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Uit de inhoud

Carnets d’une Apocalypse - Satprem  blz. 56

In vorige edities van De Gouden Visie zijn recensies opgenomen van delen van Carnets 
d’une Apocalypse van de auteur Satprem. In nummer 1 van deze jaargang was dat de 
recensie van deel 1, in nummer 2 de recensie van deel 2 en in nummer 3 de recensie 
van de delen 3 tot en met 7. In deze editie is de recensie opgenomen van deel 8. Dit 
deel is voorlopig het laatste deel dat door de uitgeverij van deze serie boeken is uitge-
geven. Het is de bedoeling om nog meer delen uit te geven, maar sinds het overlijden 
van Satprem in april 2007 is er verder weinig hieromtrent vernomen. De recensie in 
deze editie is weer van de hand van Sunya de la Terra. Het is - zoals ze het zelf aangeeft 
- meer een visie op Satprem aan de hand van zijn Carnets d’une Apocalypse dan een 
recensie in de zuivere betekenis. De betekenis van dit werk van Satprem is navenant 
en wordt door de recensent in het artikel duidelijk aangegeven.

Koning zijn in Bhutan  blz. 32
Bhutan blz. 44

De twee medewerkers van de royalty-redactie hebben nogal wat speurwerk moeten 
verrichten om informatie te verzamelen over het koningshuis van Bhutan. Het plan 
om iets te schrijven over één van de koningen kon zo al gauw geen stand houden. Niet 
vreemd als men weet dat de vorige koning van Bhutan vier vrouwen tegelijk heeft ge-
trouwd die ook nog eens zussen van elkaar zijn. Maar uit de informatie kwam ook veel 
lilaïsch interessante informatie over de natie Bhutan zelf naar voren. Dat betekende 
dat naast een artikel over de koningen van Bhutan er ook een artikel over het land 
Bhutan zelf is geschreven.

Lilaca en het materiële universum  blz. 16

De redactie heeft de hand weten te leggen op een artikel wat meer inzicht geeft in de 
wetenschap lilaca. Daarin wordt gepoogd duidelijk te maken dat de mensheid leeft 
in een universum van materie, ook al wordt dat vaak niet zo gezien. De fysici maken 
bijvoorbeeld al een onderscheid tussen levende en dode materie. En de ijle stof wordt 
vaak niet als materie aangeduid. De geest wordt ook in de kerk niet gezien als stoffe-
lijk, als materie. Toch kan het niet anders, - aangezien wij leven in een universum van 
materie - alles uit materie bestaat. 
Het uitgangspunt dat we leven in een universum van materie is geen vaststaand feit 
voor veel mensen. Het verklaart evenwel veel. In dit korte artikel wordt iets hiervan 
uit de doeken gedaan.



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

    3

Tekst: moderedactie

Tommy Hilfiger

Jeugd

Thomas Jacob -‘Tommy’- 
Hilfiger is geboren op 24 maart 
1951 in een arbeidersbuurt in 
Elmira. Elmira is een klein stadje in 
de Amerikaanse staat New York. Hij 
is de tweede van negen kinderen in 
een Iers-Amerikaans katholiek ge-
zin. Zijn moeder Virginia werkte als 
verpleegkundige, zijn vader Richard 
was horlogemaker bij een plaatselij-
ke juwelier. Een typisch middenklas-
se gezin uit de jaren vijftig van de 
vorige eeuw, waar de Amerikaanse 
traditionele waarden en normen 
hoog in het vaandel stonden.

Hilfiger zelf bleek in zijn jonge ja-
ren niet over uitzonderlijke talenten 
te beschikken en blonk in niets uit. 
Dus concentreerde hij zich maar op 
muziek, meisjes en auto’s. Later om-
schrijft hij zichzelf als een magere, 
dyslectische jongen, die graag de 
clown van de klas speelde om zijn 
verlegenheid en zijn tegenvallende 
leerprestaties te verbergen.
Zoals in dit gezin gebruikelijk, heeft 
ook de jonge Tommy vanaf zijn 
12e jaar een bijbaantje. Zijn ove-
rige tijdsbesteding naast het leerpro-
gramma op de middelbare school 
bestaat voornamelijk uit naar het 
muziek luisteren en zich verdiepen 
wat er op muzikaal en cultureel ge-

bied gebeurt in het hippe Londen 
en New York aan het eind van 
de jaren zestig van de vorige 
eeuw. Hij verafgoodt rockster-
ren, met name Mick Jagger van 

de Rolling Stones. Dat Mick 
Jagger later een goede vriend en 
zijn buurman op het Caraïbische 
eiland Mustique wordt, en dat diens 
dochter Elizabeth Scarlet Jagger later 
regelmatig op zijn modeshows zal 
meelopen, is een gegeven dat op dat 
moment nog ondenkbaar is voor de 

jonge Tommy.

Start van het bedrijf
Zo rond zijn zestiende jaar be-

gint Hilfiger zich eigenlijk voor het 
eerst voor kleding te interesseren en 
vooral de Ivy League look spreekt 
hem aan. Deze kledingstijl voor 
mannen, ontstaan op de topuniver-
siteiten in het noord-oosten van de 
VS, werd door zijn vader vooral ook 
in het weekend gedragen. Hij had 
dan een flanellen bandplooibroek 
aan, want het gebruik van natuurlij-
ke stoffen hoorde bij de look. Verder 
droeg hij shirts met button-down 
kraag, polo’s en bootschoenen, die 
allemaal bij deze stijl hoorden.

Als zeventienjarige valt Hilfiger op 
school op, door als één van de eer-
sten met lang haar rond te lopen en 
het dragen van de zogenoemde ‘bell{ 
bottoms-jeans’, een spijkerbroek die 
strak is rond de heupen en vanaf de 
knie wijd uitloopt. Al het geld dat 
hij verdient met zijn bijbaantje bij 
een pompstation, wordt gebruikt 
om dit soort jeans te kopen in New 
York. Al snel vragen zijn vrienden 
waar Tommy zijn kleding vandaan 
haalt en hij ziet daar wel mogelijk-
heden in om zelf een handeltje te be-
ginnen. Hilfiger zegt hierover in een 
interview: „In the late ‘60s, when 
the hippie revolution was taking 
place, all of my friends and I wanted 
to look like rock stars. The Beatles, 
the Stones, the Who, Jimi Hendrix. 

De preppy-lifestyle van
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These are the people we wanted to 
look like, and they were all wearing 
long hair and bell-bottoms (zie foto). 
We wore long hair and bell-bottoms 
to school, and the other kids wan-
ted to look like us. So a couple of 
friends and I decided to open a shop 
while we were still in high school. 
We pooled together $150 each and 
called it ‘People’s Place’. We opened 
with an inventory of 20 pairs of bell-
bottoms.”

De muren van People’s Place wor-
den zwart geverfd, overal worden 
wierookstokjes gebrand en een ste-
reo-installatie zorgt de hele dag voor 
muziek. ‘People’s Place’ is al gauw 
het centrum waar jongeren uit de 
hele regio elkaar kunnen treffen en 
hun hippie kledingstijl kunnen aan-
schaffen. Dan al blijkt dat Tommy 
Hilfiger een groot gevoel heeft voor 
wat ‘in’ is in de kledingbranche, wat 
de vormgeving van een kledingstuk 
moet zijn. 
Hij heeft ook gevoel voor het op 
de markt brengen van kleding en 
hoe de verkoop van zijn producten 
kan worden bevorderd, de marke-
tingkant van zijn handel. Zonder 
formele mode-opleiding begint hij 
dan ook met het zelf ontwerpen 
van kleding. Eigenlijk noemt hij het 
zelf niet eens ontwerpen, maar be-
staande modellen vernieuwen en bij 
de tijd brengen. Hij verhuist samen 
met zijn vrouw naar Manhattan 
om zich meer te concentreren op 
het ontwerpen van een eigen stijl. 
Ondertussen groeit het bedrijf naar 
een keten van zeven winkels. Maar 
als hij via zijn accountant op een 
gegeven moment het bericht krijgt 
dat de rekeningen niet meer betaald 
kunnen worden, wordt zijn faillisse-
ment aangevraagd.

Faalangst
Het hele gebeuren rond het 

faillissement maakte behoorlijk veel 
indruk op Hilfiger. Het was niet 
zozeer het feit dat hij zijn geld had 
verloren, maar meer het gevoel dat 
hij was mislukt. Deze angst voor 
mislukking blijft op de achtergrond 
steeds een rol spelen, hij vertaalt dit 
voor zichzelf als een impuls om kost 
wat kost te slagen.
Deze ervaring leerde hem ook dat 
alleen gericht te zijn op de creatieve 
kant niet genoeg is om een bedrijf te 
leiden, de financiële kant is minstens 
zo belangrijk. 
Al op jonge leeftijd wordt zichtbaar 
dat Tommy Hilfiger er belang aan 
hecht om niet te mislukken. Zijn 
doorzettingsvermogen zorgt ervoor 
dat hij van zijn faalangst een mo-
gelijkheid maakt om te slagen in 
het leven. Hij zet dan ook alles op 
alles om van zijn leven een feest te 

maken, gebaseerd op de tendensen 
van de zestiger jaren, de flower-
power. Dit is ook te zien in al zijn 
reclamemateriaal. Jonge mensen die 
willen genieten van het leven dragen 
Tommy Hilfiger. Dan zullen ze niet 
falen.
Faalangst in een mens wordt vooral 
ingegeven door negatieve krachten, 
die altijd in het oor fluisteren dat 
het niet goed is wat je doet. Tommy 
Hilfiger heeft zich daar op een men-
selijke manier tegen gewapend en 
hoewel die angst er altijd is, weet hij 
deze opzij te zetten. Aangewakkerd 
door succes hebben negatieve ele-
menten dan weinig mogelijkheid 
meer om die angst groter te maken. 
Ze blijft echter wel, want deze angst 
zit ingebouwd in de elektronen van 
het menselijke lichaam.
Dat Hilfiger er weinig last meer van 
heeft, zegt wel iets over zijn vermo-
gen tot discipline en het kijken naar 
de vrolijke kant van het leven, iets 
wat hij ook in zijn mode propageert. 
Dat doet hij niet voor niets, voor 
hem is het een manier om de nega-
tieve invloeden te weren en ze voor 
zover mogelijk te boven te komen.

Het grote succes
Hilfiger gaat vervolgens als 

freelance ontwerper aan de slag voor 
o.a. Jordache (een denim-merk) en 
Calvin Klein en hij houdt vooral zijn 
doelgroep in het oog, in de hoop 
dat zijn grote doorbraak spoedig zal 
komen. Begin jaren tachtig sluit hij 
vriendschap met de Amerikaanse 
ontwerper Perry Ellis en komt hij 
in contact met de Aziatische tex-
tielkoning Mohan Murjani, de man 
achter de - op dat moment - trendy 
Gloria Vanderbilt jeans en de kle-
dinglicentie van Coca Cola. Onder 
de vleugels van Murjani mag hij in 

Hip in bell-bottoms-jeans
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1984 met een collectie onder zijn ei-
gen naam uitkomen en hij pakt het 
gelijk groot aan. Met een krachtige 
drie miljoen dollar kostende recla-
mecampagne kondigt hij brutaal 
aan dat Tommy Hilfiger de nieuwe 
leider is in de mannenmode samen 
met Ralph Lauren, Perry Ellis en 
Calvin Klein. Deze campagne heeft 
groot succes, aan het einde van de ja-
ren tachtig heeft Hilfiger al een om-
zet van meer dan $ 25 miljoen per 
jaar. Hilfiger zelf weet wel dat zijn 
kracht niet ligt in het ontwerpen van 
mode, maar dat vooral zijn zakelijk 
talent en zijn inzicht in de markt van 
groot belang is bij de verkoop van 
zijn kleding.

Zakelijk inzicht
Tommy Hilfiger is dus meer 

zakenman dan ontwerper. De sleutel 
tot de triomf in zijn beroep is dan 
ook niet de kleding, maar het label. 
Zijn succes wordt gevormd door een 
combinatie van wereldwijde mar-
keting, verkoopkracht en inzicht in 
‘hypes’. Bovendien is zijn kleding 
casual wear die te koop is voor ge-
middelde prijzen. De vlag van de VS 
met zijn kleuren vormen de grond-
tonen van zijn mode, het label heeft 
ook die kleuren: rood, blauw en wit 
op een rechthoekig logo.
Zijn faalangst maakt hij tot een po-
sitief element in zijn leven, waarmee 
hij zichzelf dwingt om te slagen. 
Uiteindelijk is voor hem geld niet 
datgene wat hem drijft tot succes, 
maar juist zijn faalangst is de drijf-
veer. Dit is op zich een interessant 
gegeven. Want hij slaagt erin om van 
alles wat in de basis iets negatiefs 
zou kunnen zijn, iets te maken wat 
positief uitwerkt in zijn leven. Dat 
is het echte zakengevoel, het ‘fin-
gerspitzengefühl’ waar hij zich door 

laat leiden en wat hem ook revenuen 
oplevert.
Door zijn geheel eigen charme krijgt 
hij het ook voor elkaar dat bekende 
filmsterren en andere topsterren zijn 
kleding willen dragen in shows en 
bij andere gelegenheden. Dat is pas 
echt reclame maken!

Stijl
Hij weet precies wat hij wil, een 

soort lifestyle-merk dat ‘preppy’ is. 
‘Cool’ moest het ook zijn: mooi en 
modern en daarom leuk en aantrek-
kelijk. Het moest vooral Amerikaans 
zijn. ‘Hilfiger’ en het bijbehorende 
logo in rood, wit en blauw, moeten 
volgens de ontwerper/zakenman 
staan voor beweging, energie, kleur, 
plezier, kwaliteit, Amerikaanse spirit 
en waarde. De merknaam moet zich 
richten op de gevoeligheden van het 
publiek. Of dit nu aangesproken 
wordt door sport, muziek, entertain-
ment of popcultuur, het ‘Hilfiger’-
merk moet steeds een ‘cool’-factor 
teweegbrengen bij de kopers. De 
kleding is gemakkelijk zittend en 
vooral klassiek van snit.
Hilfiger doet er alles aan om een 
groot, jong publiek te bereiken door 
middel van hippe modeshows, mu-
ziekclips en sponsoring van concert-
reizen van popsterren. Het lijstje 
sterren dat Hilfigers kleding draagt 
is omvangrijk. Zij dragen zijn kle-
ding met plezier en dat is zijn beste 
reclame.
Hij gebruikt alles wat hij kan om 
zijn imperium te versterken. Een ei-
genschap die in de lilaca gekoppeld 
wordt aan de illusie van bestaan, 
waarin Hilfiger het kleine jonge-
tje blijft dat samen met het kleine 
meisje pret heeft aan het strand met 
het oplaten van vliegers waarbij het 
boodschappenmandje vol zit met 

Preppy, preppie of prep, verwijst in 
zijn oorsprong naar het Noord-Ame-
rikaanse woord dat traditioneel wordt 
gebruikt in relatie tot de privé  univer-
sitair voorbereidende scholen in het 
noord-oosten van de VS.
In sommige kringen verwijst het naar 
een bepaalde subcultuur die staat 
voor een groep mensen die goed is op-
geleid, bepaalde kleding draagt, popu-
lair en financieel niet onbemiddeld is. 
Preps worden vaak geassocieerd met 
traditionalisten aan de oostkust in de 
VS en ‘upper class’.

De Amerikaanse stijl bekend als Prep-
py is vergelijkbaar met Ivy League, 
maar met meer kleur, vooral in het 
voorjaar en de zomer. Deze Preppy-
style werd voor het eerst populair in 
de late jaren zeventig als terugkeer 
naar Ivy League stijlen, na een aantal 
jaren van meer moderne trends. Voor 
niet Amerikanen zijn films zoals Dead 
Poets Society (blazers met koperen 
knopen, overhemden) en Love Story 
(Ali McGraw met de gebreide kabel-
truien en lange kasjmier sjaals) een 
uiting van pure prep.

Ivy League is als term ontleend aan 
een sportcompetitie tussen acht uni-
versiteiten in het noord-oosten van de 
VS. De eerder in dit artikel genoemde 
Ivy League look heeft daar mee te ma-
ken in die zin, dat het de mode was die 
met name in dit gedeelte van de VS 
is ontstaan op de campussen van die 
universiteiten.

Ali McGraw in de film Love Story
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lekkers. Alles is plezier, alles is leuk, 
het is lachen en zingen geblazen. Hij 
is blij dat hij een Amerikaan is, dat is 
een heel goed gegeven om bij iedere 
Amerikaan het Amerikaanse bestaan 
als ideaal te kenschetsen.

Zijn klanten:  
de jeugd en de middenklasse

Kunnen beroemdheden een vermo-
gen uitgeven aan zijn ontwerpen, 
zijn echte klantenbestand bestaat 
vooral uit ‘gewone’ mensen en dan 
vooral de jeugd. Zijn oversized ont-
werpen en het gebruik van grote 
logo’s sluit aan bij wat leeft in de 
hip-hop wereld van het begin van 
de jaren negentig. Dat Hilfiger zo’n 
goede neus heeft voor wat jonge 
mensen willen, komt wellicht door 
het gegeven dat hij bekend staat 
als een jongensachtige man. Dat is 
blijkbaar een gunstige voorwaarde 
om aan kinderen te verkopen.
Dit zegt wel iets over hoe Hilfiger 
leeft. Hij behoudt zijn kindernaam 
Tommy en wil geen Tom zijn. Hij 
wil pret hebben, zijn faalangst naar 
de achtergrond dringen. Hij wil niet 
volwassen worden, hij wil klein blij-
ven en doen alsof hij een jong kind 
is. Vandaar dat hij het imago heeft 
een jongensachtige man te zijn. 
Echter, dit vertelt ook dat hij dingen 
die lastig zijn uit de weg gaat, hij wil 
alleen oppervlakkig leven, zich niet 
verdiepen in de zin van het leven 
en alles wat daar bij hoort. Met zijn 
kindermode leeft hij zijn ideeën uit 
over kind blijven en jong zijn.
Het Tommy Hilfiger-merk heeft 
niet het luxe imago van een Louis 
Vuitton of een Gucci. In plaats 
daarvan richt de ontwerper zich op 
het produceren van kleding die ‘be-
taalbaar, toegankelijk, ambitieus en 
Amerikaans klassiek’ is en vooral 

herkenbaar. Een strategie die goed 
werkt want het Tommy Hilfiger-
merk is te koop in meer dan 65 lan-
den en heeft ongeveer 1000 winkels.

Opgepept bestaan
Hoewel hij in 1994 al eer-

der een golfkledinglijn heeft uitge-
bracht, komt hij in 2011 weer met 
een speciale golfkledinglijn voor 
zowel mannen als vrouwen. Hilfiger 
richt zich met deze nieuwe collectie 
op de golfer in de leeftijdscategorie 
van 25 tot 40 jaar. Want zoals hij zelf 
aangeeft: ‘Golf is de ultieme prep le-
vensstijl en wij kijken er naar uit om 
ons label verder uit te breiden’.

Zijn bestaan wordt steeds meer be-
heerst door opgepepte vrolijkheid, 
hoewel Hilfiger toch al zestig is. Hij 
moét jong blijven, hij moét plezier 
hebben als jongetje met de meisjes 
op het strand. Hij moét verdienen, 
want de faalangst zit hem op de 
hielen. Hij moét wel succes heb-
ben, hij moét zich wel waarmaken, 
anders kan hij niet meer leven. Hij 
moét goede connecties hebben met 
filmsterren en de beroemden der 
aarde. Anders kan hij niet bestaan. 
Hij zal dan het gevoel hebben dat 

hij gefaald heeft en dat wil hij kost 
wat kost voorkomen. Zo is hij wel 
gedwongen om steeds meer opge-
pepte shows vol muziek en pret en 
vrolijkheid te organiseren. Hijzelf is 
echter alleen een arm, klein jonge-
tje, dat niet volwassen wil worden. 
Hij wil een kind blijven dat veel 
geld verdient. Hij wil zijn bestaan 
groots maken, hoewel het een arm-
zalig bestaan is. Want uit zijn vele 
opgepepte reclames en shows blijkt 
dat hij een eenzaam kind is, dat niet 
bestaat en zichzelf een imago moet 
scheppen om iets te zijn. Zijn le-
vensstijl brengt hij aan anderen: een 
levensstijl die zorgeloos is, rijk, geen 

moeilijkheden. Want dat laatste zou 
afbreuk doen aan zijn levensstijl 
van vrolijkheid. Problemen bestaan 
er niet voor het jongetje Tommy. 
Zo kan hij dan rustig spelen op het 
strand met het leuke kleine meisje, 
zonder één probleem.

Zakenman
Zoals al genoemd is Hilfiger 

eerder zakenman dan ontwerper. 
Juist door zijn oog voor marketing, 
zijn logo en zijn merknaam heeft hij 
heel wat bereikt in zijn leven

Tommy Hilfiger’s nieuwe golfkledinglijn is helemaal prep
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Hij verleent zijn naam via licenties 
aan zo’n veertig producten, zoals 
parfums, riemen, beddengoed, bril-
len, woninginrichting en cosmetica.
Hilfiger doet het tegengestelde van 
wat klassiek is om de markt te be-
naderen. Die beginnen met haute-
couture en pas later wordt hun 
naam bekend als ze deze uitlenen 
aan bekende kledingbedrijven. Hij 
begint met een groot publiek en een 
haute couture is er niet. Wel zijn er 
mensen die graag veel betalen voor 
kleding die hij maakt voor hen.

