iedereen weer verder
kan helpen.
Margrethe II houdt zich groot, ze laat nooit iets merken
van wat ze werkelijk meemaakt. Gelukkig houdt zij zich
wel vast aan haar droomman, die laat ze nooit gaan. Die
geeft haar vastigheid in het leven en ook haar kinderen en
kleinkinderen zijn een middelpunt in haar bestaan.
Zij moet het hebben van de adoratie van het Deense volk,
en daar doet ze alles voor. Dit geeft haar bestaan, daardoor
is ze iemand. Als dat er niet was, zag het leven er totaal anders voor haar uit.
Het koningschap: een keuze
Margrethe was 31 toen ze koningin werd. Het waren
de jaren ’70, de tijd van de hippies, en traditie en gevestigde waarden stonden niet hoog in het vaandel. Deze koningin wist dat haar royale leven van korte duur zou zijn als
het niet geworteld was in de sympathie van het volk. Het
motto van haar vader ‘Met God voor Denemarken’ verandert ze daarom in ‘De hulp van God, de liefde van het volk,
de sterkte van Denemarken’, en ze geeft daarbij het Deense
volk een cruciale plaats. De relatie van het hof met de pers
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is ook merkwaardig. Margrethe die eigenlijk de schuchterste is van de drie zussen, ontpopt zich al meteen tot de perfecte gastvrouw en nodigt in 1973 op kasteel Fredensborg
124 journalisten uit van over de hele wereld. De toon met
de media is gezet. Ook op het Kasteel van Caïx, het buitenverblijf in Frankrijk, komt geregeld pers over de vloer,
getuige de vele foto’s die er van het knusse gezin bewaard
zijn. In de loop der jaren heeft Margrethe ontelbare interviews gegeven en filmploegen zijn bij haar thuis geweest.
Reeds in de vroege jaren ’90 had de koninklijke familie
haar eigen internetportaal. Daarbij zorgt Margrethe ervoor

Margrethe II met hoed, 16-11-2009

dat ze overal te lande gezien wordt, zelfs tot in de verste
uithoeken van de Faeröer-eilanden en Groenland.
De mensen houden van haar omwille van haar vrolijke karakter, maar ook om haar nuchtere kijk op dingen. Zoals
haar uitspraken toen zoon Joachim scheidde van Alexandra
Manley bijvoorbeeld.
Toch is ze ook behoudend. Ze is niet dol op de moderne technologie. Hoe Joachim haar daarbij ook steeds stimuleert, ze heeft er geen zin in. Ze gebruikt geen e-post
en geen mobiele telefoon. Ze weet niet hoe ze met al die
knopjes om moet gaan, zegt ze.
Koningin kunstenares
Wat de Denen echter nog het meest appreciëren is
dat hun eigenste koningin, hoofd van de Lutherse kerk,
ook nog eens een volbloed kunstenares is. Nergens staat te
lezen waar ze in dit verband een opleiding kreeg, maar er
is wel kans dat het een genetische kwestie is. Haar vader
was niet alleen zeeman maar ook nog een bekwaam dirigent en muzikant. En wordt er ook niet gefluisterd dat ze
verre verre familie zou zijn van een zekere Hans Christian
Andersen? Onder het pseudoniem Ingahild Gratmer ontwerpt ze alles wat los en vast zit, van theaterdecors en -kostuums tot kerstpostzegels, misgewaden en porseleindeco-

raties. Critici beweren dat ze van de kunst zou kunnen
leven als ze niet al een job had. Ze illustreert boeken en
kalenders en verkoopt die al of niet voor een goed doel.
In 1997 maakt ze de tekeningen voor de Deense versie
van ‘In de Ban van de Ring’ van Tolkien en ook in 2002
bij de heruitgave blijken ze de tand des tijds te hebben
doorstaan. Ze maakt decoupages voor de tekenfilmversie
van ‘De Wilde Zwanen’ van H.C. Andersen en ontwerpt
talloze balletpakjes voor de meisjes en jongens die in ‘De
varkenshoeder’ optreden. In 1991 is ze maanden aanwezig
op de set net als de andere theatermedewerkers als ‘Een
volksverhaal’ van Bournonville (1854) in productie gaat.
Haar werk wordt zowel in Denemarken als in het buitenland geëxposeerd.
Het is niet verwonderlijk dat haar kunst vaak haar inspiratie vindt in de sprookjeswereld in een land dat doordrenkt
is met volkse en andere verhalen. Niet voor niets is het nationale symbool in Denemarken de kleine zeemeermin in
de haven van Kopenhagen. Ze had er alles voor over een
onsterfelijke ziel te verkrijgen, en offerde daarvoor zelfs
haar staart, haar stem en haar prins op.
Deze voorliefde vertelt ook iets over haar dromen over het
leven, het bestaan, en de hang naar geluk en liefde, vrijheid
en onafhankelijkheid. Dingen die zij niet gevonden heeft
in haar 70-jarig leven, ook niet met haar droomprins.
Donderdag is de dag dat Margrethe even niet te zien is,
voor niemand. Dat is de dag die ze speciaal uittrekt voor
haar kunstzinnige arbeid. Dan maakt ze haar eigen jurken

Margrethe II in september 2008
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en hoeden, of ontwerpt een nieuw behang voor het nieuw
verbouwde huis van Joachim en zijn Marie. Donderdag is
welhaast een heilige dag in het paleis. Margrethe mag dan
niet worden gestoord. En op een dag komt ze dan weer
bij een officiële plechtigheid aan met een zeer bizarre of
bijzondere hoed, die uit haar eigen koker komt. Of een
japon, die nog nooit ergens gezien is. Daar is geen modeontwerper aan te pas gekomen, ze heeft hem zelf gemaakt.