Hilfiger is erg modern in zijn be-
drijfsvoering. Hij spaart veel tijd uit 
door gebruik te maken van de mo-
derne mediatechnieken. Zo hoeven 
medewerkers niet steeds heen en 
weer te vliegen naar vele steden in 
de wereld om nieuwe ontwerpen te 
bespreken. Zo komen medewerkers 
vaak bijeen in aparte kamers met 
High Definition camera’s en een vi-
deomuur.
Ook via Facebook en Twitter wor-
den klanten bereikt die anders mis-
schien zijn kleding niet zouden ken-
nen.

Pieken en dalen
Na lancering van zijn eigen 

merk in 1984, neemt Hilfiger in 
1988 het bedrijf van Murjani over 
en sluit zich in 1989 aan bij de 
Hongkongse zakenman Silas Chou. 
In 1992 wordt de Tommy Hilfiger 
Corporation naar de New Yorkse 
beurs gebracht.
Eind jaren negentig kwam er 
een kentering. Het aanbod was 
te groot, de vraag werd minder. 
Grote Amerikaanse winkelketens 
zoals Bloomingdale’s besloten het 
Tommy-merk niet langer te verko-
pen.

Tommy Hilfiger collectie 2011 - New York fashion week
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Hilfiger verkoopt uiteindelijk in 
2006 zijn bedrijf voor 1,6 mil-
jard dollar aan de Britse investe-
ringsmaatschappij Apax Partners. 
Ondanks het Amerikaanse imago 
van het kledingmerk en het struc-
turele gebruik van de Amerikaanse 
vlag in de ontwerpen, wordt Hilfiger 
nu eigenlijk een Europees kleding-
bedrijf. Het hoofdkantoor staat 
in Amsterdam, de topman is een 
Nederlander en ruim de helft van de 
verkopen vinden plaats in Europa.

Om de Amerikaanse verkopen weer 
op gang te brengen, keert hij terug 
naar zijn meer traditionele Tommy 
Hilfiger ‘preppy’ stijl. En in 2008 be-
sluit hij om zelf een nieuwe 22.000 
vierkante meter Hilfiger winkel te 
openen op Manhattan Fifth Avenue, 
met buren zoals Gucci, Prada en 
Tiffany. Het is een groot succes. 
Begin 2010 wordt het concern 
overgenomen door de Amerikaanse 
kledinggigant Phillips Van Heusen 
voor 3 miljard dollar die o.a. ook ei-
genaar is van Calvin Klein. Hilfiger 
zal aanblijven als hoofdontwerper 
en visionair voor het merk. Met de 
overname komt een einde aan de 
Europese periode. Hilfiger zelf blijft 
voor een kwart eigenaar van het be-
drijf.

Voor hem is het toch een tegenslag. 
Hij voelt het weer in zijn buik, de 
angst dat alles mis zal gaan. Maar 
geld vergoedt veel en voor drie mil-
jard dollar kun je het er toch goed 
van nemen in het leven. Dat zorgt 
dat de faalangst toch wat op de ach-
tergrond blijft.
Echter, wat is het nieuwsfeit van deze 
herfst: Hilfiger gaat voor de zoveelste 
keer terug naar zijn wortels. In zijn 
voorjaarscollectie 2012 gaat Hilfiger 

terug naar zijn basis: de Amerikaanse 
preppy-stijl waar hij beroemd mee 
werd. Heldere kleuren, logo’s en 
de typische studentikoze stijl waar 
Hilfiger iedereen mee fascineerde in 
de jaren 1980. Iedereen juichte zijn 
collectie toe en vertelt, dat hij met 
deze terugkeer naar ‘toen’ een juiste 
slag heeft geslagen. Het publiek is 
blij. Zo komt alles bij Hilfiger weer 
neer op de oude stijl van vroeger, en 
nu heeft hij er weer succes mee. Zo 
blijft hij altijd een blij jongetje dat 
lacht en plezier heeft in het leven.

Andere activiteiten
Om zijn imago weer wat op 

te krikken zijn er andere zaken waar 
Hilfiger zich mee bezig houdt. In het 
voorjaar van 2011 koopt hij de be-
faamde Clock Tower in New York. 
Het gebouw dat tot 1913 de hoogste 
wolkenkrabber ter wereld was, wordt 
door de modemagnaat in navol-
ging van zijn voormalig vakgenoot 
Giorgio Armani, omgetoverd tot ho-
tel. Als doelgroep voor zijn hotel ziet 
hij een jong en hip publiek. De kans 
is groot dat de kleuren rood, wit en 
blauw de toon zullen zetten.

Hoewel hij het interessant vindt om 
met andere zaken bezig te zijn, geeft 
hij wel aan dat zijn eigen merk nog 
steeds zijn hoogste prioriteit heeft.

Goede doelen
Ook goede daden moeten 

Hilfiger bekendheid geven. Iemand 
die veel geld heeft moet er ook iets 
mee doen vanuit liefdadigheid is de 
algemene opinie. Daar speelt hij ook 
op in. Dat versterkt zijn egobeeld en 
doet de angsten wat naar de achter-
grond verdwijnen.
Hilfiger is actief betrokken bij een 
aantal goede doelen. In 1995 richt 
hij de Tommy Hilfiger Corporate 
Foundation op. Een instelling waar-
bij het er om gaat het fysieke en in-
tellectuele welzijn van de jeugd te 
verrijken. Een grote nadruk ligt op 
onderwijs en culturele programma’s. 
Ook is hij betrokken bij een groep 
die kansarme kinderen naar een 
zomerkamp laat gaan voor pret en 
plezier, waar zij ook recht op hebben 
volgens Hilfiger.
In 2009 ontvangt hij in Düsseldorf 
de Unesco Support Award voor zijn 
vele filantropische werken door de 
jaren heen.

Nonchalant poserend op de imposante trap van hun appartement
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Renee Zellweger is het gezicht van 
de Tommy Hilfiger campagne waar-
mee het kledingmerk zich inzet voor 
Breast Health International.
Door zich veel met ‘goede doelen’ 
bezig te houden, is hij bij veel men-
sen geliefd. Dat geeft Tommy een 
goed gevoel: hij bestaat dan en hij 
heeft een goed imago. Het geeft hem 
de zekerheid dat hij in het leven niet 
heeft gefaald.

Tommy en zijn familieleven
Hilfiger is in 1980 getrouwd 

met Susan Cirona, die hij in 1976 
ontmoette toen ze solliciteerde 
naar een baan bij zijn eerste win-
kel, People’s Place. In 2000 is dit 
huwelijk ontbonden. Samen heb-
ben ze vier kinderen: Ally, Richard, 
Elizabeth, en Kathleen. 

In 2008 trouwt Hilfiger met zijn 
tweede vrouw Dee Ocleppo, de 
voormalig echtgenote van Gianni 
Ocleppo, een beroemde Italiaanse 
tennisspeler uit de jaren 1980. In 
augustus 2009 wordt hun zoon 
Sebastian Thomas Hilfiger geboren. 
Met zijn vrouw Dee bewoont hij in 
het New York Plaza Hotel twee ro-
yale, luxueuze appartementen met 
room service.
Het is hun eerste huis samen, waarin 
ze een sfeer van de ‘oude wereld’ wil-
len vastleggen. In dit appartement 
zijn ondermeer 20 Andy Warhol 
stukken en een aantal portretten van 
Grace Kelly en Elizabeth Taylor. Dat 
geeft Tommy en zijn vrouw zeker-
heid: hoewel hij zakelijk probeert al-
tijd weer iets nieuws te brengen is hij 
in de grond een behoudend iemand, 
zoals Amerikanen in doorsnee ook 
zijn. De oude wereld van plezier en 
vrolijkheid is prettig om in te leven, 
het is een lifestyle zonder zorgen en 

alleen geluk. Dat behoort bij het le-
ven in de illusie van bestaan, dat is 
ook de zekerheid van bestaan voor 
Tommy Hilfiger.

Op het Caribische eiland Mustique 
bezit hij ‘Palm Beach’, een zes slaap-

kamer zomerhuis met vijf extra 
gastenverblijven, met als buurman 
Mick Jagger. Het is de plek waar de 
familie en kinderen graag bij elkaar 
komen en hun vakanties doorbren-
gen.
En er is verder nog een landgoed in 
Greenwich, Connecticut met alle 
mogelijke voorzieningen, zoals een 

huistheater, binnenzwembad, ten-
nisbaan, indoor basketbalveld, wijn-
kelder, fitnessruimte, spa en sauna, 
zeven slaapkamers en stenen open 
haarden.
Zo heeft het jongetje Tommy het 
goed voor elkaar. Zijn zakelijk in-

zicht heeft gezorgd voor een finan-
cieel rijk bestaan, waardoor hij niet 
gericht hoeft te zijn op zijn min-
derwaardigheidsgevoelens. Hij kan 
de bloemetjes buiten zetten en dat 
hoort er ook bij. Nu kan Tommy 
eindelijk met zijn lieve kleine meisje 
spelen op de warme, tropische stran-
den met wuivende palmen en daar 

De Hilfigers stappen vrolijk door het leven
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liggen in zijn hangmat met bedie-
ning erbij.
Hilfiger heeft goed geboerd in zijn 
leven, hij kent zijn eigen lifestyle en 
deelt deze met anderen.
Zo is iedereen gelukkig en er is geen 
ellende of verdriet. Want dat wordt 
heel mooi gemaskeerd door geld en 
zonneschijn.

Zijn ideale leven
Tommy Hilfiger is een och-

tendmens. Hij houdt ervan om de 
dag graag vroeg te beginnen, bij 
voorkeur met wat yoga-oefeningen, 
want enige diepgang moet er ook 
zijn. Vooral om het lichaam gezond 
te houden met al zijn spanningen of 
alles wel goed gaat met zijn bedrijf 
en zijn geld. Nu hij weer een jong 
kind heeft, vindt hij het prettig om 
de vroege uurtjes met zijn kind door 
te brengen. Hij luistert graag naar 
muziek op zijn i-Pod en speelt ten-
nis. Regelmatig bezoekt hij zijn win-
kels om te controleren of alles nog 
gaat zoals hij wenst, want er mag 
niet onverwacht iets gebeuren waar-
door de omzet daalt. 
Een groot deel van zijn dag gaat op 
aan allerlei werkzaamheden voor 

zijn bedrijf, maar tijd voor familie 
en vrienden is net zo belangrijk voor 
hem. Hoewel hij daar natuurlijk 
minder tijd voor heeft als hij zoveel 
met zijn modelijnen bezig is.

Hilfiger zelf draagt niet zijn zelf ge-
propageerde kleding. Zeker geen 
rood wit en blauw. Meestal draagt 
hij het liefst een wit of blauw over-
hemd, grijs of marineblauw T-shirt, 
met een jeans of katoenen broek. 
Een enkele keer een jasje met strop-
das. Hij houdt van het oude en leeft 
eigenlijk nog in de vorige eeuw, in 
de tijd dat alles moest kunnen en 
gewone normale kleding in de ban 
werd gedaan.

Hij is Tommy gebleven, het jonge-
tje dat in vervoering raakte door de 
flower-power, met zijn charmante 
genegenheid voor iedereen.
Hij is daardoor ook geliefd bij het 
grote publiek en wordt door de pers 
als een zeer innemend persoon be-
schouwd.

Zo heeft Tommy Hilfiger van zijn 
leven een eigen lifestyle gemaakt, 
waarin alles wat minder aardig en 

leuk is wordt verdoezeld. Hij praat 
er niet over en hij wil het er ook niet 
over hebben. Want alles moet in de 
lifestyle blijven die hij voor ogen 
heeft: een rijk leven zonder moei-
lijkheden waarin het plezier de bo-
ventoon heeft.

Voor de vorm doet hij yoga, dat staat 
goed. Dat hoort erbij, anders heb je 
geen aanzien en is het imago niet 
goed uitgebouwd. Met een jongere 
vrouw is het ook goed toeven, je 
kunt nog bewijzen dat je een echte 
man bent, waar de vrouwen nog op 
vallen. Dit alles doet het schijnbe-
staan van Tommy goed. Hij is en 
blijft het charmante jongetje, dat 
overal geliefd is en dat op handen 
wordt gedragen.
Maar verstopt onder dit grote 
schijngeluk is er de eeuwige angst. 
De diepgewortelde angst om te mis-
lukken, omdat Tommy Hilfiger een 
schijnbestaan heeft opgebouwd. Een 
schijnbestaan dat ieder moment kan 
instorten.

Echter, zolang het in stand kan 
worden gehouden is er niets aan de 
hand. Het is daarom te hopen voor 
Hilfiger dat dit zo blijft.
Zijn strakke discipline heeft hem 
geholpen om zijn angsten naar de 
achtergrond te dringen. Dat is zijn 
ver dienste, zijn kracht. Daarmee be-
hoort Tommy Hilfiger tot de door-
zetters die zich niet laten knechten 
door faalangst.
Maar ondanks dat is de angst niet 
weg. Want deze angst is een mate-
riële angst. En die laat zich niet zo-
maar verdrijven, niet door ze weg 
te denken, niet door ze te negeren. 
Ze blijft, omdat ze neergelegd is in 
elke cel van het lichaam van Tommy 
Hilfiger.
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Largo Winch
Rondetafelridder van de 21e eeuw

Tekst: K.M.H. Klachter

Largo Winch, Stripverhalenreeks
Largo Winch is bekend als een stripverhalenreeks 

van de scenarioschrijver Jean van Hamme en de teke-
naar Philippe Francq. De reeks is uitgegeven bij Dupuis. 
Het eerste verhaal dateert van 1990 en het meest recente 
beeldverhaal is verschenen in 2011. 
Scenarioschrijver Jean van Hamme had oorspronkelijk 
een romanreeks geschreven over Largo Winch. Toen 
Jean van Hamme in 1990 een samenwerkingsverband 
aanging met de tekenaar Philippe Francq, en de reeks in 
stripverhaal verscheen, werd het een groot succes.
Op dit moment zijn er in deze reeks 9 verhalen versche-
nen in 18 delen. Een deel is steevast 48 pagina’s lang, 
en twee delen vormen telkens één verhaal. In het eerste 
deel raakt Largo Winch altijd op een of andere manier 
in het nauw, in het tweede deel weet hij er zich altijd uit 
te redden.
Om de lezer te helpen de verhaallijn aan te houden, ver-
telt de eerste pagina van het tweede deel in een achttal 
tekeningen met ruime tekstblokken het voorafliggende 
verhaal. Dat de verhalen samen horen is ook duidelijk 
aan de buitenkant, want de twee strips hebben een kaft 
in eenzelfde kleurtint.

Scenarioschrijver en tekenaar
Scenarioschrijver Jean van Hamme (°1931) is dui-

delijk thuis in de financiële wereld. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij in de verschillende scenario’s, de 
geplogenheden van de handel- en financiële wereld uit-
eenzet. Hij volgt eveneens de actualiteit en brengt zo de 
terroristische aanslagen, het verzet in Birma en de kre-
dietcrisis ter sprake. Af en toe krijgt de lezer een lesje in 
handelsbetrekkingen.
Tekenaar Philippe Francq kan op een duidelijke en ge-
detailleerde manier tekenen. Hij tekent met kennis van 
zaken en zijn panorama’s zijn sprekend. Hij schuwt er 
niet voor om gewelddadige, seksuele en bloedige scènes 
in beeld te brengen.

Film
Naast de stripreeks is er over Largo Winch ook een 

internationale televisiereeks gemaakt en zijn twee com-
puterspellen verschenen. Beide waren niet zo succesvol. 
De televisiereeks stopte na twee jaar.
In 2008 verscheen er een eerste film die gebaseerd was 
op de eerste vier stripverhalen, zij het met een ietwat an-
der scenario. In februari 2011 verscheen een tweede film, 
Largo Winch 2.

De inhoud
Largo Winch is de figuur waar het in deze stripver-

halen om draait. Hij is de geadopteerde zoon van Nerio 
Winch, de eigenaar van groep W, een miljarden bedrijf 
in de Verenigde Staten van Amerika. 
Het eerste stripverhaal verhaalt de dood van Nerio 
Winch en de zoektocht naar de erfgenaam. Die is onder-
tussen in een complot verzeild geraakt waardoor hij be-
ticht wordt van een moord die hij niet gepleegd heeft. In 
het tweede stripverhaal komt dan de ontknoping waaruit 
blijkt dat een van de afgevaardigde beheerders, de erfop-
volging wou verhinderen.
Het zorgvuldig getekende stripverhaal is een actiethriller 
met een financiële achtergrond, waarbij moord en dood-
slag, oplichterij en kidnapping veelvuldig voorkomen.
En zo gaat het in elk verhaal. In het eerste deel raakt 
Largo Winch in de nesten of anderen zorgen ervoor dat 

Scenarist Jean Van Hamme
Tekenaar Philippe Francq
Uitgeverij Dupuis (Marcinelle - België)

Jean Van Hamme (links) en Philippe Francq
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hij in de problemen komt. In 
het tweede deel raakt hij er, 
vaak op wonderlijke wijze, 
weer uit. Daarbij spelen zijn 
status en het feit dat hij mil-
jardair is een rol.
In stripverhaal 12 wordt ook 
letterlijk gezegd: „Rijk en be-
roemd zijn heeft ook voorde-
len” (pagina 48).
Largo Winch is de actie-
held, een miljardair in spij-
kerbroek, die, zegt de ach-
terkant van elk stripverhaal 
„Zowat alleen op de wereld, 
opstandig, respect voor niets 
of niemand ... een stel flin-
ke vuisten die hij af en toe 
eens gebruikt en vuile voe-
ten - figuurlijk dan. Hij is zesentwintig jaar en staat aan 
het hoofd van een onderneming die tien miljard dollar 
waard is ...”
Andere hoofdpersonages in dit stripverhaal zijn John 
D. Sullivan, zijn rechterhand, Dwight E. Cochrane, één 
van de hooggeplaatste mensen in de groep W, Simon 
Ovronnaz, een dief die hij leerde kennen in de gevange-
nis en die zijn goede vriend werd, en zijn piloten Freddy 
Kaplan en Silky Song.

Rijkdom, overvloed
Largo Winch wordt geschetst als een jong volwas-

sene die graag zijn eigen gang gaat. Als tiener was hij 
al opstandig en dat zet zich door. Zo komt in het eer-
ste stripverhaal naar voren dat hij de erfenis van Nerio 
Winch niet wil. Toch aanvaardt hij die. Het eerste ver-
haal noemt ook de redenen: omwille van de uitdaging en 
omdat hij ‘knokker’ is.
Met deze verhalen wordt er duidelijk ingespeeld op de 
bestaansdroom die in de menselijke lichaamsmaterie ver-
ankerd zit. Rijk, beroemd, jong en mooi, het heeft het 
gevoel van iemand te zijn. Het gevoel belangrijk te zijn 
en de hele wereld aan te kunnen. Ook het verzet spreekt 

aan. Largo wil vrij zijn, zelf 
zijn leven bepalen. Ook deze 
vrijheidsdroom berust op 
een illusoir ‘denkpatroon’ in 
de materie.
De droom van de actieheld 
die het zal maken, is een be-
vlogen droom, want wie dit 
stripverhaal wat grondiger 
leest komt uit bij moord en 
doodslag, seks en begeerten.
Deze irreële droom, een illu-
sie die in de materie van elke 
mensen leeft, wordt door 
deze verhalen bevestigd en 
zelfs nog versterkt.
Eens rustig vertoeven bij je-
zelf en gericht zijn op de stil-
te van het innerlijk wezen, de 

psyche, wordt hierdoor nog moeilijker.

Vuile voeten
Largo Winch komt over als een moderne rondeta-

fel ridder, een die evenwel het geweld niet schuwt. Het 
doel dat hij nastreeft, zijn bedrijf zuiver houden, heiligt 
duidelijk de middelen die hij daarvoor hanteert. Daarbij 
laat hij niet na het gevaar op te zoeken. Largo Winch 
wordt gebracht als een sympathieke held, maar trekt 
evengoed zijn messen als hij aangevallen wordt.
Handel drijven is voor hem een avontuur, die aardig 
op oorlogvoeren lijkt. Largo Winch lost zijn eigen pro-
blemen op. Hij wil zijn eigen zaakjes op orde krijgen. 
Daarbij schuwt hij wraak niet. Hij heeft eigen onor-
thodoxe manieren om met politici, belastingambtena-
ren enzovoorts een loopje te nemen en af te rekenen. 
Uiteindelijk slaagt hij er altijd in om de situatie weer 
naar zijn hand te zetten. Het is duidelijk dat de hoofd-
figuur de waarheid in pacht heeft en weet hoe de wereld 
in elkaar zit. Zo komt hij ook naar voren, de held die als 
vanzelfsprekend ‘goed’ is. Het verhaal doet wel wat den-
ken aan het ‘A-team’, waarin het goede wordt beloond en 
het slechte wordt gestraft. 
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Vriendschap voor het 
leven

De onverbrekelijke vriend-
schap komt als waarde sterk 
aan bod. De menselijke re-
laties in het bedrijfsleven, 
maar ook anderszins, spre-
ken boekdelen. 
Liegen, bedriegen, oplich-
ten, wraak nemen, elkaar 
vernietigen, alles komt naar 
voren. Alleen ‘echte’ vriend-
schap is heilig. Maar ook 
daar is het niet vrijblijvend. 
De hoofdpersonages nemen 
elkaar evengoed in de tang.  
Als Simon Ovronnaz aan 
Largo Winch de vraag stelt: 
„Waarom zou ik dit voor je 
doen?” Dan is het antwoord: „Uit vriendschap”. De ‘hei-
lige’ vriendschap houdt vele verplichtingen in. Zij ‘moe-
ten’ voor elkaar door het vuur gaan.

Seksueel getint
De jongemannen, waaronder Largo Winch, wor-

den getekend met een afgetraind lichaam. De vrouwen 
zijn vaak jong en knap. Beide zijn wel vaker halfnaakt te 
zien. In deze stripverhalen staat het seksuele aspect sterk 
op de voorgrond. Daar draait alles om. Het seksuele as-
pect, samen met de macht en het avontuur, is de leidraad 
van de personages in deze stripverhalenreeks. 
In deze reeks hebben de vrouwen een eigen rol. Sommige 
zijn een actieheld en bedreven in het oorlogvoeren. 
Vrouwen in deze stripreeks kunnen duidelijk hun ‘man-
netje’ staan.
Het valt wel op dat veel vrouwen vallen voor Largo 
Winch en zijn vrienden. Deze krijgen vaak het vertrou-
wen van de vrouwen, zelfs in situaties waarbij ze voort-
vluchtig zijn en zich in een moeilijke positie bevinden. 
Hierbij speelt de seksuele aantrekkingskracht een grote 
rol. In elk verhaal delen de jonge hoofdpersonages met 
één of meerdere vrouwen het bed.

Largo Winch is doorheen de 
hele stripreeks vrijgezel ge-
bleven, de vrouwen op wie 
hij verliefd is en met wie hij 
graag zijn leven zou willen 
delen, zijn onbereikbaar.
Verder is het opvallend dat er 
lesbische of biseksuele vrou-
wen ten tonele gevoerd wor-
den, die daar trouwens open-
lijk voor uitkomen, maar dat 
een homofiele mannelijke 
relatie achterwege blijft. Het 
seksuele aspect van de les-
bische vrouw lijkt voor de 
makers van deze stripreeks  
aantrekkelijker dan een man-
nelijke homoseksuele relatie.

Dromen
De stripreeks Largo Winch is een actieverhaal zoals 

er vele zijn. Het verhaal over een jonge zakenmiljardair, 
biedt tal van verhaallijnen.
Hierbij wordt ingespeeld op de dromen van de mense-
lijke lichaamsmaterie. Rijk, beroemd, jong en mooi zijn, 
het heeft een gevoel van bestaan. Alles is realiseerbaar, 
alles is mogelijk.
Ook de vitale dromen van het lichaam worden hierin 
sterk aangesproken: er is volop actie en avontuur. Onder 
het mom van ‘vanzelfsprekende’ rechtvaardigheid, zijn 
alle middelen geoorloofd. Dat doet nogal cru en onbe-
houwen aan.
Toch kan de wat aandachtiger lezer merken dat niet alles 
is wat het lijkt. Wat doorgaat voor ‘recht doen’ is niet 
meer dan eigenbelang, wat als ‘loyaliteit’ gebracht wordt, 
is elkaar in de tang nemen, wat voor ‘liefde’ door moet 
gaan, is seks en begeerte.
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De Waterval Tekst:  Sunya de la Terra 

In het Honingbos is het kunstwerk ‘de Waterval’ te vinden. Een verscholen en tame-
lijk onbekend kunstwerk. 
De geschiedenis van de Waterval is al heel oud. In het begin, toen het bos in dit 
vak zelfs nog geen Honingbos heette, waren daar al goti’s bezig om dit wilde stuk 
bos wat te civiliseren. Er groeide achterin dit bos, dat bevolkt werd door lariks en 
Amerikaanse vogelkers, wilde kamperfoelie. En op een dag heeft iemand met een ro-
mantische inslag daar van oude takken en stokken een kamperfoeliepoortje gemaakt. 
Daar hield de kamperfoelie, die de Latijnse naam Lonicera periclymenum draagt, wel 
van. Hij slingerde zich weldra om de palen heen en maakte er, nu aan het einde van 
het Heideveld, daar waar de Seringenlaan overgaat in de Magnolialaan, een heel spek-
takel van in het voorjaar. 
Hij groeide heel wild, hij had er zin in. Zelfs in de winter viel hij op door zijn 
wilde schoonheid, als hij overweldigd is door de sneeuw.  

Jaren geleden kreeg dit kamperfoeliepoortje een geheel andere bestemming. Toen in 
2002 werd begonnen met het schonen van het hele bos, werd er begonnen in vak 7, 
het Honingbos. Alles groeide er wild door elkaar. Iedere avond na de maaltijd werd 
er een half uurtje of drie kwartier gezaagd door twee personen. Met de hand, dat 
was rustig en er kwam orde in de chaos. Kettingzagen waren toen een nog onbekend 
verschijnsel op de Pauwekroon.
Op een dag kwam de Kamperfoeliepoort in zicht. Het was jammer om hem weg 
te halen. In vak 7 was heel veel ruimte gekomen door het weghalen van bomen die 
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elkaar verdrongen of niet uitgegroeid waren. En zo kwam het, dat de buren aan de 
andere kant van de Rucphenseweg zo het Heideveld in konden kijken vanaf hun 
zolderverdieping.
Op dat moment werd ‘de Waterval’ geboren. De kamperfoelie werd gesnoeid, een 
paar struikjes klimop werden omhoog geleid langs gaas, zodat er daar een wal van 
klimopbladeren zou ontstaan die alle zicht op het Heideveld benam. Jarenlang werd 
daar de klimop omhoog geleid, omdat ze altijd weer langs de grond wilde gaan groei-
en. Bovenlangs werd een slang  geleid die aangesloten werd op de beregeningsinstal-
latie. Vooral om de klimop wat water te geven, zodat hij wat sneller ging groeien. 
En dat deed hij. Binnen de kortste keren was hij bovenin en verenigde zich met de 
kamperfoeliestruik. 

Enige jaren geleden werd ontdekt dat er spontaan een Akebia quinata gegroeid was, 
die haar vrolijke rode bloemen dwars door de klimop naar buiten stak. 
In die vervlogen tijden stond de Waterval heel vaak aan, om alles wat daar groeide wat 
ondersteuning te geven in droge tijden.
Wat de Waterval zo boeiend maakt is dat iemand er eerst geen erg in heeft dat hij er 
is. Hij is weinig opvallend en men loopt er gewoon aan voorbij. Hij past ook in het 
geheel van het landschap van het Honingbos.
Maar als hij zijn regenboogkleuren toont in het zonlicht van de dag als de beregening 
aan staat, dan laat het bewustzijn zich zien zoals het is: enthousiast, vol schakeringen 
van licht, een spetterend spektakel dat zijn weerga niet kent.
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Tekst: Sunya de la Terra

Lilaca
en het materiële universum

De mensheid leeft in een universum van 
materie, ook al wordt dat vaak niet zo gezien. 
De fysici maken bijvoorbeeld al een onderscheid tussen 
levende en dode materie. En de ijle stof wordt vaak niet als materie aangeduid. De 
geest bijvoorbeeld wordt ook in de kerk niet gezien als stoffelijk, als materie. Toch kan 
het niet anders, dat als wij leven in een universum van materie, dat alles uit materie 
bestaat. Hoe kan het dan, dat dit meestal niet zo wordt gezien en begrepen?

De opbouw van de werelden
De opbouw van alles wat er bestaat in de werelden 

waarin mensen, dieren, planten en dingen vertoeven be-
staat uit vier dingen: zijn, bewustzijn, bewustzijnskracht 
en vreugde. Alles wat er te zien is in de wereld is uit die 
vier dingen opgebouwd. Deze vier zaken zijn allemaal 
soorten substanties of materie.
• Zijn is materie
• Bewustzijn is licht, een vorm van materie
•  Bewustzijnskracht is kracht, energie, vuur of elektrici-

teit, een vorm van materie.
•  Vreugde is de elektrische vonk of de vlam, een vorm 

van materie.
De mensheid leeft in een relatieve wereld van verdeeld-
heid.
Boven deze verdeelde relatieve wereld is een waarheids-
wereld, waar zowel verdeeldheid als eenheid is. Deze we-
reld is een wereld van transformatie, waar eenheidsmate-
rie wordt omgezet in relatieve, verdeelde materie.
Daar weer boven zijn de Absolute werelden waar de een-
heid is.
Op de top van deze werelden is de wereld van de Ene, de 
Eenheid, de Ene Realiteit die alle Realiteiten is.
Dit zijn heel kort gezegd de werelden waar de mensheid 
mee te maken heeft, of zij dat nu weet of niet.

Zijn is materie
De opbouw van de werelden begint bij het elek-

tron, dat vormen bouwt in de harde materie. Het elek-
tron wordt in de lilaca dan ook wel de bouwer van de 
werelden genoemd. Het elektron is een vorm van ma-
terie dat zowel als een golf als wel als een deeltje kan 
verschijnen voor het oog van de lilacus. Er is gebleken 
dat dit niet zo vreemd is, want het elektron is zowel in 
het subtiel fysieke lichaam van de mens of de dingen 
te zien, waar het zich voordoet als een golf. Maar het 
is ook als een materieel deeltje te vinden in het opper-
vlaktelichaam van de mens. Het elektron is als zodanig 
een verschijnsel dat zich beweegt tussen het voor velen 
onzichtbare subtiel fysieke van alle dingen en de opper-
vlakteverschijning van de dingen. 
De fysica kent het elektron ook als een materiedeeltje 
dat zich dan eens gedraagt als een deeltje en dan eens als 
een golf. De overeenkomsten en verschillen met de fysica 
komen later in dit artikel aan de orde.
Maar hoe het zich ook voordoet, ook het elektron bestaat 
uit zijn, bewustzijn, bewustzijnskracht en vreugde. In de 
kern is het elektron een zon, meestentijds een verborgen 
en opgesloten zon. In de lilaca is ontdekt dat deze zon 
uit het elektron kan worden bevrijd, zodat het elektron 
weer wordt wat het eigenlijk is: een stralende zon.
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Zijn is ook te zien als zelf, geest of wezen. Het is Essentiële 
Bewuste Substantie, de zelfstof van het zelf, die alle sub-
stanties geboren laat worden uit zichzelf.
Zijn is de causale substantie waarin alles bestaat in zijn 
oorsprong. Het is de bron van alles wat er bestaat. Het 
is de Realiteit die boven de relatieve werelden, de waar-
heidswereld en de Absolute werelden bestaat en waar-
uit alles voortkomt. Alle realiteiten worden uit het Zijn 
geboren en die realiteiten zijn in de oppervlaktewereld 
voor het menselijk oog te zien als symbolen van wat zij 
in de Werkelijkheid zijn. Dat betekent dat zij nog niet 
laten zien wie zij zijn. Dat zal nog duidelijk moeten wor-
den in een evolutie van materie die ook licht is.
Zijn in de relatieve wereld is de materie waar alles uit 
is opgebouwd, ieder deeltje, ieder ding, wezen, plant, 
mens en dier.

Bewustzijn is licht
Licht is identiek aan materie, of anders gezegd, 

materie is identiek aan licht. Materie is slechts bevroren, 
verhard licht. Het licht heeft dus een verharding onder-
gaan, het is niet soepel en plooibaar meer, het is gewor-
den tot een harde, onbeweeglijke stof. Toch is het licht, 
al lijkt het niet meer op licht, want deze verharde sub-
stantie geeft ook geen licht meer. Omdat mensen deze 
substantie niet meer als licht herkennen, hebben ze hem 
ook een andere naam gegeven: materie.
Maar ook al geeft men het licht een andere naam omdat 
het niet meer herkenbaar is als zodanig, het blijft wel 
licht. Licht in een duistere, verharde vorm. Een vorm 
van licht, waarin elektronen zijn geworden tot zwarte, 
onherkenbare deeltjes, waar ze eerst nog wel iets van 
hun licht prijsgaven. Want daarom werd dit het licht 
genoemd.

Normaal is licht echter gewoon 
licht, het waarneembare licht 

met de bekende fysi-
sche eigenschappen. 

Het licht dat voor 
de fysici weinig 
geheimen lijkt te 

hebben.
Echter, het 

licht, het be-
wustzijn, 
kijkt al-

tijd naar wat het Zijn geboren wil laten worden in de 
werelden van materie. Met zijn bewustzijnsvisie geeft 
hij deze indrukken door aan de bewustzijns-
kracht. Want zij is de actieve kracht die de 
werelden opbouwt en creëert. Zij is 
dan ook heel expliciet aanwezig 
in ieder elektron als de licht-
kracht.
Licht is in de Realiteit een stralende 
Zon van een ongekend licht. Het is het Ene Licht dat 
alle Lichten is.
Licht in de relatieve wereld is een duister licht, ook wel 
negatief licht genoemd, dat nauwelijks een licht te noe-
men is. In het menselijk lichaam is het opgesloten licht, 
waardoor het lichaam dan ook duister lijkt. Maar in de 
kern is alle materie licht, dus ook alle vormen en licha-
men zijn in feite licht.

Bewustzijnskracht is kracht, energie, vuur of 
elektriciteit

De bewustzijnskracht is diegene die de vormen opbouwt 
van zijnsmaterie. Deze kracht bekijkt altijd wat het licht 
ziet aan realiteiten en vormen en gaat deze dan ook zo 
formeren in de materie die zij voor handen heeft. Met 
haar vuren kan zij alles maken aan vormen wat er nodig 
is: het vuur wat zij is kan smelten en afkoelen, en zo kan 
zij alles maken aan substanties en vormen die het licht 
ziet. Zo ontstaat er een wereld van vormen die in een 
evolutie van licht gestalte krijgt in miljarden en miljar-
den jaren. Eerst schept de bewustzijnskracht de fysieke 
wereld van dingen: een aarde met gesteenten en hemel-
lichamen zoals de zon en de maan en de sterren.
Daarna schept zij een plantenwereld, een dierenwereld 
en een mensenwereld. En als het licht van het Zijn te 
horen krijgt dat er nog meer uit de materie gevormd kan 
worden, gaat het Zijn meteen bekijken wat hij er van 
ziet, en geeft dat door aan de bewustzijnskracht. Die gaat 
er meteen mee aan de slag. Zij gaat spelen met de elek-
tronen en gaat hen zodanig structureren dat er velerlei 
vormen worden opgebouwd in het universum van mate-
rie. Zo maakt zij dan atomen en moleculen en cellen die 
op een bepaalde wijze functioneren. Velerlei substanties 
worden gevormd waaruit weer wezens of dingen tevoor-
schijn komen. Zij functioneren nog niet altijd optimaal. 
Vaak hebben zij gebreken, waardoor de vorm weer ver-
dwijnt of uitsterft. Dan begint ze gewoon weer opnieuw 
te proberen en dan ontstaat er na vele miljoenen jaren 
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wel weer eens een nieuwe vorm. Zo is het universum van 
materie altijd in beweging, omdat de bewustzijnskracht 
een kracht is in beweging, vol dynamiek. Vandaar dat 
zij ook het vuur is en de elektriciteit, die zijn beiden vol 
hitte en dynamiek.
In de Realiteit is de bewustzijnskracht een lichtkracht 
die lichtende vormen creëert. Zij is de kracht die alle 
energieën en krachten en lichten is die er bestaan, vervat 
in de Ene Kracht: de Lichtende Mater.
In de relatieve wereld waar de mensheid is, creëert ze 
duistere vormen, waarin het licht niet is te zien, het is 
opgesloten in het elektron, het atoom, het molecuul, de 
cel. Daar heerst de verdeeldheid, het licht is daar duister-
nis geworden.

De vreugde
De vreugde maakt alles tot een spel dat heel leuk 

is om te spelen. De vonken vliegen er van af, het zijn de 
elektrische vonken en de vlammen die de vreugde geven 
in het spel met de materie.
De vreugde is er vooral op uit om te zorgen, dat duistere 
materie, zwarte elektronen, uiteindelijk weer gaan wor-
den wat ze zijn: stralende zonnen. Dat is het spel wat de 
vreugde speelt met de enorme massa’s materie en de vele 
substanties die aanwezig zijn in het materiële universum.
Het maakt de wereld tot een festijn waarin het verdwe-
nen licht de hoofdrol speelt. Want het verdwenen licht 
moet weer tevoorschijn komen. Dat is in feite ook de 
reden waarom er een evolutie is in dit materiële univer-
sum: het verloren licht moet weer worden teruggevon-
den, zodat het elektron in plaats van de zwarte zon die 
het nu is, weer wordt tot de stralende zon die hij ooit was 

in de oorspronkelijke materie, 
het Zijn.

In de Realiteit is de Vreugde het vonkenspel dat er is 
waardoor de werelden van Realiteitsvormen vol zonnen 
zijn en vuur en vlammen. De elektrische vonken maken 
er een kleurig en lichtend Realiteitsspel van. Daar is de 
Vreugde die Ene Elektrische Vonk die alle Elektrische 
Vonken is.

Fysica en lilaca
In de lilaca worden vaak dezelfde woorden gebe-

zigd als in de fysica. Het verschil is dat ze in de lilaca een 
totaal andere inhoud krijgen. Dit verschil wordt vooral 
opgeroepen omdat de fysica uitgaat van veronderstellin-
gen en thesen. Daarnaast gaat ze uit van oppervlakte-
waarnemingen.
In de lilaca gaat men uit van hoe de dingen zijn, men 
gaat uit van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid kan 
men niet altijd met oppervlakte-ogen waarnemen. En 
zolang fysici niet vanuit de werkelijkheid, de oorspron-
kelijke bron van alle materie, het zijn, de dingen willen 
gaan waarnemen, blijft het behelpen. Want zonder dat 
zullen ze nooit de raadsels die de materie nog voor hen 
heeft, kunnen oplossen. Ze zullen in het duister blijven 
tasten, omdat ze slechts een onderdeel van de werkelijk-
heid kunnen zien, namelijk alleen het oppervlaktever-
schijnsel. Het elektron wat zij waarnemen is een opper-
vlakteverschijnsel en de fysici kunnen niet zien wat de 
oorsprong is van dit verschijnsel, dit lichaam. Bovendien 
leven zij in de verdeeldheid en zien dus ook alles altijd 
vanuit de verdeeldheid waarin zij leven. Zij zien dus 
nooit de eenheid, het geheel. Vandaar dat het toch altijd 
gissen blijft.

Getransformeerde materie
In de lilaca zijn deze vier substanties bestudeerd 

nadat ze getransformeerd zijn tot een lila materie of sub-
stantie.
Lila is een nieuw soort materie op aarde. Het wordt door 

lilaci bestudeerd op zijn eigenschappen en zijn ma-
nier van zijn in de wereld.

Daarbij werd ontdekt, dat al de verschillende 
substanties in het lila tot een eenheid zijn ge-

worden. Dit houdt in dat er dus een nieuw 
soort materie is ontstaan sinds einde jaren tachtig 

van de twintigste eeuw. In die nieuwe materie, het lila, 
komen alle materiesoorten tezamen. Omdat ze een een-
heid vormen, zijn ze niet meer onderling te onderschei-
den, ze zijn versmolten in het vuur zodat er een nieuwe 
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stof is ontstaan met geheel nieuwe en ongekende eigen-
schappen, lila eigenschappen.
In de lilaca wordt sinds einde jaren 1980 bestudeerd wat 
die eigenschappen allemaal zijn van de nieuwe stof.
Dat is nog niet zo eenvoudig. Want deze nieuwe stof 
is niet een samenraapsel van dingen die al bekend zijn. 
Neen, het is echt iets totaal nieuws. En het is ook nog zo, 
dat deze nieuwe stof niet met het verstand in een vakje te 
plaatsen valt. Het is lila en meer kun je er niet van zeggen 
in die zin, dat het onvergelijkbaar is met welke materie 
ook. Het is ook geen mentale materie, geen plantenma-
terie, geen dierenmaterie, neen, het is een materie die to-
taal andere eigenschappen heeft die niet met het mentaal 
van de mens, zijn denken, zijn te begrijpen.

Er ligt dus nog een heel braakliggend terrein voor studie 
en onderzoek, waar lilaci met alle enthousiasme wat ze 
hebben op af kunnen gaan om daarmee ook hun eigen 
materie te leren kennen. Want wie het lila wil leren ken-
nen, moet in feite ook zelfkennis hebben. Door het lila 
te bestuderen, bestudeer je ook jezelf.
En zo heeft het bestuderen van het lila een groot voor-
deel: door het te leren kennen leer je ook je eigen materie 
kennen en doorgronden. Wat weer tot voordeel heeft dat 
er mogelijkheden zijn om ook een lichaam te verwerven 
van die nieuwe stof, het lila.
Daar zal de fysica niet mee verder kunnen komen als 
ze de dingen houdt zoals ze zijn, en met het verstand 
steeds nieuwe dingen gaat verzinnen om alles rond te 
breien. Als de moderne fysica verder zou willen komen, 
zou ze ook het lila moeten gaan bestuderen. Want wie 
de Werkelijkheid bestudeert, kan de Werkelijkheid leren 
kennen in al zijn facetten van materiële aard.