Zij is een meester in het verdonkeremanen van zaken die
haar niet bevallen.
Het Kasteel van Caïx, in Zuid-Frankrijk is haar toevluchtsoord, waar ze even zichzelf kan zijn en geen decorum hoeft
op te houden. Het feit, dat ze een rookster is, die de ene sigaret na de andere aansteekt, geeft al aan, dat Margrethe II
niet zo lekker in haar vel zit als het lijkt. Haar tanden zijn
er in de loop der jaren bruin door geworden.
Hoe zit dat dan met het droomkasteel Caïx en haar droomman? En met de pompeusheid en glamour van het hof in
Amaliënborg?
Nu hebben alle mannelijke afstammelingen de titel van
Hertog de Monpezat gekregen na de grote jaloersheid van
Henri de Monpezat. Zo is te bemerken, dat Margrethe
toch wel een beetje moet laveren om de gunsten van haar
droomman te behouden. Dat geeft spanningen in het gezin, zeker toen Frederik nog thuis was, en de vakanties met
hen doorbracht in het Chateau de Caïx.
De droomman blijkt ook niet echt een droomman te zijn,
maar iemand die stevig jaloers is. Voor een prins Consorte
is het toch al moeilijk zich te handhaven in de schaduw
van zijn koninklijke droomvrouw, maar als zijn zoon hem
dan ook nog naar de kroon gaat steken is er wel een gifbelt
aan het licht aan het komen in die knusse droomfamilie.
Het zit niet lekker in de illusoire droom van liefde en geluk, als er dit soort dingen gebeuren. Toch wil Margrethe
kost wat kost haar droom overeind houden. Want wat
moet ze als dit er niet meer is? Dan loopt ze als een verloren koningin en droomvrouw rond, dat kan niet.

27 augustus 2009

Margrethe II staat dan ook bekend als de meest interessante hoedendraagster van alle vorstenhuizen. Er wordt ook
heel lacherig over gedaan in de pers. Dan zijn ze te klein,
dan weer buitenmodel groot, soms preuts, soms stijf vinden de hoedenkenners. Maar hoe het ook zij, ze draagt ze,
tezamen met haar zelf ontworpen jurken, en ze valt er dus
heel erg mee op.
De Denen kunnen alleen maar trots zijn op zo’n koningin
die zich niets aantrekt van de kritiek van de modekenners.
De schone rookster in haar droomkasteel
Margrethe II leeft zo haar leven op haar eigen manier. Zij is de droomprinses met haar droomprins. Zij wil
dat graag zo houden. Het geeft haar een goed imago bij
het Deense volk en als haar man een zijsprongetje maakt,
kan zij alles weer recht zetten. Dan is er bij haar volk ook
geen probleem.
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Ze zoekt haar heil in het droomkasteel, waar rondom de
prachtige wijngaarden zich uitstrekken. Daar kan ze haar
waanidee vasthouden van het grote geluk dat haar ten deel
gevallen is. Want voor Henri geldt ook, zij is een droomvrouw die van haar voetstuk is gevallen. Zo leven zij sa-

Margrethe en Henri op 16 april 2010

men voort, hun droom vasthoudend, oppoetsend, zodat ze
er beiden nog in kunnen blijven geloven. En de glamour
rondom hen maakt dat ook goed mogelijk. De adoratie
van het Deense volk houdt haar in ere als droomkoningin
met een droomprins, en droomkinderen met droomkleinkinderen.
Ondertussen rookt Margrethe II de ene sigaret na de andere, om zich in slaap te sussen, zodat ze niet geconfronteerd hoeft te worden met de werkelijkheid van het leven
in de illusie. Maar haar gezicht en tanden spreken uit, wat
zij zelf niet wil weten. Zij is helemaal niet gelukkig. Zij
verliest zich daarom op donderdag in haar kunstzinnige
bezigheden. Daar kan zij zich uitleven, zich tonen zoals zij
is. Een vrouw met vele mogelijkheden. Een vrouw die ondanks dat, niet het ware geluk heeft gevonden in het leven.
Zelfs niet met een droomkasteel erbij met wijngaarden, de
symbolen van een onderbewust lichaam vol van de gelukzalige vreugde in de materie.
Sterfelijkheid overwinnen
Samen met haar man heeft Margrethe het boek ‘Tous
les hommes sont mortels’ van Simone de Beauvoir in het
Deens vertaald onder pseudoniem. De titel van dit boek
laat voor een mentaal wezen geen twijfel bestaan over de
juistheid van deze uitspraak. Toch doet Margrethe er met
haar kunst alles aan om in de harten en geesten van haar
land- en tijdgenoten te blijven voortbestaan. En ook materieel wil ze wel iets proberen. Ze heeft een sterke drang om
te willen overleven, de dood achter zich te laten. Dat zal
natuurlijk niet zomaar lukken. Gelukkig heeft Margrethe
II wel wat geld tot haar beschikking, zodat ze iets kan proberen.

Chateau de Caïz

In de traditie van haar voorouders heeft ze de beeldhouwer
Björn Norgaard gevraagd voor haar en haar man een sarcofaag in glas te ontwerpen van 3,30 meter lang en volledig in glas. Want dan kan het sprookje van de droomman
en de droomvrouw ook na haar dood nog in stand blijven.
De kunstenaar heeft er acht jaar aan gewerkt en de koninklijke echtelieden zullen er na hun dood in profiel in te
zien zijn. Het gaat hier dan niet om de onsterfelijkheid zoals er in de lilaca over gesproken wordt, maar het zegt wel
dat zij het nogal belangrijk vindt dat de lichamen van de
droomprinses en de droomprins goed geconserveerd blijven na hun dood. Want zij zijn dan het symbool van een
liefde die eeuwig blijft bestaan, en over de dood heen reikt,
ja, zelfs de dood overwint.
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BOOMBLAUWTJE
Celastrina argiolu
Tekst: Sunya de la Terra