Lilaca, 
de wetenschap van de eenheid van materie

De lilaca gaat uit van de Realiteit, die de eenheid van zijn, 
bewustzijn, bewustzijnskracht en vreugde is. De zelfstof 
van dit wezen of zelf is de essentiële bewuste substantie, 
ook wel de causale substantie genoemd. Deze substantie 
wordt causaal genoemd omdat zij de oorzaak is van alle 
vormen en niet-vormen in de werelden van materie.
Het lila is dan ook een eenheidsstof op aarde die alle sub-
stanties in zich draagt: de causale substantie, de univer-
sele materie of waarheidsmaterie, de psychische materie 
en de kosmische individuele materie met het iriserende 
vuur. Dit laatste vuur is de uiterste verdeelde materie in 

het relatieve universum waar de mensen verblijven. Uit 
dit iriserende vuur wordt alles opgebouwd aan lichamen 
en vormen die er zijn op aarde en in de kosmos. Het 
iriserende vuur is een relatief vuur, waarin alle deeltjes 
aanwezig zijn om lichamen uit op te bouwen al naarge-
lang de kleuren van het licht. Ook zijn er de psychische 
zonnen aanwezig, de personen die een lichaam kiezen als 
voertuig waarmee ze verder willen komen in de evolutie. 
En dit alles wordt gestuurd door de Bewustzijnskracht, 
de Lichtende Mater, die tezamen met het zijn, het be-
wustzijn en de vreugde Haar spel speelt in de donkere 
werelden van materie hier beneden. Zodat er misschien 
ooit eens een lichtwereld zal ontstaan waarin alles gedra-
gen wordt door het lila, de lichtstof van het nieuwe lila 
lichaam.
Dan is het lila lichtwezen er, en daarmee is het einde van 
de evolutie bereikt voor diegene die zo’n lichaam heeft 
verworven.

Voor het lila wezen heeft de ma-
terie geen geheimen meer. Want 
dit lila lichaam kan gebruik 
maken van al zijn lichtvermo-
gens die ontwikkeld zijn in ieder 
elektron, ieder atoom, ieder 
molecuul en in iedere cel.
Dit is het lila wezen van 
de toekomst, het nieuwe 
wezen op aarde waar ie-
dereen naar zoekt. Het 
heeft alle lila vermo-
gens voorhanden en tot 
zijn beschikking waar 
mensen nog steeds van 
dromen en het heeft ook 
vermogens waar mensen 
nog niet van kunnen 
dromen omdat ze deze 
niet kennen.
Zo heeft de toekomst 
nog een schitterend per-
spectief te bieden voor 
hen die willen ingaan op 
een nieuwe uitdaging in 
het leven.
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Tekst: kunstredactie

De tedere kunst van
Alphonse Maria Mucha

Wie was Mucha?
Deze Tsjechische kunstenaar werd op 24 juli 1860 

geboren in een arm milieu in het toenmalige Zuid-
Moravia, een landstreek die heden ten dage behoort tot 
Tsjechië. Drie kinderen uit het gezin stierven aan tuber-
culose. Opmerkelijk is dat het ouderlijk huis van Mucha 
zich in hetzelfde gebouw bevond als de plaatselijke ge-
vangenis.
Mucha heeft grootse idealen, hij kan ze echter moei-
lijk waarmaken omdat het hem ontbreekt aan geld. In 
zijn latere leven is hij vaak afhankelijk van mecenassen 
die hem ondersteunen in zijn levensonderhoud en het 
mogelijk maken om grootste werken, zoals het ‘Slavisch 
epos’, te schilderen.
Zijn hang naar geluk en naar een betere wereld brach-
ten hem in aanraking met de vrijmetselarij en het oc-
culte en alles wat daarbij behoort, onder andere hypnose. 
Kenmerkend was zijn nationalisme dat erg pathetisch en 
zeer overdreven was. Veel mensen mochten hem niet 
omdat hij zijn mening nogal opdrong aan anderen.
Hij werd in Tsjechië gezien als iemand, die het land was 
ontvlucht in moeilijke tijden en later terugkwam om te 
vertellen hoe het Tsjechische volk moest leven. Hij was 
dus in eigen land niet erg geliefd, vooral omdat hij werd 
gezien als een ‘buitenlander’. Mucha leefde lang in Parijs 
en de Verenigde Staten. Pas op latere leeftijd keerde hij 
terug naar Praag. Hij werd in 1939 door de Gestapo ge-

arresteerd omdat ze hem zagen als een oproerkraaier. Hij 
werd snel weer vrijgelaten, maar dit gebeuren knaagde 
nogal aan hem, zodat hij enige maanden daarna aan 
een longinfectie overleed. Hij was allergisch voor over-
heersers. Hij had daarin heel veel meegemaakt onder 
het regime Oostenrijk-Hongarije en voelde zich als een 
slaaf van de overheersende macht. Hij was diep gekwetst 
over het feit, dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog het 
Tsjechisch tot tweederangs taal werd verklaard en de 
hoofdtaal Duits werd. Het dictatoriale bewind van Hitler 
bracht in Mucha zijn eigen dictator sterk naar voren, die 
het niet pikte om te moeten doen wat de Duitsers hem 
voorschreven. Hier komt een sterke illusie in Mucha 
naar voren, in de lilaca bekend als de machtsillusie. De 
machtsillusie is een van de vele illusies waarin de mens-
heid leeft. Later zal deze machtsillusie heel duidelijk blij-
ken als hij bezig is met zijn Slavisch Epos.

Zijn carrière
Mucha’s kunstenaarscarrière ging niet over rozen. 

Hij leefde vrijwel altijd in armoede. Na verschillende 
baantjes die hem niet bevielen, liet hij zich inschrijven 
voor de kunstacademie van Praag, waar hij werd afgewe-
zen. Daarna ging hij in 1879 naar Wenen, want hij heeft 
een hoog doel voor ogen en dat laat hij zich niet zomaar 
afnemen. Hij werd decorschilder bij de firma Kautsky-
Viroschi-Burghardt. Deze firma maakte decors voor vele 
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theaters, waaronder het Ringtheater. Als dit theater in 
1881 afbrandt, verliest de firma haar voornaamste klant 
en verliest Mucha als jongste werknemer zijn baan.
Op kosten van graaf Egon Khuen Belasi werd Mucha in 
1885 student aan de kunstacademie van München.
Ongedurig als Mucha was ging hij in 1887 al weer naar 
een andere kunstacademie, de Académie Julian in Parijs. 
Ook daar bleef hij maar een jaar en in 1888 schreef hij 
zich in aan de Académie Colarossi, ook in Parijs.
Als de graaf in 1889 stopt met geld geven moet Mucha 
zichzelf zien te redden. Hij kon ternauwernood leven en 
nam in arren moede een baantje aan als illustrator van 
tijdschriften. Hij blonk niet uit en viel ternauwernood 
op in de kunstkringen van Parijs. Tot hem op Tweede 
Kerstdag 1894 werd gevraagd of hij per direct een pos-
ter kan maken voor het nieuwe toneelstuk van Sarah 
Bernhardt, die haar triomfen op dat moment in Parijs 
vierde. Hij was op die Tweede Kerstdag de enige die in 
de drukkerij Lemercier aan het werk was. Maar het stuk 
ging op 4 januari 1895 al in première en er heerste grote 
paniek in het Theâtre de la Renaissance. Ook Lemercier 
was in paniek, zodat de drukker zich wanhopig tot 
Mucha wendde met de vraag of hij iets kon maken op 
korte termijn.

Het lot
Zelf zei Mucha dat hij altijd in zijn leven door het 

lot is geleid. Hij geloofde in de Hogere Krachten, hij 
was God’s uitverkorene met een roeping die hij gestalte 
moest geven. Hij wilde de wereld verbeteren en dat kon 
heel goed als je beroemd bent. Mucha greep zijn kansen 
ook op het juiste moment. En het affiche van Gismonda, 
het stuk waar Sarah Bernhardt in speelde, werd voor 
hem de mogelijkheid om zijn roeping gestalte te geven. 
Binnen een paar dagen kwam hij met een affiche op de 
proppen, dat een revolutie zou veroorzaken in Parijs. 
Het ontwerp sloeg in als een bom en iedereen probeerde 
een exemplaar te bemachtigen. Ze werden op straat van 
de muren afgetrokken. De Parijzenaars waren overvallen 
door een hysterische, regelrechte begerige gekte.

Sarah Bernhardt en Gismonda
Wat veroorzaakte die onstuimige begerigheid om 

dit affiche van Mucha in bezit te willen hebben?
De eerste indruk is dat de plaat een verlangen uitbeeldt 
dat veel mensen aanspreekt, omdat het de geluksgevoe-
lens van mensen raakt. Hij doet een beroep op de ro-

Gismonda
1894 - kleurenlitho - 216 x 74,2 cm

Affiche voor het toneelstuk Gismonda
met o.a. Sarah Bernhardt
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mantische, ingetogen maar fijnzinnige schoonheid van 
de gevoelens van de borstkas. Het geheel van die fijnzin-
nige en tedere schoonheid van het affiche wakkert ver-
langens aan die altijd verborgen bleven. Bij de vrouwen 
is het de verfijnde kleur en tekening van de figuur die 
zij graag zouden willen zijn voor hun droomman. Bij de 
mannen roept het verlangen op naar de droomvrouw die 
hen voor eeuwig bemint en trouw is. Het is vooral de 
seksuele uitstraling die van de plaat uitgaat die inwerkt 
op mensen die nog leven in een tijd waarin preutsheid 
hoogtij viert.

Daarbij komt het formaat van het affiche dat afwijkend is 
van de gangbare modellen. Het is langwerpig en smal en 
geïnspireerd door de Japanse stijl van tekenen. Dat geeft 
compactheid aan de tekening. De afbeelding geeft Sarah 
Bernhardt weer in de derde akte van het stuk, waar zij op 
Palmzondag met een palmtak in haar hand meeloopt in 
de processie. Zij heeft een weelderig maar toch strak ont-
worpen Byzantijns kleed aan in prachtige kleuren. Dit 
alles en daarbij de glorieuze, verheven en toch wonder-
lijke uitdrukking op het gezicht van de toneelspeelster 
geven blijk van de emoties van de kunstenaar Mucha. 
Hij verbeeldt daar de totale psychische tederheid van het 
menselijke ego, dat leeft in een illusie. Daarom slaat dit 
affiche ook aan, het doet een beroep op alle emoties van 
het hart waarbij geluk en liefde en verheven gevoelens 
centraal staan.

Omdat het formaat van het affiche lang en smal is, wordt 
de kijker niet afgeleid door omringende voorwerpen of 
een omgeving. De halo rond het hoofd van de actrice 
met haar naam geschreven in een prachtig blauw, geeft 
haar een houding van een godin die staat op de toppen 
van de bergen en zich richt tot een goddelijk wezen daar-
boven. De palmtak beeldt de vrede uit waar Mucha in 
zijn hart zo naar snakt. Ook dat behoort bij de illusie van 
psychische tederheid waar de mens in leeft.
Het haar van Gismonda neemt een aparte plaats in. Er 
zijn nog niet de zwierige lokken van later die zo horen 
bij deze soort kunst, maar het goudgeel en de waaier-
vormige bloemen die Sarah in het haar draagt komen 
helemaal overeen met de stijl van de Art Nouveau. De 
kunststroming die maar zo kort zou duren, ongeveer van 
1880 tot 1914.
Alleen het duiveltje dat ondeugend onder de rok van de 
actrice het bordje laat zien van ‘Théatre de la Renaissance’ 

geeft aan dat de wereld duister is en vol venijn. Dat mas-
keert Mucha door dit duiveltje een ondergeschikte rol te 
laten spelen. Hij geeft het wel een behoorlijke seksueel 
accent mee, omdat het eigenlijk onder haar rokken zit.

Dit kunstwerk geeft feitelijk weer wat Mucha als doel 
heeft in zijn leven: het uitdrukken van de emoties van 
het lichaam zonder dat het denken daarbij intervenieert, 
dat wat de zielenroerselen van de mens worden genoemd. 
Verder is er de lege ruimte, waarin niets is te zien maar 
waar nog van alles naar voren kan komen. Zijn hang 
naar het hogere, het occulte, maakt hij duidelijk in de 
gezichtsuitdrukking van zijn model: een toewenden naar 
de hogere macht, die de wereld beheerst. Mucha maakte 
alles mooier dan het was, hij maakte van de wereld een 
mysterieus gebeuren, vol schoonheid en verfijning die er 
in feite niet op die manier is. Vanuit een lilaïsche invals-
hoek bekeken leeft Mucha dan ook vooral in de mense-
lijke illusie van de psychische tederheid, een waanidee 
dat leeft en hem beweegt in atomen van zijn oppervlak-
telichaam. Deze illusie is tevens zijn inspiratiebron.

Door dit hele gebeuren met de poster kreeg Mucha finan-
cieel meer armslag, want Sarah Bernhardt was zo onder 
de indruk van Mucha’s kunsten, dat zij hem een vijfjarig 
contract aanbood. Hij zou niet alleen de affiches ontwer-
pen voor haar, maar ook toneelkleding, sieraden en de-
cors. Hij was echter wel teleurgesteld in zichzelf want hij 
wilde met zijn kunst alleen spirituele boodschappen ver-
spreiden en het volk tot een beter leven inspireren. En nu 
werd hij juist bekend door zijn commerciële activiteiten!
Want door de affiches van deze theatervoorstelling werd 
hij in heel Europa bekend en hij kwam in het middel-
punt van de belangstelling te staan. Hij zou dit concept 
nog vele malen herhalen: een mooie, sensuele, tedere 
vrouw, de Mucha-vrouw, met vaak weelderige haardos, 
gevat in een gestileerde ronde of verticale omlijsting met 
veelal bloem- of plantmotieven, meestal in een repete-
rend patroon.

Sarah Bernhardt zag veel in Mucha, omdat zij in hem 
dezelfde hunkering naar geluk vond die zij zelf zocht. 
Beiden waren gefascineerd door tederheid, door fijnzin-
nigheid en door intense en nogal overdreven verlangens. 
Zij waren beiden in de ban van het hogere en het schone 
en gefascineerd door de wanen van de psychische teder-
heid in hun menselijke illusie.
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Gouden tijden en beroemdheid
Naast deze opdrachten van Sarah Bernhardt had 

Mucha ruim de tijd om ander werk aan te nemen. Er 
blijkt een geheel nieuwe bron in Mucha te zijn aange-
boord. Opeens was er een explosie van werken van zijn 
hand, die een heel herkenbare stijl lieten zien.
Na zijn succes met de poster van Gismonda kwam naar 
voren wat er ook nog in Mucha leefde: een sterk seksu-
eel gevoel dat in feite al in de basis aanwezig was maar 
nu nog extra geprononceerd naar voren kwam. Alles wat 
er in hem leefde beeldde hij uit in zijn vrouwenfiguren. 
Waren deze eerst nog wat ingehouden, hoewel niet vrij 
van een sterke seksuele uitstraling, nu liet hij zijn sek-
suele gevoelens de vrije loop. Dit kon ook, omdat hij 
een alom gevierd artiest was geworden en zijn prenten 
het publiek erg aanspraken. De vrouwen die hij tekende 
werden wulpser en lieten meer van hun lichamen zien 
zoals in de serie ‘Hemellichamen’.
De gouden tijden braken helemaal aan als hij in 1896 
verhuist naar zijn nieuwe atelier in de Rue du Val-de-
Grâce. Vanuit dit atelier zien zijn bekendste werken het 
licht.

Omdat zijn werk gemakkelijk te reproduceren is, vin-
den vele van zijn tekeningen hun weg naar alle lagen 
van de bevolking, iets wat Mucha ook voor ogen had. 
Hij wilde overal en bij iedereen doordringen met zijn 
kunst, hij wilde iedereen beïnvloeden. Spiritualiteit was 
het belangrijke gegeven waarop hij zijn boodschap aan 
iedereen wilde brengen. Een nogal fundamentalistisch 
gegeven, waar hij heel zijn leven aan wilde wijden. Hij 
was de psychisch tedere, diegene die weet wat goed is 
voor mensen. Vanuit zijn onderbewuste lichaam waar 
de seksmaniak-fundamentalist huist, zou hij iedereen de 
boodschap brengen die hij te verkondigen had.
Overal ontstond de rage om zijn posters in huis op te 
hangen. Ze waren te zien op zijden panelen en meubilair, 
zoals kamerschermen.

Series met thema’s
Hij begint in deze periode voor de firma 

Champenois diverse series wandplaten, de panneaux 
décoratifs, te tekenen. Erg bekende voorbeelden zijn 
de platen ‘Zodiak’ en de serie ‘De seizoenen’, beide uit 
1896, ‘Rêverie’ uit 1897, de series ‘De uren van de dag’ 
uit 1899 en ‘De edelstenen’ uit 1900. Het zijn de eerste 
series met een thema, altijd bestaand uit vier platen.

Robijn is een poster waarop een weelderige vrouw staat 
met de balans van haar ketting in haar hand. Voor haar 
zijn de prachtig rode Poinsettia’s in trillende kleurstellin-
gen. Zij corresponderen met de balans van robijnen die 

zij omhoog geheven houdt, als woog zij de mensheid op 
haar weegschaal. Het is voor Mucha een middel om zijn 
ideeën over het goed en kwaad in de wereld aan de man 
te brengen. Velen zullen niet merken wat zijn vrouwen 
voor boodschap aan de wereld brengen. Maar omdat de 

Robijn
1900 - uit de serie De edelstenen



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

24    

boodschap verpakt zit in een verleidelijke seksuitstraling 
zal hij bij mensen goed aankomen.
De vrouwen die Mucha tekent na zijn succes, hebben 
naast de fysieke tederheid en fijnzinnigheid ook een naar 
binnen gekeerde ingetogenheid. Deze is goed op te mer-
ken in de plaat ‘Lente’, waarbij de haardos van de vrouw 
erg lijkt op die van Sarah Bernhardt, hoewel veel langer 
en krulliger. De geloken ogen en het natuurlijke muziek-
instrument gemaakt van een tak, tezamen met de grote 

fysieke aantrekkelijkheid van de vrouw, geeft mensen het 
gevoel van een geluk, ook seksueel, dat nooit zal eindi-
gen. Deze vrouw zal eeuwig en oneindig gelukkig zijn als 
droomvrouw van Mucha. Zij heeft alles: jeugd, maagde-
lijkheid, zachtheid, tederheid en de hypnotiserende mu-
zikale klanken vormen haar lichaam volgens haar emo-
ties en verlangens die daarin schuil gaan. In haar worden 

zijn verlangens en gevoelens waar: een eeuwige lente die 
nooit ophoudt te bestaan. De lente van nieuw leven en 
nieuw geluk.

Andere activiteiten
Voor champagneproducent Moët & Chardon 

maakt Mucha ontwerpen, die werden gebruikt voor me-
nukaarten, ansichtkaarten of affiches. Job, de fabrikant 
van sigarettenvloeitjes, geeft ook opdrachten voor het 
maken van reclameplaten (Job 1896 en Job 1898).
En daarbij werkt Mucha als illustrator voor allerlei tijd-
schriften, zoals Cocorico. Hij decoreert de omslagen, 
die later weer door Champenois als ansichtkaart op de 
markt worden gebracht.
Ook zijn er in de jaren 1897 en 1898 diverse tentoon-
stellingen in Parijs, in Bohemen en in Boedapest.
In 1899 maakt Mucha het laatste affiche voor Sarah 
Bernhardt, Hamlet. Het contract wordt niet verlengd.
Mucha geniet mateloos van deze voorspoed waarin hij 
zich bevindt. Hij houdt van mooie, dure kleren, hij di-
neert graag in chique restaurants, hij gaat veel naar het 
toneel. Kortom, hij leeft het leven van een goudhaan. 
Iedere vrijdag ontvangt hij de belangrijken uit de maat-
schappij in zijn atelier, zoals vooraanstaande kunste-
naars, actrices en acteurs, schrijvers, uitgevers, musici, 
etc. Spaarzaam met zijn geld is hij evenmin. Hij be-
waart zijn geld in een lade, waar hongerige collega’s uit 
de kunstscene ook hun hand in steken. Mucha staat het 
toe en vult de lade aan als hij weer leeg is. Ook mist 
hij zijn kostuums, hoeden en wat al dies meer zij niet, 
die door anderen worden ‘geleend’. Hij stelt zich op als 
iemand, die zijn grenzen niet meer kent en door nega-
tieve krachten gedwongen wordt om zijn eigen energieën 
ongebruikt te laten en ze willoos te laten afpakken door 
anderen. Zijn levensstijl mist orde en structuur, hij is los-
geslagen en denkt in zijn hoogmoed en arrogantie dat hij 
het wel zal redden.

Occultisme en vrijmetselarij
Aan het einde van de 19e eeuw, met name rond 

1898, raakt Mucha geïntrigeerd door occulte zaken. Hij 
komt in aanraking met de theosofie en andere spirituele 
stromingen. Via ontmoetingen in Madame Charlotte’s 
crémerie, een plek waar veel kunstenaars zoals Paul 
Gauguin en August Strindberg bijeenkomen, worden 
heftige gesprekken gevoerd over manieren waarop de 
mens zijn bestaan zou kunnen verbeteren en welke rol 

Lente
1896 - uit de serie De seizoenen
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de kunst daarin kan vervullen. Mucha neemt deel aan 
séances, aan allerlei psychologisch getinte experimen-
ten. Daar wordt een poging gedaan om onder hypnose 
mensen te beïnvloeden met als doel de mens te verrijken 
met spirituele en morele hoogstaande idealen om zo te 
komen tot een verheven staat van zijn, waarin het we-
reldse geen invloed meer heeft. Dat is ook het doel dat 
hij in zijn kunst wil neerleggen. Vooral in ‘Le Pater’ is 
dit goed te zien, zeven illustraties aan de hand van het 
‘Onze Vader’ waarin de mens opstijgt naar een ho-
ger plan, vol mystiek en zweverigheid. Mucha zelf 
beschouwt deze werken als zijn beste.
In 1898 treedt Mucha toe tot de vrijmetselaarsloge 
in Parijs. Mucha past de ideeën van de vrijmetsela-
rij toe in zijn kunst. Hij gebruikt dan vaak vijf- of 
zespuntige sterren, sikkels of hoefijzervormen, al-
lemaal symbolen die veel in de vrijmetselarij wor-
den gebruikt. Het is bekend dat Mucha zelf heel 
vaak in trance schilderde. Het bracht hem in con-
tact met het hogere Opperwezen dat hem uittilde 
boven het ellendige aardse bestaan.

Een voorbeeld hiervan is zijn schilderij van olie-
verf op canvas ‘Madonna of the lilies’ uit 1905.
Hierop is een jonge vrouw te zien in Tsjechische 
klederdracht die een visioen heeft van de maagd 
Maria, omringd door witte lelies. De jonge vrouw 
heeft een krans van klimop op haar knieën lig-
gen. Dit schilderij was bedoeld voor een kerk in 
Jeruzalem, maar de opdracht werd geannuleerd. 
Oorspronkelijk noemde Mucha dit schilderij 
‘Maagd Maria’, waar de lelies op duiden.
De kleuren zijn fijnzinnig, zacht, teder, stralend. 
Het zachte blauw verbeeldt de hogere sferen waar-
in de maagd Maria leeft. De wereld waar Mucha 
ook naar verlangt, vol schoonheid en nederigheid. 
Want het Tsjechische meisje zit nederig aan de 
voeten van de Heilige Maria, die met haar sluier 
het aardse wezen omvat. Het is de droom van een 
aards paradijs, waar vrede is en liefelijkheid en zui-
vere gevoelens. De jonge vrouw komt wat plomp over 
vergeleken bij de maagd, maar daar is zij ook een men-
selijk wezen voor.
In dit schilderij legt Mucha al zijn verlangens neer die 
overeenkomen met vrede, allesomvattende liefde en 
aards geluk. Daarom noemt hij het ook een visioen, een 
droom over een beter leven. In feite leeft hij op een eu-

forische, overdreven manier in zijn waanvoorstellingen 
over dit betere leven. Want niet het denken erover leidt 
tot het doel wat hij zich stelt. Alleen een verandering van 
de elektronen van zijn lichaam zouden mogelijkheden 
geven tot een gelukkig leven op aarde. Maar zover was 
Mucha nog niet, hij leeft in een menselijke illusie van 
tederheid, alles is mooi en fijnzinnig aan vrouwen. Voor 
hem zijn zij het zinnebeeld van een hoger leven, waarin 
vooral de ziel centraal zou moeten staan. Alles aan hen 

is zacht en daardoor juist zo verleidelijk. Dit soort vrou-
wen stimuleren in Mucha zijn onwerkelijke dromen over 
een spiritueel leven dat zich verheft naar God, het on-
bekende Wezen. Hij ziet de vrouw als een voorwerp van 
aanbidding waarvoor je in het stof buigt. Zij zijn meer in 
contact met het Hogere Wezen dan mannen, door hun 
fijnzinnigheid.

Madonna of the lilies
1905
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In ‘Madonna of the lilies’ is het opvallend hoe mooi zijn 
natuuromlijstingen zijn met een kleurgebruik dat zeer 
romantisch, trillend vibrerend en zacht verlokkend is. 
Hoe zuiver ook, vooral dit schilderij heeft juist daar-
door een grote invloed op het seksuele centrum in het 
lichaam.
Zijn zogenaamde ‘Mucha-stijl’ is hier ook te bewonde-
ren: vogels, bloemen, golvende haarlokken, de lelies en 
de sluier die als een halo om de hoofden van de maagd 
en de jonge vrouw zijn gelegd. De maagd is in dit tafereel 
de beschermende godheid die in veel van de werken van 
Mucha op de achtergrond is te vinden.
Mucha gebruikte in zijn ontwerpen steeds repeterende 
motieven, die naar hij zei, de toeschouwer in trance 
moesten brengen. Vaak zijn de cirkels rondom het hoofd 
van de vrouw voorzien van mozaiekachtige vakjes die 
vervloeien tot geometrische motieven. Meestal kijken 
vrouwen heel biologerend, tot onaangenaam toe. Dat is 
heel goed te zien in ‘Novem’ en ‘Envisage’. Zo zou vol-
gens Mucha de toeschouwer op een hoger bewustzijnsni-
veau komen. Het zijn echter slechts pogingen om de psy-
chische tederheid van zijn illusie naar voren te brengen. 
Een psychische tederheid die voornamelijk voortvloeit 
uit een seksueel verlangen. Een seksueel gevoel dat door 
Mucha ‘het hogere’ wordt genoemd.

De vrouwen die hij dan tekent en schildert zijn ver-
leidelijker maar met een streven naar het hogere. Zelfs 
in zijn reclameplaten voor de sigaretten van Job zet hij 

vrouwen neer die omgeven worden door sierlijke rook-
pluimen, die hen omgeven als waren het sluiers. In de 
serie ‘Hemellichamen’ wordt het bloot meer benadrukt. 
Wel blijft de typische Art Nouveau stijl van Mucha, een 
stroming waar hij niet bij wilde horen omdat hij vond 
dat kunst een eeuwigheidswaarde had. Ze kon dus nooit 
nieuw zijn.

Visioen, een buitenbeentje
Na 1900 wordt zowel in zijn tekeningen maar ook 

in zijn schilderwerk, zijn pastels, een andere sfeer en een 
geheel andere stijl zichtbaar.
In ‘Visioen’ drukt Mucha iets uit van zijn eigen bele-
vingen, die gaan over de barre toestanden waarin zijn 
lichaam zich bevindt, maar waarin ook een zekere te-
derheid te vinden is. Dit is te zien in het zwakke blauw 
dat alle gestalten omgeeft als een soort lieflijk licht dat 
nog wat troost geeft in barre omstandigheden. Zij voe-
len zich door dit licht getroost. Het blauwe licht is het 
spirituele licht dat Mucha zo zoekt, maar dat hier wordt 
uitgestraald door negatieve krachten in hem zelf. Dit is 
de wereld van Mucha, de wereld van het onderbewuste 
leven, vol duisternis en ellende.
Dit sombere leven verzacht hij voor zichzelf door vrou-
wen te schilderen die alles vertegenwoordigen van de 
fijnzinnigheid en tederheid en het verhevene dat hij zo 
zoekt. ‘Visioen’ verbeeldt ook de overheersing van zijn 
volk door een vreemd bewind, waarin God, het onbe-
kende Opperwezen, verandering moet brengen.

Visioen

In de pastel ‘Visioen’ uit 1900, 
geheel in bruintinten met lichtblauw, 
is een landschap met nauwelijks te 
onderscheiden gedaanten te zien, 
met in de lucht een grote figuur, die 
liefelijk maar tegelijkertijd indrin-
gend neerkijkt op de menselijke 
wezens op de grond. 

De figuur in de lucht is het bescher-
mende element dat hij inbrengt in 
zijn wereldje, deze godheid waakt 
over de dolende mensen, verwikkeld 
in hun illusoire wereld, waarin niets 
zeker is.
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Rond 1900 werkt Mucha ook voor Georges Fourquet, 
een juwelier in Parijs. Hij ontwerpt een winkel en alles 
wat er in staat, tot en met de juwelen toe, voor hem. Dit 
werd een enorm succes tot de Art Nouveau periode tot 
een einde kwam.

Mucha de patriot
In 1899 maakt Mucha een studiereis door de 

Balkanlanden in verband met een opdracht voor een in-
terieur van een paviljoen voor de Wereldtentoonstelling 
van 1900. Hier wordt al iets duidelijker wat Mucha in-
teresseert: een herleving en bevrijding van het Slavische 
volk, dat eeuwenlang overheerst is door een Hongaars-
Oostenrijks bewind; een herleving en bevrijding waarin 
hij zelf een uitzonderlijke rol wil spelen. Mucha is de 
idee toegedaan dat ‘een waar Tsjechisch kunstenaar zo-
wel priester als patriot moest zijn om door middel van 
expressie het volk te verheffen en te verrijken van morele 
idealen’. Hier gaat zijn gevoel voor missionaris en zende-
ling spreken, hij wil de leermeester zijn voor het volk 
en het volk op een hoger niveau van leven en denken 
brengen. De oorspronkelijke cultuur van de Slaven moet 
weer in ere worden hersteld.
De Slavische mens moet en zal wederopstaan en zijn nati-
onaliteit en identiteit herwinnen, vindt Mucha. Dit idee 
wordt nog versterkt als Mucha in 1902 de beeldhouwer 
Auguste Rodin vergezelt op zijn bezoek aan Praag (voor 
diens expositie) en hun reis door Moldavië. Zo gaat hij 
voortaan zijn leven wijden aan de bevrijding en verhef-
fing van zijn geboorteland. Hij vat dan ook de idee op 
voor een groots geschilderd epos ‘Het Slavisch epos’ met 
vier thema’s: allegorie, religie, veldslagen en cultuur. Hij 
moét zijn landgenoten met dit epos vertellen van hun 
grote geschiedenis, hun eigenwaarde, hun rijkdom, hun 
heldendaden, hun religie.
Maar hoe kan Mucha dit realiseren? Geld heeft hij niet 
meer, dus zegt Mucha Parijs vaarwel en gaat hij op reis 
naar Amerika, waar hij als decoratief schilder ook veel 
roem heeft vergaard. Hij vertelt aan niemand dat hij geen 
cent meer heeft en probeert heimelijk weer een geldge-
ver te vinden. Hij wordt ontvangen in de beste kringen, 
maar het lukt in eerste instantie niet om een rijke wel-
doener te vinden. Het zal tot 1909 duren voordat hij de 
miljonair Charles Crane bereid vindt om zijn missie te 
financieren. Crane heeft er plezier in om revoluties in 
andere delen van de wereld te sponsoren. Zo deed hij dat 
eerder met bijvoorbeeld de Koerden in Turkije. 

Terug naar Tsjechië
Mucha kan nu terugkeren naar zijn geboorteland. 

In de tussentijd heeft hij zijn jonge Tsjechische vrouw 
Marie (Maruška) Chytilová ontmoet en is ook zijn eerste 
kind Jaroslava geboren. In 1910 vertrekt het gezin voor-
goed naar Praag, waar ook in 1915 zijn zoon Jií wordt 
geboren.
Maar in Praag wordt hij niet met de verwachte egards 
ontvangen.
Hij wordt niet ingehaald als de verloren zoon, maar hij 
wordt gezien als een buitenlander die zijn land is ont-
vlucht en nu opeens wil gaan vertellen hoe het volk moet 
gaan leven en denken. Men vond Mucha hypocriet.

Slavisch epos de apotheose
Hij begint in 1909 aan zijn Slavisch epos en werkt 

eraan tot 1928. Het zijn twintig doeken waarvan som-
mige 6 bij 8 meter zijn. Hij beeldt uit hoe het Slavische 
volk moest buigen voor de overheersers. Mucha ziet vrij-
heid als niet overheerst worden door wie dan ook. Hij 
vindt dat ieder mens die vrijheid moet kunnen verwer-
ven. Echter, vrijheid is vanuit de lilaca gezien iets totaal 

In 1900 ontwerpt Mucha de inrichting van de juwelierszaak 
van Georges Fouquet. Het is de droom van de art-deco-kun-
stenaar, om de ruimte in zijn geheel te zien als kunstwerk. 
De hele winkel is een kunstwerk, waardoor de toeschouwer 
kan worden doordrongen van schoonheid en harmonie en 
de hoge moraal des levens. In dat kader was Mucha niet 
wars van het laten reproduceren van zijn kunst via ansicht-
kaarten, tijdschriftomslagen, menukaarten, reclameplaten, 
koektrommels, en zo meer.
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anders. Het is een vermogen van vrijheid dat nog op-
gesloten zit in ieder materiedeeltje van het lichaam van 
de mens. Vrijheid zal tot ontwikkeling moeten worden 
gebracht door het lila, de evolutiekracht. Anders blijft 
het bij een menselijke idee dat nooit tot werkelijkheid 
zal worden.
Zijn grootse werk, zijn ‘Slavisch Epos’, heeft niet de uit-
werking die Mucha voor ogen stond, niemand zag er wat 
in. Zo kwamen de schilderwerken terecht in kelders waar 
niemand er meer naar omkeek.
In deze werken drukt Mucha uit waar zijn idealen liggen. 
Hij wil vrede, harmonie, in samenhang met het schone 
en het goede. Hij wilde vooral het nationalistisch besef 
weer doen herleven in het Tsjechische volk. De bevrij-
ding van de overheersers was zijn belangrijkste doel. Op 
dit doek is ook weer de beschermende godheid aanwe-
zig op de achtergrond, maar ook de man met de Duitse 
helm, monsters en de glorieuze opstijging naar het lich-
tend doel in de duisternis van de bezetting. Het is een 

heel idealistische voorstelling van hoe het Slavische volk 
bevrijd zou kunnen worden door te zoeken naar het ho-
gere, in Mucha’s optiek de enige weg die leidt naar het 
doel waarvoor de mens, hij zelf, leeft. De kleuren die hij 
in ‘Apotheose’ gebruikt doen heel sprekend en tintelend 
aan. Negatieve elementen zijn de oorzaak hiervan. Deze 
laten zich vaak zien in dromen of visioenen in vele tin-
telende en sprekende kleuren, zoals ook bij de Spaanse 
schilder Dalí te zien is.

Inzet voor het vaderland
Mucha blijft bezig om zich in te zetten voor 

zijn vaderland en als in 1918 de Onafhankelijke staat 
Tsjechoslowakije wordt uitgeroepen zal hij weer zijn 
diensten gratis aanbieden. Hij ontwerpt o.a. postzegels 
en bankbiljetten. Ook heeft hij al die jaren illustraties 
gemaakt voor allerlei soorten drukwerk. De vrouwen 
zijn nu niet langer vol tederheid en charme en soms 
wat bloot. Ze zijn gekleed en verbeelden de nationalist, 

Slavisch Epos, de apotheose van de Slaven - 1926
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patriot, ze zijn krachtig en gezond, het voorbeeld voor 
anderen. Hierin uit hij zich als de machthebber die zijn 
vaderland wel zal leiden en het volk zal vertellen hoe het 
moet leven. Zijn illusoire machtsuitoefening wordt hier-
door zeer versterkt en hij voelt zich de redder van zijn 
vaderland. Echter, het volk wil niet naar hem luisteren, 
iedereen gaat zijn eigen gang. Mucha weet niet dat ver-
andering slechts plaats kan vinden in de materie van het 
lichaam van de mens zelf, onder leiding van het lila, de 
evolutiekracht.

Op het einde van zijn leven, rond 1938 maakt Mucha 
nog eenmaal een aanvang met een groots en meeslepend 
drieluik met ‘Het tijdperk van de rede’, ‘Het tijdperk van 
de wijsheid’ en ‘Het tijdperk van de liefde’. Zijn stijl is 
wederom iets anders, de schilderijen zijn niet zo gedetail-

leerd en veelal in getemperde kleuren. Hij zal dit drieluik 
niet meer afmaken. In de herfst van 1938 krijgt hij long-
ontsteking en in 1939 valt Duitsland Tsjecho-Slowakije 
binnen en wordt Mucha als één van de eersten opge-
pakt. De Duitsers zien in hem een gevaarlijk man met 
revolutionaire ideeën, ook al is Mucha intussen bijna 80 
jaar. Hij is blijkbaar nog altijd even strijdbaar als in zijn 
jongere jaren. Mucha wordt ondervraagd door de nazi’s, 

maar mag naar huis terugkeren. Hij is echter zo aange-
slagen door dit gebeuren, dat hij kort daarna op 14 juli 
overlijdt aan een longinfectie. Hij wordt bijgezet op de 
begraafplaats Vyšehrad.

Mucha en zijn dromen
Alphonse Mucha heeft de mogelijkheden gecreëerd 

om de dingen die hij gestalte wilde geven in zijn leven te 
realiseren, ook al werd dit niet altijd geaccepteerd. Wel 
kon hij zijn psychisch tedere dromen over vrouwen, in 
de grond wanen in zijn illusie, kwijt op zijn posters en 
schilderijen. Minder gelukkig kwam hij uit met zijn il-
lusie van macht die in zijn lichaam om voorrang streed. 
Zijn overdreven en euforische ideeën over vrouwen, na-
tionalisme, vrede en vrijheid vol harmonie maakten hem 
niet geliefd bij het Tsjechische volk. Zijn voorkeur voor 
het Hogere en het Opperwezen wilde hij inplanten bij 
de Tsjechen, zodat zij als volk zouden komen tot een be-
ter en hoger bestaan. Dit kon hij ook bewerkstelligen 
via zijn kunst, via vrouwen met biologerende ogen of 
een blik in de hemelse ruimte. Hij schilderde daartoe 
in trance of met modellen die gehypnotiseerd waren. 
Ze konden dan de zuivere emotie van het lichaam laten 
zien, zonder interventie van de rede. Mucha was er van 
overtuigd dat deze boodschap in zijn posters en schilde-
rijen een verbetering van het volk teweeg zou brengen.
Dit heeft er echter niet toe geleid dat de Tsjechen hem 
zagen als hun leider die het beste met hen voorhad, inte-
gendeel. Zijn dictatoriale aard en de daarbij behorende 
longaandoeningen zijn hem fataal geworden.
Mucha is uiteindelijk troosteloos gestorven. Hij 
voelde zich danig in zijn vrijheid aangetast door de 
Gestapomethoden van ondervragen. Hij heeft de wereld 
niet kunnen verbeteren, op geen enkel punt. Zo blijken 
de dromen van de mens toch niet zo gemakkelijk in ver-
vulling te gaan als hij wel hoopte. Zeker niet omdat de 
mensheid toch nog steeds ondergedompeld is in de on-
werkelijke dromen en waanvoorstellingen over een leven 
vol geluk en liefde en vrijheid op aarde.
Wanneer er geen materiële ontwikkeling plaatsvindt in 
de mensheid, zullen alle dromen dromen blijven, ze zul-
len nooit tot werkelijkheid worden. Ook niet de dromen 
van Mucha, hoe mooi ze ook lijken te zijn.
Hoe dan ook, Mucha heeft onnoemelijk veel kunstwer-
ken nagelaten, die interessant zijn om te bestuderen en 
voor velen om van te houden, omdat veel mensen de-
zelfde dromen aanhangen als hij.

Het gezin Mucha in 1921 in Cape Cod (Massachusetts)
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Tekst: J.H.L Zwammerdijk

Blauw Mediterranée

Le Midi is een terras op de Pauwekroon wat de sfeer 
ademt van Zuidelijke gebieden. Deze sfeer is er vooral 
door het kleurgebruik en door de beplanting die er is. 
Ook is er een rand van heel mooie blauwe tegels rondom 
het terras, die in de loop der jaren door schoonmaak-
woede bijna wit zijn geworden. Wisteria’s slingeren zich 
over de pergola en verenigen zich daar met druivenran-
ken. In de zomer staan alle planten uit de Oranjerie daar 
te bloeien. Het terras is omringd door glas gevat in het 
blauw van de Midi.

Omdat de ranken van de wisteria en 
de druif erg zwaar zijn geworden, 
worden ze in het midden van het 
terras ondersteund door palen. Deze 
palen waren een experiment, om te 
zien of ze daadwerkelijk de zware 
takken omhoog konden houden. 
Maar dat bleek goed te gaan. Die pa-
len waren gewoon panlatten in hun 
oorspronkelijke vorm, ongeschuurd 

en ongeverfd. Nu het experiment 
geen experiment meer is, kunnen 
ze in de blauwe kleur geschilderd 
worden die alles daar heeft: de deur 
van de het gebouw bij le Midi, de 
Strelitzia, maar ook de glasramen er 
om heen.