Het boomblauwtje is een dagvlinder waarmee regelmatig ontmoetingen zijn
op de Pauwekroon. Daaraan kun je al zien waar hij veel van houdt: van een
bosrijke omgeving. En het Lilapark ‘De Pauwekroon’ verheugt zich in veel bomen en een stuk bos.
Verder zijn er ook veel voedselplanten die hem aanstaan. De klimop, de kamperfoelie, de struikheide, de kardinaalsmuts en ook de vuilboom. Precies die
zaken, die hij nodig heeft om zich voort te planten en verder te komen in het
leven.
Voor het boomblauwtje is de Pauwekroon een vlinderparadijs, net zoals het
voor de goti’s die daar zijn een lila paradijs is, al hebben ze dat niet zo in de
gaten.
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Echter, een vlinder heeft daar zijn voelsprieten voor, hij merkt als het ergens
zo is, dat hij er graag vertoeft. Och, had een mens zijn voelsprieten nog maar
aan zijn buitenkant!
Het boomblauwtje dartelt vrolijk door de struiken en bomen op ooghoogte,
zodat je hem altijd meteen in de gaten hebt. Zo wordt een persoon die hem
ziet in zijn vrolijke zonnedans herinnerd aan zijn eigen zielekracht die hij maar
al te gauw vergeet.
Het boomblauwtje helpt mee die herinnering af en toe weer levend te maken.
Zijn charmante uiterlijk treft je eerst door hem te zien, maar ook laat hij de
emoties bewegen. Het tere witblauw van zijn vleugels en de elegant neergezette stippels daarop, de randen afgezet met witkanten haartjes wekken de
emotie op hem aan te willen raken, hem op te tillen en hem te laten rusten
op het hoofd. Zodat hij de vele gedachtenspinsels kan laten vervliegen in de
blauwe ijle luchten van de zomer, al ronddwalend in het groene paradijs van
zijn vlinderdromen.
Zijn lijfje is een donsbol met een heel groot zwart oog, zijn voelsprieten gekleed in wit en zwart, de kleuren van de hemel en de aarde, die het transcendente en het relatieve verbeelden.
Zijn dunne pootjes haast grijs van dons, zo staat hij op het varenblad, klaar om
weer in de vlucht te komen, en al zijn dromen, gedroomd en niet gedroomd
tot uitdrukking te brengen in de harde, duistere materie van de wereld.
Hoe lang zal hij nog ongezien vertoeven in de lichamen van modder en klei?
Of zal er toch een ziel zijn die de blijdschap voelt van het ‘kopje boven komen’, zodat hij de wereld gaat zien in al zijn onvermoede pracht en schoonheid?
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Lionel Messi
Wereldvoetballer

Tekst: Sportredactie

Lionel Andrés Messi (geboren op 24 juni 1987 in Rosario, Argentinië) is een Argentijnse profvoetballer. De aanvaller speelt sinds
2001 voor het eerste team van het Spaanse FC Barcelona.
Het is een van de profvoetballers die tot de verbeelding spreken,
zoals in het verleden Di Stefano, Puskas, Pelé en later Johan Cruijff.
Wat is het bijzondere aan Messi dat hij tot de beste voetballers wordt
gerekend?
Bittere strijd in Nou Camp
Als Lionel Messi na het scoren van een doelpunt lacht, dan
is het zelfs voor de tegenstander onmogelijk om zelf geen
glimlach naar boven te laten komen. Bij het maken van
een goal maakt Messi je deelgenoot van zijn blijdschap en
zijn stralende gezicht is dan als een kind dat intens gelukkig is in zijn speeltuin en daarbij zijn emoties de vrije loop
laat. Als Messi aan de bal is gaat er een sensationele siddering door de met 100.000 toeschouwers gevulde voetbaltempel van FC Barcelona, de voetbalclub waar Messi
onder contract staat. Een aanzwellende verwachting vergezelt de aankomende acties van hun ‘Messias’, zoals ze
hem noemen. Messi maakt op zo’n moment van het Camp
Nou stadion een arena voor de tegenstanders waar er op
leven en dood gestreden wordt terwijl het publiek zich vermaakt, zoals in de tijden van keizer Nero.
En dat wil het publiek ook, want in de dodelijke saaiheid
van het bestaan brengt Messi even dat wat het vitaal zo
graag wil: leven. Doorgaans is het echter ondergedompeld
in een saaiheid van leven die steeds nieuwe impulsen opzoekt. Dat kan van alles zijn. Maar de gekte voor Messi
doet het vitaal opleven, even natuurlijk maar, gedurende
de wedstrijd en kort daarna. Dan is het weer over en moeten er nieuwe sensaties komen om het vitale te laten denken dat het leeft.
Oorlog in de voetbalarena is toch wat voetbalfans willen,
het is een bittere strijd. De trainers krijgen zowat een hartaanval van de spanningen in hun lijf. Pep Guardiola wordt
mager van de spanningen en bijt bijna al zijn nagels af.
Van die lichamen wordt het uiterste gevergd. Niet voor
niets heeft ook Johan Cruijff het aan zijn hart gekregen als
voetbaltrainer.
Maar het vitale leeft en daar gaat het maar om.
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Lionel Messi met de ‘Ballon d’Or’ in 2009

Klein en licht
Voor de tegenpartij heeft Messi een andere bijnaam; zij
noemen hem La Pulga, de Vlo, omdat hij zo onnavolgbaar
snel is en klein van gestalte. Hij bijt ook onverwachts, zoals
vlooien dat doen.
Messi maakt optimaal gebruik van zijn lengte van 1,69
meter en zijn gewicht van 69 kilo. Zo heeft hij een hoge
startsnelheid en eenmaal op dreef brengt hij de verdedigers
letterlijk op het verkeerde been en pingelt en accelereert
hij door de defensie heen op weg naar zijn doel, het doel
van de tegenstander. Messi op zijn best overbrugt vanaf
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de middenlijn in een solo het halve voetbalveld, 50 meter,
passeert ondertussen 5 tegenstanders, soms tot tweemaal
toe dezelfde speler en dan de doelman zoals in de bekerwedstrijd tegen Getafe in 2007.
Met deze actie riep Messi herinneringen op aan Diego
Maradona, die op het wereldkampioenschap 1986 namens
Argentinië een vergelijkbaar doelpunt had gemaakt tegen
Engeland. Nu is Maradona een hulpeloos wezen, verslaafd
aan drugs en gestuurd door duistere krachten, ook al is hij
nu bondscoach van Argentinië. Hij maakt geen gelukkige
indruk. De roem heeft zijn lichaam gesloopt.
In een televisieprogramma droeg Messi, die zelf nog niet
geboren was toen Maradona dat doelpunt maakte, zijn
doelpunt op aan zijn Argentijnse voorganger. En Diego
Maradona op zijn beurt meldt in de media dat zijn opvol-

Voetbal is allang geen sport meer,
het is keihard werken voor geld.