Zo gebeurt het op een avond, het 
is al 19:00 uur geweest, dat het een 

goede gelegenheid lijkt om deze lat-
ten te schilderen in het zo sfeervolle 
midiblauw. Anita gaat er mee aan de 
slag. Zij ziet het wel zitten, het zijn 
maar vier latten en dat kan snel zijn 
gepiept.
Zij neemt wat blauwe verf, kwasten, 
legt nog wat kranten neer voor het 
morsen en gaat aan de slag. Soms 
krijgt een wisteriablad nog een likje 
blauwe verf mee maar dat kan geen 
ramp zijn. Per slot van rekening is 
de Nederlandse naam voor deze 
plant blauweregen. Anita verft vol 
aandacht om het daar boven haar 
hoofd, op de trapleer, goed in orde 
te krijgen. Daardoor verslapt haar 
aandacht voor de pot verf in haar 
hand. Ze houdt hem schever en 
schever, zonder dat ze er erg in heeft. 
En opeens, o jee, de verf druipt er 
uit op de terrastegels. Anita schrikt. 
Wat nu te doen?
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Ze gaat als de wind proberen de verf 
van de tegels te halen. Een bezig-
heid die ze erg leuk vond, wordt nu 
tot een ramp. Want het blijkt nogal 
moeilijk om de verf van de wittige 
tegels te krijgen. De tegels die in 
feite blauw waren zijn nu wit met 
blauwe vlekken geworden. Het is 
geen gezicht. Maar Anita gaat na een 
uur schrobben toch maar door met 
verven, want ze wil graag de latten 
allemaal klaar hebben voor het don-
ker wordt om half negen.
Zo gaat ze door, tot er opeens twee 
anderen langs komen, Chantal en 
Thijs. Anita is nog lang niet klaar 
met verven en er wordt versterking 
ingeroepen. Zo is Anita dan met 
Lisanne aan het schilderen zodat al-
les nog voor donker klaar is. Dat zal 
zeker lukken.
Chantal en Thijs zien dat er blau-
we verfvlekken op de tegels liggen. 

Anita bekent dat ze heel lang bezig 
is geweest met het schoonmaken 
van deze tegels, maar dat het niet 
is gelukt. Chantal en Thijs bekijken 
de vlekken eens. Ze hebben precies 
de kleur van de tegels van voorheen! 
Hoe zou het zijn om een experiment 
te doen en te bekijken of de tegels 
ook in deze blauwe kleur kunnen 
worden geverfd?

Zo gezegd, zo gedaan. Als het ver-
ven van de latten klaar is wordt aan 
Anita gevraagd om haar kwast uit te 
spoelen in een potje met water. Het 
water krijgt meteen de prachtige 
blauwe kleur die de tegels vroeger 
hadden. Een palletwagen wordt ge-
haald en een grote plantenbak met 
een oleander wordt opzij gezet. De 
tegel eronder wordt grondig gerei-
nigd en Anita gaat nu de tegel ver-
ven met de waterige verfkleur. Het 

ziet er prachtig uit. De bloembak 
wordt er weer op gezet en de volgen-
de dag zal bekeken worden hoe het 
gedroogde resultaat er uit ziet.

De volgende dag gaat Anita meteen 
kijken onder de plantenbak. De te-
gel ziet er heel mooi uit, het heeft 
zelfs geregend die nacht en de verf 
zit er nog heel goed op.
Zo wordt een ongelukje gemaakt 
tot iets heel leuks. Want diezelfde 
dag wordt de gehele witte rand 
van Le Midi blauw geschilderd. 
Mediterranée blauw. Zo is Le Midi 
weer helemaal geworden zoals het 
voorheen was: heel blauw, heel 
blauw. Het blauw dat de vreugde 
van de psyche en van de materie ver-
beeldt.
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De Drakenkoning
De Bhutanezen noemen zich-

zelf ‘Drukpa’, dat wil zeggen het 
Drakenvolk. Dit in navolging van 
de naam van hun koningen ‘Druk 
Gyalpo’, de Drakenkoning. Dit is 
de benaming van alle koningen van 
Bhutan. De draak is het symbool 
wat ook in de vlag van het land is 
opgenomen. Zijn betekenis is die 
van het geluk, de juwelen aan zijn 
poten symboliseren de overvloed. 
De koninklijke familie van Bhutan 
heeft er altijd naar gestreefd het land 
te maken tot een geheel, waarbij tra-
ditie en vooral afgeslotenheid van de 
wereld een belangrijke factor waren. 
Pas vanaf 1952 ging er een andere 
wind waaien in Bhutan. Toen is er 
begonnen aan de ontsluiting van het 
land voor de wereld. Dit was voor-

al eigen aan de derde koning van 
Bhutan, Jigme Dorji Wangchuck. 
Deze hervormingen zijn later door-
gezet door zijn zoon.
Typerend voor het koningshuis van 
Bhutan is dat zij altijd het welzijn 
van het volk en het land op het oog 
hadden. Zij wilden dat het volk ge-
lukkig was en hadden daar niet al-
leen een theorie over, maar zij pro-
beerden dit ook in de dagelijkse 
praktijk waar te maken. Zij waren 
boeddhisten, die juist daardoor veel 
mentale voeling hadden met het in-
nerlijk geluk dat mensen meer geeft 
dan veel geld en macht.
Wat de derde, vierde en vijfde ko-
ning van Bhutan kenmerkt was dat 
zij zich allen graag begaven onder 
het volk, om kennis te nemen van 
hun omstandigheden. Zij konden 

dan aan de basis zien wat er verbe-
terd kon worden en gingen daar dan 
ook aan werken.

Men zou het koningshuis van 
Bhutan kunnen typeren als een fa-
milie met een vader die goed wilde 
zorgen voor zijn kinderen, zijn on-
derdanen in dit geval. En dit gelukte 
hen wonderwel, gezien de omstan-
digheden waarin dit volk nog leefde: 
weinig onderwijs, geen contact met 
de buitenwereld, dat pas sinds 1999 
mogelijk is, geen medische verzor-
ging, geen voertuigen met wielen. 
Het was tot ongeveer 1980 een staat 
die nog leefde in de Middeleeuwen, 
onbekend met de wereld daarom-
heen.

Ontroerend is het mensen te ont-
moeten die werkelijk vooruitgang 
willen. Niet alleen op het materiële 
vlak, maar ook met hun intuïtieve 
denken, dat zij zelf spiritueel noe-
men. Dit gegeven is een rode draad 
die door alles heen te vinden is in de 
geschiedenis van Bhutan. Het ko-
ningshuis is er om het land te bren-
gen tot geluk en welvaart. Daartoe 
kunnen zij het zelfs opbrengen om 
hun macht uit handen te geven en 
die te leggen bij het volk zelf. Een 
daad van wijsheid die zelden te vin-
den is bij mensen.

Tekst: royalty-redactie

Koning zijn in Bhutan
leven in twee werelden
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Want macht is aanlokkelijk en aan-
trekkelijk. Hij is bijna door geen 
mens te weerstaan. Macht is de ener-
gie in de elektronen van het mense-
lijk lichaam die op een sterke manier 
aanwezig is, waardoor het eenvoudig 
is de macht te grijpen en te mis-
bruiken als de gelegenheid daar is. 
Echter, de koningen van Bhutan 
waren wijze mensen, die op de enige 
juiste en verheven menselijke manier 
de macht uit handen gaven hoewel 
ze natuurlijk wel de nodige invloed 
hadden op beslissingen.

De koninklijke familie van Bhutan 
is de personificatie van de Bhutanese 
identiteit, eenheid, solidariteit, voor-
uitgang en geluk. Zij verbeelden de 
identiteit van de natie Bhutan, die 
kalme Soepelheid is.
Dat heeft Bhutan geen windeieren 
gelegd. Het land wordt steeds meer 
welvarend op een ingehouden, maar 
progressieve manier, zodat de dingen 
niet al te snel gebeuren, hoewel nog 
snel genoeg voor een volk dat nog 
bijna in de Middeleeuwen leefde. 
Ook dat is een manier van regeren 
in wijsheid.

Oefening in evenwicht
De grote vraag in Bhutan is 

hoe de overgang van de 17e eeuw, 
sommigen zeggen zelfs van de 14e 
eeuw, naar de 21e eeuw in korte tijd 
kan verlopen zonder daarbij afhan-
kelijk te worden van ontwikkelings-
hulp en toerisme. Zelfredzaamheid 
wordt gestimuleerd door ambachten 
te subsidiëren en hogere opleidingen 
worden gepromoot via beurzen aan 
studenten uit minder gegoede fami-
lies.
Zowel de koning als de afgetreden 
koning met zijn vier koningin-moe-
ders die alle hoog opgeleide vrouwen 

zijn, hebben slechts één doel: hun 
land zonder kleerscheuren en zon-
der toegevingen aan de Wereldbank 
of het IMF, de 21e eeuw inloodsen. 
Het is een oefening in evenwicht. 
Hoe combineer je een middeleeuws 
volksvertier van het rauwe zondagse 
boogschieten met de rages van in-
ternet, tv en gsm’s? De overgangen 

gaan ook met een zekere strenge re-
gelgeving gepaard, want merkkledij 
bijvoorbeeld komt niet zomaar het 
land binnen.
De officiële godsdienst is het boed-
dhisme en christenen - 1% van de 
bevolking - wordt het leven behoor-
lijk zuur gemaakt. Ze zijn vaak ver-
stoken van werk en scholing en het 
is hen ten strengste verboden hun 
godsdienst in het openbaar te be-
lijden. Wat dat betreft verschilt het 
land niet veel van andere landen die 
vreemdelingen weren om hun eigen-
heid te behouden.

De koninklijke familie doet er alles 
aan om respect voor álle planten, 
dieren en mensen te inspireren bij 
de bevolking, zoals dit ook past in 

hun religie. Uitsluiting en geboden 
zijn normaal bij een mentaal religi-
euze samenleving, zelfs als die poogt 
vooruitstrevend te zijn en het beste 
van twee werelden te verenigen.
Want wat vanuit het boeddhisme 
het beste zou zijn, is vanuit de kern 
van de zaak nog niet het beste wat 
er mogelijk is. Dan zouden er an-

dere dingen moeten gebeuren, zoals 
een materiele ontwikkeling van li-
chaamsmaterie. Maar daar is Bhutan 
nog niet aan toe. Het is nog te druk 
bezig met de overbrugging naar een 
moderne samenleving. En alles staat 
in het teken daarvan. Meer bestaat 
er op dit moment niet.

De vijf koningen van Bhutan
Het huis Wangchuck regeert 

sinds 1907. Het is dus nog een 
vrij jong koningshuis, dat in 2008 
zijn honderdjarig jubileum vierde. 
Volgens de traditie zijn alle konin-
gen altijd gouverneur van Trongsa, 
een van de districten in Bhutan. Dit 
district wordt daarom vooral gezien 
als de zetel van de Wangchuck-
dynastie.

Beeld op de hoofdstad Thimpu



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

34    

Er zijn tot nog toe vijf koningen ge-
weest.
1. De eerste koning was Gongsar 

Ugyen Wangchuck. Hij leefde 
van 1861-1926 en regeerde van 
17 december 1907 tot 21 augus-
tus 1926.

2. De tweede koning was Jigme 
Wangchuck. Hij leefde van 
1906-1952 en hij regeerde van 
21 augustus 1926 tot 24 maart 
1952.

3. De derde koning was Jigme 
Dorji Wangchuck. Hij leefde 
van 1929-1972 en regeerde van 
24 maart 1952 tot 24 juli 1972.

4. De vierde koning was Jigme 
Singye Wangchuck. Hij werd 
geboren in 1955 en hij regeerde 
van 24 juli 1972 tot 15 decem-
ber 2006. Hij is nog in leven.

5. De vijfde koning is Jigme Khesar 
Namgyel Wangchuck, hij werd 
geboren in 1980 en hij regeert 
vanaf 14 december 2006 tot he-
den.

Hun titel is Druk Gyalpo, de 
Drakenkoning, en ze zitten op de 
Gouden Troon. Zij worden ook wel 
K1, K2, K3, K4 en K5 genoemd, 
eerste koning, tweede koning en zo 
voort.
De eerste twee koningen leefden 
in hun koninkrijk dat geheel was 
afgesloten van de buitenwereld. 
Zij volgden de tradities en hadden 
weinig contacten naar buiten toe. 
Zij zorgden wel goed voor het land, 
vooral op het vlak van tradities en 
godsdienst. Dat was logisch, want 
het land was in feite volledig afge-
sloten van de wereld, zonder voer-
tuigen, telefoon of wat dan ook. Zij 
verzorgden de binnenlandse zaken. 
De aandacht lag daarbij vooral op 
de vereniging van het volk, dat niet 
van elkaar verwijderd mocht raken. 

Want de omstandigheden waren zo-
danig, dat er weinig contact was tus-
sen de dorpen en de weinige steden 
in het land. Er was bijna geen ver-
voer en alles moest te voet gebeuren.

 De derde koning 
Jigme Dorji Wangchuck

Jigme Dorji Wangchuck werd de 
vader van Bhutan zoals we het nu 
kennen. Hij begon het land te mo-
derniseren en ontsloot het naar de 
buitenwereld toe. Hij schafte slaver-
nij af en ook het feodalisme. Hij was 
diegene die stappen ondernam om 
tot democratisering van het land te 
kunnen komen. Daartoe introdu-
ceerde hij ook voertuigen op wielen, 
die de boeren ontlastten van het ver-
voeren van hun oogsten op hun rug 
en schouders, met de hand. Want 
in die tijd werd alles met het eigen 
lichaam getransporteerd, er waren 

totaal geen voertuigen in het land 
bekend.
Tijdens zijn regime werd er 1770 ki-
lometer weg aangelegd en steeg het 
aantal scholen tot 102. Ook zorgde 
hij voor zes ziekenhuizen, tot die tijd 
een luxe die niet bestond in Bhutan.
Hij stelde een Hoge Raad in en re-

organiseerde het gerech-
telijke systeem. Hij stelde 
in 1953 The National 
Assembly in, het eerste 
parlement met één kamer. 
Hij ontwierp een econo-
misch ontwikkelingsplan 
voor het land wat heden 
ten dage nog steeds wordt 
gebruikt. Hij had één zoon 
en vier dochters.
Deze koning, die heel ge-
liefd was in Bhutan omdat 
hij zich mengde onder de 
bevolking en hun noden 
leerde kennen, stierf jong 
in Nairobi in Kenya aan 
een hartaanval. Op zijn 
twintigste had hij al een 
hartaanval gehad en hij 
reisde vaak naar het bui-
tenland om medische hulp 
te vragen voor zijn hart-
klachten.

Hij wees nooit een burger af die bij 
hem aanklopte en hem wilde spre-
ken. Later reisde hij met zijn zoon 
door het land, zodat deze het land 
tot in alle uithoeken leerde kennen.
Ook deze koning had hart voor de 
zaak. Hij was begaan met alles wat 
zijn volk bewoog en hij was een 
overtuigd boeddhist. Deze derde ko-
ning was getrouwd met Ashi Kesang 
Chhoedon Wangchuck.
Het is een heel specifieke familietrek 
van het huis Wangchuck dat de ko-
ning zich wegcijfert voor zijn volk en 
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niet belust is op macht en uiterlijk 
vertoon. Eerder is deze koninklijke 
familie ingetogen en zelf opofferend, 
zij doen alles om het volk verder te 
brengen. Naastenliefde is dan ook 
hetgeen met de paplepel wordt in-
gegoten bij de kinderen die voortko-
men uit dit geslacht. Tezamen met 

hun grote liefde voor het land zijn 
zij de ideale personen om het land te 
leiden naar een nieuwe bestemming.

Deze menselijke goede eigenschap-
pen en deugden zijn een heel goede 
voorbereiding op meer mogelijkhe-
den, namelijk een ontwikkeling van 
de lichaamsmaterie en een ontplooi-
en van de psyche van de mens. Een 
goed mens zijn op de manier zoals 
deze koningen dit deden, geeft de 
mogelijkheid om een zelfkennis te 

ontwikkelen die kan leiden tot een 
verder evolutieproces, waarbij de 
mens uitstijgt boven zijn mentale 
bestaan en een psychisch leven gaat 
leiden. Dan is hij pas een volledig 
mens geworden.
In Bhutan is het nog niet zover dat 
dit een optie is. De koningen en hun 

vrouwen zullen eerst nog in de men-
tale materie moeten experimente-
ren met naastenliefde en opoffering 
voordat ze een stapje verder zullen 
kunnen doen in de evolutie van het 
licht, zoals deze wordt geduid in de 
lilaca. Want wat zijn naastenliefde 
en opoffering uiteindelijk slechts? 
Een totaal eigenbelang, gestimuleerd 
door de religie in dit geval. Want de 
koningen en koninginnen zijn dan 
heel goede mensen, zoals het ook be-
hoort te zijn in een mentaal bestaan.

De vierde koning 
Jigme Singye Wangchuck

Hij is de vierde koning van Bhutan 
en de jongste koning ooit. Hij was 
zestien jaar toen zijn vader overleed. 
De Bhutanezen geloven dat deze ko-
ning een reïncarnatie is die de taak 
had om de natie tot bloei te brengen 
en te beschermen en haar bijeen te 
houden. Dit volgens een religieuze 
profetie die plaats had in de 17e 
eeuw.
De vierde koning was een autodi-
dact, hij moest zijn schoolopleiding 
afbreken omdat zijn vader onver-
wacht stief en hij op zeventienjarige 
leeftijd tot koning werd gekroond. 
Hij hield erg van lezen en bestu-
deerde zo zelf economie, filosofie, 
geschiedenis en politiek.
Hij had een vastberaden karakter, 
was heel wijs en had een vooruit-
ziende blik, die hij van zijn vader 
erfde. Hij was menselijk, vriendelijk 
en had alle aandacht voor anderen. 
Hij had ook een heel bescheiden en 
eenvoudige levensstijl en deed niet 
aan uiterlijk vertoon. Het boeddhis-
tisch geloof inspireerde hem daartoe.
Hij was diegene die Bhutan bracht 
van een Middeleeuws land naar 
een moderne staat. Hij wilde eerst 
in 2008 aftreden, maar deed dit 
onverwacht opeens al in 2006. Hij 
was diegene die het principe van 
de Gross National Happiness lan-
ceerde, een overkoepelende filosofie 
die het evenwicht zocht tussen ma-
teriële progressie en geestelijke rijk-
dom. Hij was van mening dat geluk 
belangrijker was dan geld.
En in 2006 keek heel de wereld toe 
hoe deze koning, die op de top was 
van zijn macht om het land tot wel-
vaart te brengen, de teugels overgaf 
in de handen van zijn volk. Deze 
koning is voor het Bhutanese volk 

Jigme Singye Wangchuck kroont Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
als de vijfde koning van Bhutan
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de verpersoonlijking van een ba-
lans tussen traditie en moderniteit. 
Het enige wat koning Jigme Singye 
Wangchuck wilde voor zijn volk was 
welvaart en geluk. Hij stond ook 
voor het eerst toe dat er toerisme was 
in Bhutan, weliswaar op een zeer be-
scheiden schaal. Buitenlanders kon-
den toen voor het eerst dit besloten 
land bezoeken.

De vierde koning geloofde niet, dat 
een absolute monarchie de veiligheid 
en de soevereiniteit van het land zou 
garanderen. Integendeel, hij was er 
van overtuigd, dat in een tijd dat ie-
dereen hem zag als geloofwaardig en 
hem respecteerde, de democratie het 
beste in goede aarde zou vallen bij 

de bevolking. Alleen dan zou het be-
klijven, als hij langzaam maar zeker 
de democratie vorm zou geven. Het 
volk zelf was tevreden onder zijn re-
gime van absolute macht, maar hij 
liet zich daardoor niet weerhouden 
om de nodige stappen te onderne-
men op de weg naar democratie. 
Het volk heeft daarom ook een grote 
liefde en een diepgaand respect voor 
deze vierde koning.
Het meest frappante aan Jigme 
Singye Wangchuck is de grondwet 

die hij lanceerde in 2004. Zo droeg 
hij beetje bij beetje steeds meer de 
macht over aan een minister-presi-
dent. Deze bracht weer verslag uit 
en legde verantwoording af aan de 
nationale vergadering.
Zo ontstond in 2004 een concept-
grondwet. Over deze grondwet 
werd uitdrukkelijk gezegd dat het 
vrij was aan een ieder om er over te 
spreken. Ook mocht er vrijelijk over 
dit stuk worden gediscussieerd door 
een ieder die zich daartoe geroepen 
voelde. Ook mocht men over deze 
concept-grondwet stukken publi-
ceren waar dan ook. Deze concept-
grondwet is de basis voor de latere 
parlementaire democratie die zich 
moet gaan vestigen.

Koning Jigme Singye Wangchuck is 
gehuwd met vier zusters, allen ko-
ningin moeders van Bhutan. Er was 
nog een oudste zus, waar niet zo veel 
over bekend is geworden omdat hij 
niet met haar is getrouwd.
Hoe groot een mentaal mens kan 
zijn in zijn eenvoud, is wel te zien 
aan deze vierde koning, die er de 
voorkeur aan gaf om de macht over 
te dragen, waar hij gemakkelijk een 
dictatoriale macht had kunnen uit-
oefenen en vestigen. Het getuigt 

van de diepgaande wijsheid van 
dit koningshuis, dat dit nooit aan 
de orde was. Koning Jigme Singye 
Wangchuck is iemand, die iedereen 
zou willen leren kennen in een per-
soonlijk contact, vanwege zijn grote 
mentale genegenheid, vanwege zijn 
verstandelijke wijsheid, vanwege zijn 
toekomstperspectief dat hij ziet als 
ideaal voor Bhutan. Een mens, die 
weet waar zijn plaats is, maar die al-
les doet om het leven voor zijn volk 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Zoals het een gelovig boeddhist be-
taamt.
Zo is te zien dat een mens in zijn 
mentale staat van zijn al een grote 
hoogte kan bereiken door de ont-
wikkeling van zijn denken.

Het principe van de 
Gross National Happiness

Jigme Singye Wangchuck gebruikte 
deze term om aan te geven dat de 
ontwikkeling van het land en de 
economie vooral moesten bijdragen 
om de unieke cultuur van Bhutan 
te bewaren, die gebaseerd is op de 
boeddhistische principes. Er werd 
een instituut opgericht dat zich hier-
mee ging bezig houden. Het ging 
ook het niveau van welzijn van de 
Bhutanezen meten. Dit was een ge-



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

    37

heel nieuw gebeuren en uniek voor 
Bhutan. China bijvoorbeeld was hier 
nooit aan toe gekomen. Dit plan 
werd in samenwerking met een ze-
kere Michael Pennock op Bhutanese 
leest geschoeid.
Het plan diende ook om het land bij 
elkaar te houden en plannen uit te 
voeren zodat de ontwikkeling van 
het volk voortgang vond, vooral van 
de bevolking op het platteland, die 
voor het grootste deel analfabeet 
was.
Het materiële en spirituele moesten 
elkaar aanvullen volgens de boed-
dhistische traditie.
In het begin was er een concept met 
vier pijlers:
1. Ondersteunende ontwikkeling 

van het hele land.
2. Bewaren van de culturele waar-

den.
3. Bewaren van de natuurlijke leef-

omgeving.
4. Het vestigen van een goed, fat-

soenlijk bestuur.

Dit was een vrij algemeen concept, 
dat in feite in ieder land kon wor-
den toegepast. Het ging er van uit, 
dat geluk in feite een kwestie is van 
fysieke, mentale en geestelijke ge-
zondheid, een goed leefniveau, soci-
aal gevoel, goede opvoeding en goed 
onderwijs, een bloeiende cultuur en 
wat daar allemaal bij hoort. In 2006 
kwam er een aanvulling op dit con-
cept, de volgende zaken werden in-
gepast:
Welzijn van de economie, de omge-
ving, het lichaam, het denken, het 
welzijn op de werkplek, sociaal wel-
zijn en politiek welzijn.
Economen spreken vooral over de 
zwakheid van het algemene concept: 
welzijn is iets, wat voor iedereen 
zijn eigen betekenis heeft. Vandaar 

dat het meten van het geluk voor 
hen niet zo veel zegt. Echter, voor 
Bhutan is het voldoende, daar leg-
gen ze de maatstaf zoals het daar 
passend is.

De vier zusters
Ze zijn met vieren en delen 

één man, de koningin-moeders van 
Bhutan. Het lijkt het begin van een 
kinderrijm, maar niets is minder 
waar.
Toen de vierde koning van Bhutan, 
Jigme Singye Wangchuck, op trouw-
lustige leeftijd gekomen was, besloot 
hij vier zusters van een vooraan-
staande familie te huwen. Het was 
een manier om later niet overhoop 
te hoeven liggen met drie schoon-
broers die enkel op de postjes uit 
zouden zijn. Er was nog een oudere 
zus van hen, maar van haar is eigen-
lijk niets bekend.
Elk van de koningin-moeders heeft 
een eigen taak in dienst van het land. 
De taken zijn destijds verdeeld vol-
gens de interesses en dat werkt nog 
steeds efficiënt.

Ashi Dorji Wangmo Wangchuck
Ashi betekent ‘prinses’ in het 

Dzongkha, de officiële taal van 
Bhutan, terwijl dasho ‘prins’ bete-
kent.
De een na oudste zus uit het gezin 
is op 20-12-1955 geboren in een 
onooglijk, geïsoleerd dorp in het 
westen van Druk Yul, het land van 
de donderdraak, zoals Bhutan in 
de plaatselijke taal heet. Zij houdt 
zich sedert jaar en dag bezig met de 
Tarayana Foundation die de levens-
kwaliteit van de rurale bevolking 
behartigt. Ze is vooral werkzaam in 
afgelegen gebieden in Bhutan. Ze is 
nu bijna zestig, maar als jonge vrouw 
trok ze eens dagenlang de bergen in 
om met eigen ogen de noden van de 
plattelandsbevolking te leren ken-
nen. Ze heeft twee kinderen en is net 
grootmoeder geworden. Zij is het 
meest bekend van de vier koningin-
moeders, vooral door haar boeken.
Ze herinnert zich hoe hard het le-
ven was in die tijd en hoe hecht de 
familiebanden. De rolverdeling tus-
sen mannen en vrouwen lag enigs-

Ashi-Dorji-Wangmo-Wangchuck
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zins anders dan wat in het Westen 
gebruikelijk is. Zo was haar vader 
de vroedvrouw bij haar geboorte en 
ook voor haar broers en zussen. Hij 
had gouden handen, vertelde ze op 
het Jaipur Festival voor literatuur in 
2010 waar ze haar boek ‘Treaures of 
the thunder dragon: A portrait of 
Bhutan’ voorstelde.

Toen ze zes jaar werd, besloot haar 
vader dat het tijd was voor een 
Engelstalige opvoeding in een pen-
sionaat in Darjeeling, India. Het 
eerste stuk van de reis ging te paard 
naar de hoofdstad Thimpu en die 
rit overleefde ze nauwelijks. Ze was 
met haar zus aan het zadel van het 
paard vastgemaakt en toen dit op 
hol sloeg, draaide het zadel de on-
derkant op, zodat de zusjes onder 
het paard werden meegesleurd. „Het 
was verschrikkelijk,” vertelt ze.
Na deze vreselijke ervaring waarbij 
ze dacht dat ze dood zou gaan, ging 

de tocht verder per jeep, de grens 
met India over. Het was de eerste 
keer dat ze zelf een auto zag en met 
haar vele dorpelingen die het ‘mon-
ster’ kwamen voeren als het ergens 
stopte. Ze dachten dat het gevaarte 
eten nodig had. Ze was erg onder de 
indruk.
Op school had ze voortdurend 

heimwee, maar besefte al gauw dat 
ze een hoop interessante dingen 
thuis in Bhutan niet had kunnen 
meemaken, want dit was in de jaren 
’60 nog volledig van de buitenwe-
reld afgesloten. Haar leukste herin-
nering op school was een film met 
Elvis Presley. Ze zal het nooit ver-
geten. Zelfs de titel weet ze nog: ‘It 
Happened at the World’s Fair’.
In 1979 trouwde ze, samen met 
haar drie jongste zussen, met ko-
ning Jigme Singye Wangchuck. Ze 
werden collectief aangesproken met 
‘Hare majesteiten de koninginnen’. 

Zij hadden ieder een eigen huis waar 
ze verbleven. Er was een hoop te 
doen en weinig tijd voor vertier. Om 
soeverein te blijven moest Bhutan 
snel en toch behoedzaam zijn deuren 
gaan openstellen voor internationale 
betrekkingen en modernisering.

Toen haar drie kinderen de deur uit 
waren, wist ze wat haar nu te doen 
stond. Het was tijd om kennis te ma-
ken met haar volk, ook op de meest 
afgelegen plekken. Ze deed dit op de 
manier van haar volk: te voet. Met 
een paar jonge vrouwen ging ze op 
stap over de slingerende en slecht 
begaanbare paden, door de bossen, 
over de bergruggen, van het ene 
naar het andere dorp. Het was geen 
klein bier. De tweede dag kwam de 
gedachte al op haar koninkrijk te 
ruilen voor een paard, maar ze zette 
door. De herinnering aan haar vader 
hield haar op de been. „Fortunately 
the mind takes over the body,” (ge-
lukkig heeft het verstand macht over 
het lichaam) vertelt ze eind 2004 
aan Hob Osterlund in het eerste in-
terview met een Westers journaliste. 
Dat was een zeer boeddhistische 
opmerking, waar het verstand het 
leven disciplineert. Het kwam nu 
echter heel goed uit dat dit zo was. 
Het zorgde er voor dat zij de lange 
wandeltochten (zij wandelde vaak 8 
tot 9 uur per dag om in de afgelegen 
dorpen te kunnen komen) kon vol-
houden.
Op haar trek ontdekt ze dat het leven 
van de doorsnee Bhutanees een oefe-
ning in overleven is. Tegenwoordig 
is de gemiddelde leeftijd in Bhutan 
66 jaar, een halve eeuw geleden was 
dat nog 37.
Ze vroeg zich af hoe ze haar volk fi-
nancieel zou steunen, wat wijsheid 
in deze was. Ieder gezin dat ze op 

Haa-Valley-in-Bhutan
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haar reis had ontmoet elke maand 
10 dollar sturen of het wat ruimer 
opzetten? Uiteindelijk ontstond de 
Tarayana Foundation die op een veel 
bredere schaal aan de noden van de 
bevolking tegemoet komt en meer 
vanuit een oogpunt van zelfvoorzie-
ning de meest uiteenlopende pro-
jecten op poten zet. Deze naam be-
tekent ‘Voertuig van de godin Tara 
met haar compassie en wijsheid’.

Prinses Dorji Wangmo is bij haar 
buitenlandse reizen zowel studente 
als ambassadrice van het land van 
de Draak. ‘Als we zonne-energie 
ingang laten vinden in de dorpen, 
wordt de levenskwaliteit een stuk 
beter. Misschien willen de mensen 
dan ook wel blijven.’ Een probleem 
in Bhutan is de vlucht naar de ste-
den die een duizelingwekkende 
vaart neemt. Thimpu, de hoofdstad, 
zag zijn bevolking tussen 2001 en 
2004 verdubbelen van 40.000 naar 
80.000 inwoners. In het kader van 
haar werk bracht ze in 2010 ook 
een bezoek aan koningin Paola van 
België om Tarayana bekend te ma-
ken.

Ashi Dorji Wangmo Wangchuck is 
een bescheiden iemand en er niet 
op uit de aandacht naar zich toe te 
trekken. Een van haar eerste boeken 
‘Van regenbogen en wolken, het le-
ven van Ugyen Dorji, zoals verteld 
aan zijn dochter’, is opgedragen aan 
haar ouders. Ze komt er slechts in 
het voorwoord voor. De rest van 
het boek is in de ik-persoon verteld, 
door haar vader. Ze voelt zich ook 
niet bepaald geschikt of begaafd als 
schrijver, maar zegt er zelf over: „Ik 
volgde een cursus creatief schrijven 
in Groot-Brittannië, maar ik ben 
geen auteur. Daarenboven, goed, 

slecht of middelmatig, ik moest de 
duik nemen.” Op een ander mo-
ment zegt ze: „Ik ben niet belang-
rijk. Als ik wat kan doen in dienst 
van mijn volk, ben ik gelukkig.” 
Haar boeken zijn heel poetisch en 
ze doen verlangen naar een paradijs 
op aarde: Bhutan. Haar grote gevoe-
ligheid voor het boeddhisme heeft 

zich geuit in het laten bouwen van 
een tempel, geheel naar eigen ont-
werp, de ‘Druk Wangyel Chortens’ 
in Dochula. Deze tempel bestaat 
uit 108 stupa’s en is indrukwekkend 
om te zien. Zij had ook de hand in 
Lungschutse Chortens, een andere 
tempel inBhutan.

Ashi Tshering Pem Wangchuck
Zij is de een na oudste konin-

gin-moeder en is geboren op 20-12-
1957. Ze houdt zich bezig met het 
in stand houden van de traditionele 
architectuur en de ambachten, en 

het Youth Development Fund in 
Bhutan. Dit is een organisatie die 
daklozen en hongerigen helpt, arme 
kinderen onderwijs brengt en ver-
standelijk en lichamelijk gehandi-
capten verder brengt in het leven. 
Er wordt vooral gezocht naar meer 
mogelijkheden voor de jeugd van 
Bhutan om zich te ontplooien en 

een waardig lid van de maatschappij 
te worden. Zij houden de jeugd be-
zig, zodat ze niet ontsporen en mee-
gaan in de ziekten van de moderne 
maatschappij zoals drankverslaving 
en drugs.
Zij heeft drie kinderen, een zoon en 
twee dochters. Zij is in 2010 ontvan-
gen door koningin Beatrix op Huis 
ten Bosch. Het was een hartelijke 
ontvangst, vooral omdat Prins Claus 
in zijn leven een zwak had voor 
Bhutan. Hij apprecieerde de cultuur 
en de vooruitgang die gaande was in 
Bhutan zeer. 

Druk Wangyel Chortens
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Ashi Tshering Yangdon 
Wangchuck

De derde vrouw van de koning is ge-
boren op 21-06-1959. Zij bracht de 
kroonprins van Bhutan voort, nu de 
vijfde koning. Zij is president van de 
Bhutan Nun’s foundation door haar 
gegrondvest in 2009. Daar leren 
nonnen hoe ze naast hun religieuze 
opdracht een rol kunnen spelen in 
het krachtig maken van meisjes en 
vrouwen door goede opvoeding en 
zich bewust worden van een onaf-
hankelijk leven. Zij houdt zich ook 
bezig met de problemen van de 
jeugd, onder andere de rehabilitatie 
van jonge drugsverslaafden.

Ashi Sangay Choden 
Wangchuck

De vierde en jongste zus - geboren 
op 11 mei 1963 - engageert zich 
voor vrouwenrechten en de proble-
matiek van huiselijk geweld. Ze pro-
moot ook verschillende vormen van 
kunst in Bhutan en het verspreiden 

van kennis over deze rijke erfenis 
van Bhutan.
Zij is ambassadeur van de United 
Nations Fund for Population. Zij 
reisde evenals de andere koningin-

nen door Bhutan om mensen van 
haar volk te leren kennen. Zij houdt 
zich bezig met het bewust maken 
van mensen, zodat ze een hogere le-
vensstandaard bereiken door minder 
kinderen te krijgen. Hadden fami-
lies voorheen 10 kinderen waardoor 
ze in armoede leefden, nu zijn het er 
gemiddeld drie. Door speciale pro-
gramma’s wordt de bevolking zich 
ook bewust wat het betekent om 
drugsverslaafd te zijn of aids te heb-
ben.

Naastenliefde
De vier koningin-moeders 

doen dus heel veel aan naastenliefde 
en hulp, zoals meestal gebruikelijk is 
voor koninginnen. Die taken liggen 
diep in de materie van het lichaam 
neergelegd. Ze doen een beroep op 
het moederlijke instinct om hulpbe-
hoevenden en kinderen te bescher-
men en verder te brengen. Dit is een 
eigenschap van de materie die hen 
in hun koninklijke taak goed van 

pas komt. Want het heeft bij alle 
koningin-moeders er toe geleid, dat 
toen de kinderen uit huis waren, zij 
zich helemaal op deze taken konden 
storten.Dat geeft bevrediging en vol-

doening, het geeft ook een resultaat 
te zien.

Een land als Bhutan kan blij zijn dat 
de vierde koning ook heel toepasse-
lijk vier vrouwen heeft getrouwd, die 
hem tien kinderen schonken. Maar 
het gaf ook de mogelijkheid dat er 
heel veel werk wordt verzet in een 
land waar alles nog op poten moet 
worden gezet. De relatief nog jonge 
vrouwen staan voor hun land en 
volk, evenals hun man, de vroegere 
koning, en de jonge koning van nu 
31 jaar. Ook de andere negen kinde-
ren van de koningin-moeders zitten 
allemaal in dit soort werk, waarbij 
ze ambassadeurs zijn voor hun land, 
geld bijeenbrengen om hun doelen 
werkelijkheid te laten worden en al-
tijd klaar staan om iedereen terzijde 
te staan die dit nodig heeft. Alles 
volgens hun inzicht en de mentale 
wijsheid die er is ontwikkeld in een 
religie, die het denken op de voor-
grond zet en dit denken dan ook op 
een hoger plan brengt.
Het siert hen in dit leven, dat zij aan 
den lijve ervaren wat het betekent 
een goed mens te zijn, die zich opof-
fert voor de medemens. En hoewel 
het natuurlijk allemaal eigenbelang 
is, omdat een mentaal wezen nog 
niet anders kent, is het voor hen een 
pluspunt. Want hun volk vaart er 
wel bij en zijzelf ook.

De vijfde koning
De vijfde koning is Jigme 

Khesar Namgyal Wangchuck ge-
boren op 21 februari 1980. Jigme 
volgde de plaatselijk basisschool in 
zijn land, volgde de High School 
in Massachusetts in de VS en stu-
deerde wijsbegeerte en politicologie 
in Oxford, Engeland, waarin hij zijn 
Master behaalde. In het buitenland 

Punakha Dzong - palace of happiness - een kloosterburcht in de stad Punakha
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wordt hij ook wel ‘Prince Charming’ 
genoemd, vanwege zijn eenvoud en 
natuurlijke houding naar anderen. 
Iedereen die hem ziet is weg van 
hem, vooral vrouwen.
Op 14 december 2006 droeg zijn va-
der het koningschap aan hem over. 
Hij is echter pas gekroond op 6 no-
vember 2008, omdat dit volgens de 
religie een zeer geschikte datum was 
voor een plechtige kroningsceremo-
nie.
In zijn toespraak na de kroning als 
vijfde koning sprak hij onder andere 
in zijn rede de volgende betekenis-
volle zinnen uit:

„De natie Bhutan is een juweel op 
aarde.” „Ik vrees ervoor dat als de 
wereld verandert in Bhutan, het 
zijn identiteit verliest. Ik vraag mijn 

volk te streven naar een natie die 
staat voor alles wat goed is. Dan zal 
Bhutan in de toekomst honderden 
jaren in vrede en geluk kunnen le-
ven.” „Ik wil niet regeren als een 
koning, maar het volk beschermen 
als een ouder, als een broer voor hen 
zorgen en hen dienen als een zoon. 
Ik wil alles geven en niets behouden 
voor mijzelf.”
En hij doet een beroep op de jeugd 
om hun aspiraties te vervullen met 
de kennis en de instrumenten die er 
zijn in Bhutan: „Een sterk gemoti-
veerde jonge Bhutanees garandeert 
een sterke, stralende toekomst.” Zijn 

wens voor Bhutan is: ‘Dat de zon 
van vrede en geluk voor altijd op het 
volk mag schijnen.’ Hij wil zorgen 
voor meer welzijn en geluk voor alle 

mensen van Bhutan en voor de we-
reld.
Jigme Khesar Namgyal Wangchuck 
is een zeer informele en bescheiden 
jongeman, die het hart van iedereen 
verovert die hem ziet. Hij is wer-
kelijk betrokken bij het welzijn en 
de ontwikkeling van zijn land. Het 
volk verwacht van hem dat hij het 
land de welvaart zal brengen waar 
iedereen op wacht. Hij heeft een 
charisma waar iedere Westerse poli-
ticus, koningin of koning jaloers op 
zou kunnen zijn. Hij heeft de liefde 
van zijn volk, dat hem vereert en een 
diep respect voor hem heeft, net zo-
als dat bij zijn vader was. Hij leidt 
het land naar een vreemde, onbe-
kende wereld van democratie en een 
meerpartijenstelsel, een constitutio-
nele monarchie.
Toch blijft de jonge koning heel 
instinctief informeel en natuurlijk, 
een hem aangeboren onderbewuste 
eigenschap van de materie, die in de 
elektronen van zijn lichaam huist. 
Hij is net zoals zijn vader en leeft 
eenvoudig, zonder opsmuk.

Prins Charming
Kortgeleden, in mei 2011, 

kondigde hij zijn verloving aan met 
Jetsun Pema, geboren op 4 juni 
1990. Zij is de dochter van een pi-
loot, heeft vele koninklijke kennis-
sen en is opgevoed in India, de UK 
en Bhutan.
Jigme Khesar Namgyal zei over haar 
bij de aankondiging: „Zij is mooi, 
nederig, lief en vol compassie, warm 
van hart en karakter.” Zij houdt van 
kunst, schilderen en basketbal.
En de vijfde Drakenkoning meldde 
ook aan het parlement: „Het huwe-
lijk zal niet een grote viering zijn, 
maar eenvoudig en in de stijl van de 
eeuwenoude gebruiken.”

Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
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Dit strookt helemaal met zijn opvat-
tingen over hoe een koning dient te 
zijn. Zijn voorvaderen waren zijn 
levende voorbeeld. Ook hij is hele-
maal ondergedompeld in de boed-

dhistische leer, in de tradities, in zijn 
verlangen naar geluk, hoe dan ook. 
Het ligt allemaal te sluimeren in de 
elektronen van zijn lichaam en hij 
spreekt het uit. Het roept bij ieder-
een het verlangen op naar het grote 
geluk, het geluk waar iedereen naar 
hunkert en wat waargemaakt moet 
worden in het leven.