.

ger als beste speler van de wereld bekend is: zijn naam is
Messi. Zo kan Maradona dan weer teren op de roem van
anderen en ‘en passant’ laten weten dat hij toch de beste
speler van de wereld is. Want het eigenbelang is natuurlijk
het belangrijkste belang dat hem drijft om dit te zeggen.
Zo speelt iedereen zijn eigen spelletje en werpt elkaar de
bal toe. Want voetbal is allang geen sport meer, het is keihard werken voor geld. Messi heeft nog plezier in het voetbal, maar geld is ook zijn belangrijkste drijfveer. Zo is dat
in het voetbalwerk.
Groeistoornis
Messi begon op vijfjarige leeftijd te voetballen in de plaatselijke buurtclub. Zoals bij veel latere sportvedettes het geval is geweest, speelde zijn vader van meet af aan een stimulerende rol in de prille ontplooiing van zijn talenten. Hij
zag het wel zitten, die zoon van hem. Als hij goed oefende,
zou hij veel geld kunnen verdienen. Zoals alle vaders wilde
hij het beste voor zijn kind, maar ook voor zichzelf.
River Plate, één van de vermaarde topclubs in de
Argentijnse voetbalcompetitie, wilde Messi inlijven. Maar
toen bleek dat hij een groeistoornis had en daarvoor maandelijks een dure hormonale behandeling nodig had, gaven
ze niet thuis. De financiële zorgen deed de familie Messi

besluiten te emigreren naar Spanje en daar het geluk te zoeken. De familie ging wonen in Lérida, 170 kilometer van
de stad Barcelona verwijderd. Messi speelde in 2000 een
testwedstrijd mee voor de Catalaanse club FC Barcelona
en scoorde meteen 5 doelpunten. Zijn eerste contract werd
getekend en FC Barcelona nam alle kosten op zich voor
zijn verdere medische behandelingen. Dus dat was al 1-0
voor de familie Messi, die mooi van de dure ziektekosten
af was van hun zoon.
Veranderen is goed, niet veranderen is beter
Het feit dat Messi lijdt aan een groeistoornis, zegt heel veel
over hem. Zijn lichaam is dus niet van plan om zich te ontwikkelen. Vanuit de lilaca bekeken geeft dit iets aan over
het moleculaire pakket dat de structuur van zijn lichaam
bepaalt. Het zegt, dat Messi zijn leven baseert op het oude,
het vertrouwde, het stil staan, geen nieuwigheden. Hij zal
niet gauw geïnteresseerd zijn in iets nieuws. Hij houdt het
liever bij het oude patroon: geld verdienen en zorgen dat
het oppervlaktebestaan verloopt op een prettige manier.
En tot nu toe slaagt hij er aardig in om dat te bereiken.
Het is zodoende niet gek, dat hij lacht als hij een beetje
leuk met het voetballetje kan spelen en anderen te slim af
kan zijn. Bovendien levert dat weer geld op. De charme
van Messi op het veld is echter ontegenzeggelijk zijn sterke
punt. Hij brengt een jongensachtige, fris aandoende sfeer
in de verbeten strijd die op het voetbalveld wordt gevoerd.
Voetbalcarrière
De voetbalcarrière van Messi, op dat moment 13 jaar jong,
komt dan in een enorme stroomversnelling. Hij doorloopt
alle leeftijdscategorieën van de club in Barcelona om in
2005 zijn debuut te maken in het eerste elftal. In de wedstrijd tegen Albacete op 1 mei 2005 scoort hij voor het
eerst en wordt daarmee de jongste doelpuntenmaker in de
historie van FC Barcelona. Hij is dan 17 jaar.
Ondertussen, Messi heeft zowel de Argentijnse als Spaanse
nationaliteit, speelt hij ook in het Argentijnse elftal onder 20 jaar mee voor het wereldkampioenschap dat in
2000 in Nederland wordt gehouden. Dankzij Messi wint
Argentinië de titel en Messi wordt uitgeroepen tot de beste
speler en topscorer van het toernooi. Zijn naam is gevestigd, zijn faam wordt almaar groter.
Zijn vader is tevreden, Messi is tevreden, de trainers zijn
tevreden, de clubs waar Messi speelt zijn tevreden, en het
voetbalvolk is tevreden. Wat wil iemand nog meer? Niets.
Hoogstens nog meer geld.
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Dat fans van clubs elkaar bestrijden en
bevechten, zegt al dat het voetbal geen
normale sport meer is.
Het is eerder een volstrekte waanzin
aan het worden.
.

drag van 160 miljoen euro salaris. Dat was nu net waar
Messi’s vader en hij zelf op hadden gehoopt. Het geld gaat
binnenstromen en Messi blijft lachen. Ondertussen is hij
wel groot genoeg geworden en heeft hij een normaal, klein
postuur. Dankzij de hormonen.
Voetbalgekte
De gekte rond zijn persoon neemt steeds meer toe. De
mensen zijn niet meer te houden als hij een doelpuntje
maakt en dat zijn er nogal wat. Want voor Messi is het een
sport om iedereen te slim af te zijn met zijn snelle beentjes.
Toch is er ook nog iets anders gaande. Want de voetbalgekte neemt überhaupt steeds meer toe, overal, en dat
neemt toch wel heel vervelende vormen aan. Dat fans van
clubs elkaar bestrijden en bevechten, zegt al dat het voetbal geen normale sport meer is. Het is eerder een volstrekte waanzin aan het worden waar veel geld mee gemoeid
is. Waanzinnige bedragen worden voor goede voetballers
neergeteld. En Messi doet ook mee aan die gekte.
Blessures

Als in het seizoen 2005-2006 Barcelona de landstitel prolongeert én de Champions League wint, wordt Messi een
vaste waarde voor het elftal van Barça. In 2005 tekent hij
een lucratief contract dat hem tot 2014 aan Barcelona verbindt. In 2010 word het contract verlengd tot 2016. Het
is FC Barcelona er veel aangelegen om hun natuurtalent
en balkunstenaar in de eigen gelederen te houden. De volledige staf en directie van FC Barcelona zijn er van overtuigd dat Messi nog beter kan worden en dat hij zich in
de komende jaren als voetbalspeler verder zal gaan ontwikkelen. In het contract is dan ook opgenomen dat mocht
er een andere club voor die tijd toch interesse hebben, er
een afkoopsom van een kwart miljard euro tegenover dient
te staan. Het lijkt erop dat geen enkele club dit enorme
bedrag kan ophoesten maar toch gaat er op dit moment
het gerucht dat Real Madrid Messi wil kopen voor het be76

Zoals elke topvoetballer ontkomt ook Messi niet aan blessureleed. De vijandige krachten werken graag in het voetbal mee. Vandaar veel blessures, want in de oorlog is er
geen mededogen met elkaar. In het seizoen 2006-2007
staat hij ruim vier maanden op non-actief, geveld door fanatiek en onsportief voetbal, waar vijandige krachten zo
hun partijtje meespelen op het veld. In maart 2007 maakt
hij zijn rentree tegen aartsrivaal Real Madrid.
Het woord aartsrivaal zegt het al: het is geen sportief evenement, maar een oorlog vol agressie en geweld. In deze wedstrijd, die ook wel de derby van het Heelal of El Clásico
wordt genoemd, maakt hij zich onsterfelijk door drie maal
te scoren (uitslag 3-3). Nu zal Messi wel niet onsterfelijk
zijn, maar zo wordt dit genoemd als je heel erg goed je
mannetje staat in het voetbalgeweld. Voetbalfans overdrijven nu eenmaal heel graag, zeker als het hen goed uitkomt.
In 2008 in de Champions League wedstrijd tegen Celtic
Glasgow raakt hij opnieuw zwaar geblesseerd en verlaat hij huilend het veld. Nu is het lachen hem dus vergaan. Hij is te pakken genomen door zijn duistere krachten. FC Barcelona wordt dat seizoen Europees gezien met
trainer-coach Frank Rijkaard verslagen door Manchester
United ondanks de aanwezigheid van Messi in het veld.
Ondertussen wint Argentinië aan de hand van Messi goud
in Beijing op de Olympische Zomerspelen van 2008.
En met de huidige trainer-coach Josep (Pep) Guardiola
komt de linksvoetige voetballer met rugnummer 10 weer
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verder tot bloei en worden er allerlei records gevestigd
waaronder de doelpuntenproductie van Messi in officiële
wedstrijden.
Doelenproductie is dus waar het om gaat. Niet om een
sportief evenement. Zoals bij alle sporten waar veel geld
omgaat, en dat zijn er vele, is het sportieve element totaal
uit beeld verdwenen. Ook de aankoop van spelers uit het
buitenland maken de clubs heel ondoorzichtig. Vaak is het
zo dat er nauwelijks een plaatselijke speler in het team zit;
de meeste voetballers zijn buitenlanders, net zoals Messi
in dit geval. Dat geeft vaak aanleiding tot gemor bij het
publiek, dat toch graag mensen uit eigen streek of eigen
land ziet spelen.

Messi’s ster groeit, maar het fanatieke
element in het voetbalbedrijf ook.
De vijandige krachten zitten altijd op
de tribune.
Voetbal is opium voor het volk geworden.

.

Watervlug straatjochie
Het is interessant om de voetbalkunsten van Messi nader
te beschouwen op de vele videofilmpjes die er over hem
circuleren op het internet. Bewegingstechnisch valt op
dat Messi vooral over een heel goed evenwicht beschikt
gecombineerd met een gevoel voor ruimtebeheersing en
doelgerichtheid. Wanneer hij richting de goal van de tegenstander rent, blijft hij rustig om zich heen kijken, ondertussen de tackles van de tegenstander op zijn benen ontwijkend voor zover mogelijk. Want hij is natuurlijk geen
echte Jezus Christus, al wordt hij de Messias genoemd. Als
hij echter een schot lost op het doel blijft hij ook daarna
nog in balans, hij gaat niet zo gauw op de grond liggen,
wat nogal eens gebruikelijk is op het voetbalveld. Hierdoor
scoort hij zelf ook vaak na de terugkaats van de bal op de
verdedigers of keeper van de tegenpartij, en hij behoudt
het overzicht op het veld. Hij blijft altijd in balans en soms
lijkt het wel alsof hij valt, maar dat gebeurt meestal niet.
Messi combineert de watervlugheid van een straatjochie
met het doorzettingsvermogen dat hem toelaat zijn straatvoetballerstechniek op elke plaats in de ruimte van het
voetbalveld te showen en om te zetten in een doelpunt
dat keihard de goal in gaat. Het voornaamste bij dit alles
is echter, dat Messi er veel lol in heeft met de bal te spelen. Dat maakt het voetbal voor hem in ieder geval tot een
spelletje. Dit geeft Messi de mogelijkheid en de kans om
steeds weer opnieuw gaatjes te zoeken in de verdediging.
Messie laat zich echter niet door voorzichtigheid leiden, als
het er om gaat zijn lichaam wat te sparen. Zijn benen moeten het daarom nogal eens ontgelden. Niet in het minst
omdat hij geen acht slaat op de duistere krachten die altijd
om hem heen zwerven om hem ten val te brengen.
Als hij de controle over de bal wil hebben zet hij heel zijn
lichaam in: hoofd, borstkast, knie, elk lichaamsdeel is
dienstbaar aan zijn linkervoet die daarna in één swingende
77
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controlerende beweging genadeloos afdrukt. Messi combineert zijn jolige en snelle speelsheid van de straat met zijn
gevoel voor wat het publiek wil zien aan tactiek en spannende momenten. Zo blijft Messi de jongen van de straat,
en daar voelt hij zich het beste bij. Zeker als dat ook nog
goed verdient.

Maar op een dag zal Lionel Messi zich
in stilte afvragen:
‘Was dit het nu?
Was dit het waarvoor ik op aarde
ben?’.

.

De Gouden Bal
In 2009 wint hij de onderscheiding ‘Europese Voetballer
van het jaar’, symbolisch voorgesteld door de ‘Ballon d’Or’,
de Gouden Bal. Het is een prestigieuze prijs voor de beste
Europese voetballer van het jaar die al sinds 1956 wordt
uitgereikt door het Franse tijdschrift France Football met
daarin een panel van journalisten uit alle landen die deel
uitmaken van de Europese voetbalbond, de UEFA. Hij
heeft nog talrijke andere titels verkregen en zijn prijzenkast staat intussen behoorlijk vol. Messi’s ster groeit, maar
het fanatieke element in het voetbalbedrijf ook. De vijandige krachten zitten altijd op de tribune. Voetbal is opium
voor het volk geworden.
Hoe verder?
Om rustig zijn verdere kunsten als voetballer te laten gedijen heeft Lionel Messi nog tijd; hij is nog maar 22 jaar.
Wat zal het leven hem brengen? Nu is hij nog beroemd,
hij verdient goed. Het is een leuke jongen die spontaan
met de bal omgaat. Hij kan hele stadions boeien met zijn
voetbalspel.
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Maar wie is Messi zelf nu eigenlijk? Interesseert het ook
maar iemand wat hij denkt, voelt, hoe hij huilt, hoe hij
lacht?
Want Messi blijft toch een eenzame voetballer, net zoals
alle anderen in het veld. Ze werken samen aan een overwinning, en als die niet komt is Leiden in last. Dan moeten ze voor de microfoons hun schuld bekennen, en uitvluchten verzinnen om zich te rechtvaardigen. Wie alléén
let op het gejuich van de menigte, verkijkt zich. Want
Messi werkt hard, heel hard. Hij ís ook hard, want dat
moet je zijn als je dit vak kiest. Nu geniet hij van de roem,
maar wat gebeurt er als hij is uitgerangeerd?
Het is te hopen dat het hem niet zo vergaat als Maradona,
die nu een dikke oudere man is die niet is om aan te zien.
Het leven heeft zijn lichaam getekend. Hij is totaal afgeleefd.
Maar Lionel Messi zal niet groeien. Dat heeft zijn lichaam
hem al verteld. Hij zal het alleen uitputten en verkrachten,
hij wil tot het uiterste gaan. Dat is wat zijn bewonderaars
ook willen.
Messi is zodoende een slachtoffer van zijn bewonderaars,
die hem onder druk zetten en van alles van hem willen. Nu
kan hij het nog opbrengen, want hij is jong. Wat ouder geworden zal hij de druk ervan zeker voelen, zijn lichaam zal
gaan protesteren.
Nu nog verblind door de glans van eer en roem, let Messi
niet op wat zijn lichaam hem vertelt. Want het geld lokt,
het geld verblindt.
Zo wordt Messi verleid om een oppervlakkig leven te leiden dat hem niet zo veel verder zal brengen met zichzelf.
Alles om hem heen dwingt hem om mee te gaan in het
circus dat het voetbalwerk is. Hij kan die verleiding niet
weerstaan en geniet van al zijn overwinningen met zijn
hartveroverende glimlach. Het geeft hem de kick die hij
nodig heeft om te kunnen leven.
Dat is Lionel Messi, de jonge straatvoetballer in hart en
nieren. Hij verovert de wereld met kuiltjes in zijn wangen
en zijn ogenschijnlijk kinderlijke spel met een balletje. Hij
blijft echter iemand, die de voldoening zoekt in uiterlijk
vertoon. Dat is leuk voor hem, dat is aardig. Maar op een
dag zal Lionel Messi zich in stilte afvragen: ‘Was dit het
nu? Was dit het waarvoor ik op aarde ben?’
Levend vanuit zijn onbewuste vitale intuïtie, zwiert Messi
over het veld, voortgedreven door zijn duistere energieën.
Zijn lichaam wordt er door opgejaagd, de menigte juicht
hem toe, hem en zijn duistere krachten.
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Recensie

Nieuwe Dagen
door Christiane Beerlandt
Uitgever: Altina, Oostende 1996
Tekst: Literaire redactie

‘Nieuwe dagen’, een niet al te dik boek, 128 pagina’s,
gedrukt in een goed leesbaar lettertype. De kaft heeft
een vlammende cyclaamkleur en de inhoud van het boek
bevat een vlammend betoog, van de Vlaamse schrijfster
Christiane Beerlandt, over onsterfelijkheid.

dood te doorbreken. Zij gaat er van uit dat een mens alles
naar zich toetrekt door zijn overtuigingen. Dat werkt altijd, zelfs voor de dood.
In het hele land geeft zij lezingen over dit onderwerp met
de titel: ‘Leven, is fysieke onsterfelijkheid mogelijk?’
In ‘Nieuwe Dagen’ doet Christiane Beerlandt uit de doeken wat zij onder onsterfelijkheid verstaat en hoe een mens
die onsterfelijkheid kan bereiken. Alvorens zij deze onderwerpen aan de orde stelt beschrijft zij uitvoerig wat volgens
haar de oorzaken zijn, van het dood gaan van de mens.

De fysieke onsterfelijkheid en de dood zijn onderwerpen
die haar zeer bezig houden. Zij wijst op nieuwe mogelijkheden zodat voor de mens ‘nieuwe dagen’ kunnen aanbreken. Zij ontpopt zich als een helpster van de mensheid,
met een blijde boodschap.
Haar informatie verkrijgt zij, naar eigen zeggen, door zich
af te stemmen op de frequentie van waarheid. Wat dat inhoudt blijft wat raadselachtig, maar dat hoort bij vurige
pleidooien voor het goede.
Enkele maanden geleden verscheen haar nieuwe boek:
‘Leven’, over hetzelfde thema namelijk dat de dood niet
onze bestemming is maar dat het de laatste ziekte is die
overwonnen moet worden.
Haar uitgangspunt is dat lijden en dood hun dienst hebben gedaan in het leerproces van de mensheid en dat de
mens nu dient op te staan om de kringloop van leven en

Waarom gaat een mens dood?
Een mens gaat dood, meent Beerlandt, omdat hij de
vaste overtuiging heeft dat hij niet anders kan dan doodgaan. Op een zekere leeftijd gaat men aftakelen, dat geldt
voor iedereen. Die overtuiging heeft te maken met gevoelens van onmacht die in een mens leven en die hem terug
laten verlangen naar de oerschoot (in de dood). Hij wil
weer opgenomen worden in de sferen van de geest omdat
hij denkt dat het daar beter wonen is.
Deze overtuiging manipuleert de genen die het lichaam
sturen naar de dood. Het is dus zaak dat de mens zelf zijn
genen gaat leiden en hen de weg gaat wijzen.
Daarvoor moeten de vastgeroeste patronen in het denken
worden omgedraaid. De mens kan breken met zijn verleden, breken met de macht der gewoonte en het rotsvaste geloof in zichzelf vestigen dat hij fysiek onsterfelijk is.
De oeroude in de mens gewortelde overtuiging dat lijden,
pijn, verdriet en dood onvermijdelijk zijn en bij het leven
horen, kan vervangen worden door een rotsvast geloof in
het leven. Hiermee geeft hij het startschot aan zijn hersenen, aan zijn genen en aan zijn totale lichaam om een eindeloos transformatieproces te beginnen.
Dit is een heel leuke gedachte, maar hoe dat in de praktijk
gaat uitwerken is ongewis. Vanuit de lilaca is er de kennis,
dat de mens natuurlijk een slaaf is van zijn gedachtenpatronen. Maar dat wil niet zeggen, dat als hij zichzelf anders
programmeert, dat hij dan onsterfelijk wordt. Mevrouw
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Beerlandt vergeet, dat haar eigen lichaam bepaalt hoe de
dingen gaan, en zij vergeet ook, dat zij geen invloed kan
uitoefenen op de structuur van haar atomen. Met disciplines kan er heel veel gebeuren, vooral als het mentale
wezen aangesproken wordt, dat dan zijn ideeën laat veranderen door anderen, zoals ook bij hypnose gebeurt. Maar
de dood is zo ingebakken in de onbewuste materie van het
fysiek mentale lichaam, dat dit zich niet zomaar laat veranderen door een discipline. Bovendien is niet duidelijk
wat mevrouw Beerlandt verstaat onder een transformatieproces.
Christiane Beerlandt

Onsterfelijkheid
Onsterfelijkheid, zo schrijft zij, bereikt men als de
geest integreert in het lichaam. De geest is onsterfelijk en
als het lichaam daarmee integreert, wordt het ook onsterfelijk. Lichaam en zielskern zullen dan voor altijd met elkaar verbonden zijn in een leven zonder eind.
Met nadruk wijst zij er op dat het hier niet gaat om de truc
van ‘volleerde’ yogi’s, die in staat zijn om hun lichaam te
onstoffelijken om het later weer te laten verschijnen. Zij
noemt dit de vlucht in een soort geestesstaat, die niet meer
van deze aarde is. De kwaliteit van het leven dient van een
aardse, blije aard te zijn.
Ook hier is niet duidelijk wat geest is en wat met lichaam
wordt bedoeld.
In de lilaca is geest de essentiële bewuste substantie, de
ether, en het lichaam het geheel van atomen, moleculen,
cellen, die een vorm maken met alle eigenschappen daarin
die in het pakket door de persoon gekozen zijn. Mevrouw
Beerlandt wil alles met haar denken beheersen. Dat denken heeft niet de mogelijkheid om atoomstructuren in verandering te brengen. Dus kan zij niet tot transformatie
komen in de zin die in de lilaca bedoeld wordt als het om
onsterfelijkheid gaat.
In de lilaca wordt met onsterfelijkheid bedoeld, dat iemand macht heeft over alle materie en zo atoomstructuren
kan veranderen in een andere stof. Zo kan hij dan velerlei
lichamen creëren, al naar gelang de persoon dat wil.
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Wat is die transformatie?
De enige voorwaarde die aan de mens gesteld wordt
is dat hij in Goedheid kiest voor fysieke onsterfelijkheid.
Dat is het begin van het transformatieproces. Daarna moet
de mens proberen om in contact te komen met de goddelijke, onsterfelijke, levens- en energiebron in zichzelf. Die
kern is goed en van goud, hoogst individueel en met een
individuele potentie die zodanig verder uitgebouwd kan
worden dat de geest het lichaam kan gaan dirigeren tot en
met het genetisch systeem.
De mens staat aan het hoofd van een krachtcentrale, zegt
Beerlandt. Hij bestuurt deze krachtbron in Liefde. De
vreugde om het leven, de liefdeskracht en het onwankelbare geloof in het leven ontsteken een Kernkracht zonder
weerga. Instincten en oervuurkrachten zetten zich dan om
in bewustzijnsenergieën en radioactieve krachten die het lichaam voortdurend vernieuwen ten dienste van het leven.
Ook de vorm van het lichaam moet worden losgelaten.
Het gaat er om een lichaamsvorm te krijgen die een eerlijke weergave is van de zijnsaard van iemand. De authentieke schoonheid van elk mens zal te voorschijn komen. Dat
houdt in dat het lichaam zal veranderen door een transformatieproces. Het kan zijn dat sommige delen van het lichaam verdwijnen of dat nieuwe elementen, waar men nu
nog geen idee van heeft, verschijnen. Een enorme variëteit
aan wezens zal zich aandienen. Mevrouw Beerlandt heeft
waarschijnlijk wel een vermoeden van dingen die mogelijk zouden zijn. Maar haar idee om dat met goedheid te
doen zal ze dan moeten laten vallen. Want goedheid is iets
van de mentale verdeeldheid waarin zij leeft en beweegt.
Goedheid is een waanidee, goedheid bestaat niet. En met
een waanidee kun je niet onsterfelijk worden. Integendeel,
dit waanidee zorgt juist voor sterfelijkheid. Want wat is
dood? Slechts de botsing van de wanen van mensen met
de werkelijkheid. De ontdekkingen in de lilaca die zijn gedaan over illusie en werkelijkheid, hebben dit praktisch
aangetoond.
Dat er liefde zou zijn in de mens en dat hij zelf die liefde zou
kunnen besturen, is een waanidee. Want wat is liefde? Dat
is een structuur van de materie, waarbij deze materie zelf de
liefde is geworden. Overigens is een mens nog niet in staat
om de materie te veranderen. Dat vergt wel enige tijd. En
voordat zijn lichaam liefdesmaterie is geworden, dat ligt nog
in een ver verschiet, omdat niemand zichzelf wil worden.
Mevrouw Beerlandt heeft wel ergens een klok horen luiden, maar ze weet blijkbaar toch niet waar de klepel hangt.
Anders schreef ze wel anders over onsterfelijkheid. Toch is
het leuk dat ze hierover spreekt, want dat helpt weer om het
taboe rond deze dingen wat los te weken.

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 3, juli 2010

Van zichzelf zegt Christiane Beerlandt dat ze haar lichaam
wil laten groeien in een eeuwigdurend transformatieproces
zonder dood te gaan. Zij gelooft daar rotsvast in.
Goed en kwaad
Wat steeds weer opvalt is dat zij de mens ziet als een volkomen autonoom wezen, die alles in zichzelf heeft en alles
zélf tot ontwikkeling kan brengen. Die een intense concentratie in zichzelf kan opwekken waarmee het transformatievuur op gang kan worden gebracht. Voor deze concentratie moet men dan wel de nodige kwaliteiten bezitten
zoals: goedheid, liefdeskracht, vreugde en een onwankelbaar geloof in het leven. Uit dit alles blijkt, dat Beerlandt
bezig is met denkkracht, dus geloofskracht, en niet met
een ontwikkeling van de materie.
Beerlandt heeft het steeds over Goedheid in tegenstelling
tot het Kwade (voor deze twee woorden gebruikt zij ook
steeds hoofdletters). Wat verstaat zij onder Goedheid en
het Kwade? Leven in Goedheid houdt volgens haar in ‘het
onvoorwaardelijk lief hebben van jezelf, je lichaam en je
leven’. Dat heeft met ‘zijn’ te maken en leidt tot onsterfelijkheid.
Dingen begeren, lijden en verdriet heeft te maken met
‘hebben’ en is het Kwade. Het Kwade mondt uit in de
dood. Het is van belang voor de mens dat deze zich richt
op Goedheid want dan verdwijnt het Kwade vanzelf. Het
Kwade kan je niet raken zolang je in je eigen Goedheid
blijft geloven.
Uit deze ideeën blijkt heel duidelijk, dat mevrouw
Beerlandt bezig is met een mentale wijze van denken. Zij
leeft in de verdeeldheid die haar mentaal haar ingeeft.
Goed en kwaad bestaan helemaal niet in de realiteit, volgens de lilaca. Zij bestaan alleen in het denken van mensen als een waan. Zij zijn geen realiteit. Een waanidee kan
niet leiden tot onsterfelijkheid. Begeerten zijn niet slecht

of kwaad, zij zijn een eigenschap van de lichaamsmaterie. Verdriet en lijden zijn ook geen kwaad, zij zitten ingebakken in de moleculen van het lichaam. Hoe vaak je
ook denkt dat het weg moet, het blijft gewoon zitten. Het
lijkt er heel erg op dat Chrisitane Beerlandt bezig is met
een zelfde soort disciplines als in het boeddhisme, wat heel
mooi is, maar het zet geen zoden aan de dijk wat betreft
onsterfelijkheid.
Ik kan alles zelf
Maar hoe komt een mens aan Goedheid, levensvreugde,
liefdeskracht en een onwankelbaar geloof in het leven,
die de kernkracht moet ontsteken, terwijl in zijn hele lichaamsmaterie de vaste overtuiging leeft dat een mens
dood moet gaan? Overtuigingen in cellen en atomen van
het lichaam zijn ook materie en dat is niet zo maar veranderd. Daar moet een transformatieproces aan vooraf gaan,
waarbij structuren in de moleculen veranderd worden.
Het omzetten van mentale menselijke en sterfelijke materie naar onsterfelijke, niet meer menselijke materie, vraagt
een transformatie van de lichaamsmaterie van mensen.
Dat vraagt om een andere schikking van elektronen in het
atoom. Dit aspect, dat toch heel belangrijk is, blijft buiten
beschouwing of blijft buiten het blikveld van de schrijfster.
Toch denkt Beerlandt dat de mens zelf in staat is die transformatie te bewerkstelligen door krachtige affirmaties. De
stof zal de geest dan volgen, zegt ze.
Deze uitspraak van de schrijfster doet vermoeden dat
zij met de geest de denkende rede bedoelt. Als dit zo is,
waarom zijn dan niet veel meer mensen hiermee bezig?
Boeddhisten zijn ook niet onsterfelijk en zij doen ook alles
met denkkracht. Hoe werkt het dan? is de vraag die rijst.
De schrijfster geeft daar geen antwoord op in haar boek..

De kracht van Christiane Beerlandt
Het sterke element in dit boek is dat Christiane Beerlandt een nieuw traject
bewandelt. Zij durft het vaste programma, dat de mens dood behoort te gaan, te
doorbreken en gaat daarmee de strijd aan met de ideeën en overtuigingen van het
hele mensdom. Dat is iets leuks, wat haar siert.
Maar haar strijd is precies haar zwakke punt. Zij is heel belerend en wil alles wat zij
zegt doorduwen. Het is ook erg opgepept en opgeblazen. Zij weet hoe alles moet
gaan en stelt zich geen vragen, althans niet in het boek. Zij wijst de weg. In steeds
weer andere bewoordingen zegt zij hetzelfde. Zij wil overtuigen en nog eens overtuigen. Dat is wat nogal tegen de borst stuit bij het lezen.
Als de lezer dat weet, kan hij zich weren tegen de fundamentalistische overtuigingen van de schrijfster en is het wel interessant om te lezen hoe iemand overtuigd is
van zijn gelijk en ook anderen wil meeslepen in haar overtuiging..
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