Op de verlovingsfoto is te zien hoe 
de traditionele kleding van man en 
vrouw eruit ziet: zij dragen de tradi-
tionele gho en de kira, die verplicht 
zijn tijdens de werkuren voor ieder-

een in het land.
Deze koning, zo jong als hij is, is 
vastbesloten om zijn land naar de 
welvaart en het geluk te brengen dat 
zij zeker verdienen. Hij is niet uit 
op eigenbelang, hij is vastberaden in 
zijn doel: Bhutan op de kaart zetten 
als het land dat het gelukkigste is ter 
wereld.

Geluk
Wie zal het geluk uiteindelijk 

smaken? Het ware geluk of het lila 
geluk, dat ligt te wachten op ieder 
mens die dat werkelijk wil? Geluk is 
niet te koop. Het moet ontwikkeld 
worden en dat is een mogelijkheid 
voor ieder die dit wil.
Bhutan wil het geluk waar ieder 
mens naar verlangt waarmaken. 
Dat is een heel mooi streven. Het is 
echter ook een onmogelijk streven. 
Want geluk is voor ieder anders. Het 
is ook niet blijvend. Eens zal het 
geluk over zijn, als mensen sterven. 
Dan is er geen geluk meer.
De enige manier om blijvend ge-
lukkig te zijn is om een lichaam te 
verwerven dat het geluk geworden 
is. Een lichaam waarin de elektro-
nen zodanig zijn omgevormd, dat ze 
geluk zijn, een lichtend en stralend 
geluk. Dan pas kan de zon van vrede 
en geluk gaan schijnen, niet op het 
volk van Bhutan. Neen, dat zou een 
uiterlijke omstandigheid zijn, die 
ook weer teniet kan worden gedaan. 
De zon van vrede en geluk moet 
gaan schijnen in ieder elektron van 
het lichaam, van ieder lichaam van 
de bevolking van Bhutan. Pas dan 
is er een blijvende vrede en geluk, 
waarin er een materiële vervulling is 
en tevens een spiritueel geluk. Want 
in de lilaca is ontdekt, dat materie en 
geest één en hetzelfde zijn.
Zo een lichaam is precies wat beoogt 
wordt in Bhutan, alleen weten zij 
het nog niet. Het zal echter nog wel 
even duren voordat dit gemeengoed 
is daar en in de gehele wereld.
Maar als de Bhutanezen op een dag 
zouden vernemen dat dit mogelijk 
is, dan zouden ze er allemaal, stuk 
voor stuk, voor moeten gaan. Want 
dan pas kan het Bruto Nationaal 
Geluk 100% zijn in Bhutan.

Verloving van Jigme Khesar en Jetsun Pema
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Kirengeshoma palmata 
Japanse wasbloem

Tekst: Sunya de la Terra

Deze plant staat in de Japanse tuin, wat niet verwon-
derlijk is, gezien zijn Japanse afkomst. De Nederlandse 
naam is Japanse wasbloem. Van nature groeit hij in grote 
groepen in de koele Japanse bergbossen, waar hij geniet 
van de schaduwrijkheid van de bomen boven hem. 
Het is een aparte plant, de enige in de familie die valt 
onder de Hydrangeaceae. 
Onder goede omstandigheden wordt de plant ongeveer 
1 meter hoog en even breed, hij bloeit in augustus. 

De Kirengeshoma palmata is heel opvallend als hij bloeit. 
De bloem doet wat stijf aan omdat hij zo krachtig en 
compact is, maar hij is heel elegant. Zijn structuur doet 
wat aan een Hoya denken. Wat de plant typeert is dat 
zijn bovenste twee blaadjes, die sierlijk gekarteld zijn, 
helemaal aan de steel vastzitten, terwijl het blad dat lager 
zit, een lange steel heeft. Boven die twee zittende blaadjes 
gaat de bloem groeien.

De eerste aanblik is sierlijk, zowel blad als bloem val-
len op. De bloem ziet er heel teer uit in zijn zachtgele 
tooi, met nauwelijks geopende bloemblaadjes. Echter, 
het blad is evenzo uitbundig en fraai van vorm, getand 
en gekarteld, van een blauwiggroene kleur. De stelen van 
de plant doen vaak roodachtig, zelfs zwart aan. Dat heeft 
ook zijn charme.

In de Japanse tuin staat hij er tot nu toe wat verloren bij. 
Hij vindt het daar niet werkelijk aangenaam, hij houdt 
van koelte en wat schaduw en die vindt hij niet op de 
plek waar hij staat.
Toch is de lichtgele bloem van Kirengeshoma als een ju-
weel, zoals hij gevat wordt in zijn groene kelkblad, dat 
met een heel fijn gepunt houdertje de gele klok omvat. 
Een enkele bloem was er in de zomer. Zou hij nu de 
uitbundigheid gaan tonen, die hij in zich draagt maar 
nog niet kan laten zien? Zou hij zijn vertederend geheim 
ooit prijs geven, of wil hij het een geheim laten blijven?
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Inleiding
Bhutan is een klein land, dat 

in het Himalayagebergte ligt, in-
geklemd tussen India en China. Is 
Tibet al door de Chinezen ingelijfd 
en Sikkim door India, Bhutan heeft 
dit lot niet getroffen. De koning van 
Bhutan en de regering doen alle mo-
gelijke moeite om zelfstandig te blij-
ven. Dat is niet zo eenvoudig, want 
het volk leefde altijd heel geïsoleerd, 
haast nog in de 14e eeuw. En om 
een snelle overgang te maken van 
eeuw 14 naar eeuw 21 is heel wat. 

Sommigen beweren dat het land in 
de 17eeeuw leefde, maar daar zijn 
de meningen dus over verdeeld. Het 
maakt ook niet zo veel uit, in het 
groot gezien blijft het een enorme 
overgang. In Bhutan wordt alles op 
alles gezet om dit toch voor elkaar 
te krijgen, vooral door het plan wat 
de vierde koning van Bhutan rond 
1972 heeft ingesteld: het Bruto 
Nationaal Geluk. Dit plan kijkt niet 
alleen naar het bruto nationaal in-
komen, het materiële aspect van het 
leven van het Bhutaanse volk, maar 

ook naar het bruto nationaal geluk. 
Hoe kan men dit geluk het beste 
bereiken? Het plan zoekt een even-
wicht tussen materiële progressie en 
spiritueel welzijn.
De minister-president vatte het als 
volgt samen: „Familie is heel belang-
rijk, want geluk hangt mede af van 
het feit of je mensen om je heen hebt 
die je in voorspoed en tegenspoed 
ondersteunen. Ze lachen met je in 
de goede tijden en huilen met je mee 
in de slechte tijden. Het is heel goed 
als je zulk soort mensen om je heen 

Bhutan
land van mogelijkheden en onmogelijkheden

Tekst: Royalty-redactie



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

    45

hebt, dan voel je je veilig, je bent ge-
lukkig. Je hebt dan geen neigingen 
tot zelfmoord.” Dat is in het kort 
de filosofie van het Bruto Nationaal 
Geluk. Het is echter heel wat dat 
dit gebeurt in een land dat onder-
ontwikkeld is en nauwelijks weet 
wat het is om naar de stembus gaan. 
Toen de eerste verkiezingen voor een 
regering werden gehouden, moest 
iedereen nog leren hoe dat kiezen in 
zijn werk ging. Vooral de huidige ko-
ning van Bhutan heeft zich daar heel 
erg mee bezig gehouden. Hij staat 
bekend als heel aimabel, vooral door 
zijn jeugd. Hij is pas 31 jaar. Maar 
ook is hij van nature informeel, be-
scheiden. Hij is erg geïnvolveerd in 
het welzijn en de ontwikkeling van 
zijn land. Door het volk wordt hij 
K5 genoemd: de vijfde koning, die 
het land welvaart moet brengen. 
Zijn officiële naam is Druk Gyalpo, 
de Drakenkoning. Kortom, een hele 
opgave voor een zo jonge man als 
Jigme Khesar Namgyal Wangchuck 
is. Van hem hangt af of het Bruto 
Nationaal Geluk voldoende is in 
zijn land.

De vlag
De vlag van het land bestaat 

uit een rechthoek verdeeld in twee 
schuine vlakken; een goudgeel en 
een rood vlak. In het midden op die 
vlakken staat een witte draak met ju-
welen in zijn poten. De draak heet 
Druk, wat donderdraak betekent en 
voluit: Druk Yul of Druk Tsendhen, 
wat ‘land van de donderdraak’ bete-
kent. De witte draak is het symbool 
van geluk volgens de Chinese sym-
boliek, de juwelen zijn de overvloed.
Het goudgeel is de kleur van de se-
culiere monarchie, waarbij religie 
gescheiden wordt van het gewone 
maatschappelijke leven, het rood is 

van het boeddhisme. De vlag geeft 
deze scheiding tussen kerk en staat 
heel duidelijk aan, de draak is de 
verbinding van beiden.
Deze vlag is wel heel betekenisvol. 
De vlag symboliseert dat de draak 
van het ego overwonnen zal worden 
door het vuur, de flamboise van het 
lila. De witte draak verbeeldt ook 
een heilig ego, een zeer religieus ego. 
En de tijden van de religie zijn aan 

het afkalven, veel mensen zien er 
niets meer in. Dus wat zal er gaan 
gebeuren als Bhutan zich gaat bege-
ven in de maatschappij van de 21e 
eeuw? Zullen de juwelen in de poten 
van de draak ook de reële overvloed 
gaan brengen? Nu is het nog slechts 
de overvloed die het ego wenst, maar 
de draak kan worden tot een dienaar 
van de psyche, hij kan de rijkdom-
men bewaken die liggen te wachten 
op ieder mens, die zich met een ont-
wikkeling van materie bezig houdt.

Rinpoche, 
een kostbare meester

Goeroe Rinpoche (zijn naam be-
tekent ‘kostbare meester’) was heel 
belangrijk voor Bhutan. Hij bracht 
rond het jaar 750 het boeddhisme 

in het land door alle bestaande gees-
ten aan dit geloof te onderwerpen. 
Hij werd door al deze wonderlijke 
gebeurtenissen heel snel populair 
bij het Bhutanese volk. Er zijn heel 
veel legenden waarin hem lof wordt 
toegezongen. Zijn moedig handelen 
staat daarbij centraal.
In de 17e eeuw kreeg een Tibetaanse 
monnik de touwtjes in handen, hij 
heette Ngawang Namgyal. Het land, 

dat in die tijd zeer verdeeld was ge-
raakt, werd door zijn invloed weer 
verenigd tot een soort geheel. Hij 
noemde het land: ‘Druk Yul’ wat 
zoveel betekent als land van de don-
derdraak. De draak uit de vlag van 
Bhutan stamt van de naam die deze 
Tibetaanse monnik aan het land gaf.
Onder zijn regime werden er tal-
rijke kloosters en kloosterburchten 
gebouwd, het land is er vol van. 
De kloosters zijn gebouwd op een 
wijze die veel van doen heeft met de 
Tibetaanse architectuur. Na de dood 
van Ngawang Namgyal viel het 
land opnieuw uiteen in kleine stuk-
jes, het was weer even verdeeld als 
voordat hij zijn invloed liet gelden. 
Zijn manier van verenigen was niet 
de juiste blijkbaar, de verdeeldheid 

Vlag van Bhutan
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was in de grond gebleven, al leek 
het land verenigd te zijn. Iets wat in 
de grond verdeeld is, blijft het ook. 
Verdeeldheid is een gegeven, beho-
rend bij een mentale manier van 
leven zoals de mens dat doet. Een 
werkelijke eenheid kan er slechts ko-
men als de verdeeldheid is opgehe-
ven, als mensen uitstijgen boven die 
verdeeldheid en gaan leven boven 
ruimte en tijd. Dit kan pas gebeuren 
als er iets verandert in de materie van 
het lichaam van een volk. Als dit niet 
zo is, kan er geen eenheid zijn, wat er 
ook wordt geprobeerd.
Tot het begin van de 20e eeuw 
bleef het land aldus een bijeenge-
raapt geheel, maar in 1910 werd het 
een protectoraat van het Verenigd 
Koninkrijk. Het Brits protectoraat 
bemoeide zich volop met buiten-
landse aangelegenheden van Bhutan, 
maar het hield zich verre van de bin-
nenlandse zaken. Die zaken deden 

de Bhutanezen zelf. Het gaf hen 
het gevoel, toch nog te regeren over 
de eigen bevolking, ook al hadden 
ze geen inbreng in de buitenlandse 
betrekkingen. Echter, toen in 1947 
India onafhankelijk werd, kwam er 
in 1949 voor Bhutan ook de onaf-
hankelijkheid van India, waaronder 
het land voorheen onder het Britse 
bewind ressorteerde.

Het land van de donderdraak
Bhutan is een Himalayastaat 

die tot 1974 totaal was geïsoleerd. 
Het is ongeveer even groot als 
Zwitserland en minstens zo berg-
achtig. Het heeft een bevolking 
van een kleine 700.000 inwoners. 
Alhoewel slechts 8% van het land 
vlak is, bestaat het grootste deel van 
de bevolking uit landbouwers, die in 
kleine gemeenschappen in de bergen 
wonen. Meer dan een vierde van het 
land is beschermd als nationaal park. 

Men treft er een weergaloze natuur 
en vele soorten unieke planten- en 
diersoorten.

De voornaamste bronnen van in-
komsten zijn landbouw, ambachten 
en eco-toerisme. Een toerisme wat 
duur moet worden betaald, het is al-
leen mogelijk voor meer welgestelde 
mensen. De natuurbescherming in 
het land is stevig ter hand genomen, 
vandaar dat toeristen niet direct wel-
kom zijn. Er zijn veel waterkracht-
centrales die elektriciteit leveren, 
vooral aan India. Slechts iets meer 
dan de helft van de bevolking is naar 
school geweest.
Het land is overwegend boeddhis-
tisch en er is nog steeds geen gebrek 
aan roepingen, zowel wat de monni-
ken als de nonnen betreft. De kloos-
terburchten of dzongs spelen een 
belangrijke sociale en maatschappe-
lijke rol en vormen samen met een 
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schitterende natuur een hoofdbe-
standdeel van het toerisme.
Thimphu is Bhutans hoofdstad en 
ook de grootste stad met een bevol-
king van 80.000 inwoners. Het is de 
enige hoofdstad zonder verkeerslich-
ten. Er was er een, een tijdje, maar 
het werd zonder veel plichtplegin-
gen verwijderd omdat de inwoners 
van Thimpu het ‘te onpersoonlijk’ 
vonden. Ze voelen zich gelukkiger 
als ze door een agent met een dans-
pasje en elegante armzwaaien door 
het verkeer worden geloodst.
Hier begint het spiritueel geluk al 
een zekere rol te spelen. Want het 
feit, dat een orgaan dat zich bezig-
houdt met het regelen van het ver-
keer, rekening houdt met menselijk 
geluk is een zeldzaamheid. Het te-
kent de sfeer in het land van de don-
derdraak.
De regeringsvorm sinds 24 maart 
2008 is een constitutionele monar-

chie, een parlementaire democra-
tie. Het staatshoofd is heden ten 
dage koning Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck. Hij kwam in 2006 aan 
de macht toen zijn vader afstand 
deed van de troon. Hij is tot koning 
gekroond in november 2008, op een 
geschikt moment.
Het land heeft twintig distric-
ten, Dzongkhag genoemd. De 
Bhutanezen zijn globaal in drie 
groepen te verdelen: de Ngalop, die 
verwant zijn met de Tibetanen, de 
Lhotslampa, die uit Nepal komen 
en de Sharchop die uit Assam stam-
men.
Het land bestaat voor een groot deel 
uit bergen met in het Noorden hoge 
toppen van meer dan 7000 meter. 
De hoogste berg in Bhutan is de 
Kula Kangri, die 7553 meter hoog 
is. In het Zuiden zijn meer vrucht-
bare streken met bossen en rivieren. 
Deze rivieren monden uit in de 

Indiase rivier Brahmaputra. Deze 
vruchtbare streken in het Zuiden 
hebben een meer tropisch klimaat. 
De zomertemperatuur is plus 7 
graden in de hoge bergen in het 
Noorden, in het Zuiden kan het tro-
pisch warm zijn. Maar het land heeft 
vele klimaatzones, van een hoogge-
bergteklimaat tot streken met zeer 
hoge temperaturen.
In Bhutan zijn vele mogelijkheden, 
maar ze worden beperkt door strikte 
regels en door het idee, dat het volk 
een nationaal gevoel moet hebben. 
Het moet zich het volk van Bhutan 
voelen, zodat het voor de buiten-
wacht een hechte eenheid is die 
tradities belangrijk vindt en hoog-
houdt.
Hieruit blijkt dat er gewed wordt op 
het behoud van wat er is. Als dit zo 
sterk is ingebed in regering en volk, 
kan er in feite niet zo veel vooruit-
gang zijn. Altijd zal er dan op een 

Luchthaven bij de stad Paro
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dag een kloof komen tussen traditie 
en moderne inzichten, waardoor 
mensen ontevreden worden of zelfs 
niet meer weten waar ze aan toe 
zijn. En waar blijft dan het Bruto 
Nationaal Geluk? Dat zal zeker da-
len en niet stijgen.

Boeddhisme
De belangrijkste religie is het 

boeddhisme, een godsdienst die 
75% van de bevolking heeft. Zij be-
lijden het Mahayama, een van de be-
langrijkste stromingen in het boed-
dhisme, die zegt dat ook de gewone 
man tot Verlichting kan komen. De 
andere 25% zijn hindoes, zij belij-
den het hindoeïsme. Verder is er een 
handjevol christenen die er eigenlijk 
niet moeten zijn.
Het land is helemaal doortrokken 
van dit boeddhisme. Deze mentale 
religie die er op is gebaseerd dat het 
mentaal helder moet gaan worden 
zodat het meer inzicht krijgt in de 
dingen waar het om gaat, heeft er 
zeker toe bijgedragen dat het land 
zich heeft ontwikkeld zoals tot nog 
toe. Dit geloof draagt er zeer toe 
bij dat mensen gemakkelijker met 
elkaar samenleven doordat agressie 
en geweld met het denken worden 
onderdrukt. Dit geeft niet de moge-
lijkheid om deze materiële energie-
en te laten transformeren, maar ze 
worden wel met het verstand onder 
controle gehouden. Wat dat betreft 
is het boeddhisme een geloof, wat 
meer mensen zouden moeten heb-
ben, dan zou de wereld er minder 
gewelddadig uitzien.

Wat opvalt aan het denken van de 
Bhutanezen is dat zij vooral het spi-
ritueel geluk nastreven, zoals dat 
met het denken in scène is gezet. In 
feite zijn zij niet spiritueel bezig, niet 

geestelijk, maar denkend. Dit werpt 
echter wel zijn vruchten af voor de 
samenleving. Want waar discipline 
een hoog goed is, zoals in Bhutan, 
kan veel gestalte worden gegeven.
Ook jongeren wordt op het hart 
gedrukt gedisciplineerd en welden-
kend te leven, met de traditie van 
het land, waartoe ook het boeddhis-
me behoort. Op die manier wordt 
de Bhutanese jeugd al vroeg inge-
prent wat de belangrijke levenswaar-
den zijn in Bhutan: een waardig lid 
van de maatschappij dat werkt om 
zijn land meer welvaart te geven en 
daarmee ook zichzelf.

Verder worden veel programma’s 
uitgevoerd die er vooral de nadruk 
op leggen dat iemand geen belas-
ting mag zijn voor de maatschappij 
en het volk, zoals drugsverslaafden 
en alcoholisten dat zijn, of mensen 
die een criminele inslag hebben. Dit 
gedrag wordt meteen onderhanden 
genomen, zodat het zich niet als een 
olievlek kan uitbreiden onder de be-
volking.
Het koningshuis met al zijn leden 
helpen daar mede aan mee, door een 

beroep te doen op de verantwoorde-
lijkheid van iedere persoon op zich. 
Hij is diegene die bepaalt hoe de toe-
komst van het land zal zijn. En die 
verantwoordelijkheid wil iedereen 
ook nemen, want aan jongelui is in 
Bhutan geen gebrek.

Het geluk is ook in het boeddhis-
me van groot belang. Het is dus 
geen wonder dat de vierde koning 
met het plan kwam van het Bruto 
Nationaal Geluk. Dat past helemaal 
in het boeddhisme zoals het beleefd 
wordt door het volk van Bhutan. 

Op weg naar de welvaart en 
het geluk

Bhutan heeft op dit moment een 
snel groeiende economie vanwege 
het Tala hydro-elektriciteitsproject, 
waarbij via dammen in rivieren elek-
triciteit wordt gewonnen.
Er was altijd heel veel armoede in 
dit land, omdat 90% van de bevol-
king alleen van de landbouw leefde. 
Industrieën waren er helemaal niet. 
Er was ook weinig mogelijkheid tot 
ontwikkeling en scholing. Zo werd 
het water een levensvoorziening voor 
de Bhutanen: zij gingen elektriciteit 
opwekken die naar het buitenland, 
vooral naar India werd geëxporteerd. 
Men wil wel veel meer dammen 
bouwen, zodat nog meer elektrici-
teit kan worden opgewekt, maar de 
strenge regels over het milieu en de 
natuur die er in Bhutan zijn, verhin-
deren dit vaak. De bossen en de na-
tuur zoals deze zijn moeten worden 
gehandhaafd.

Doordat het land heel bergachtig is, 
zijn er bijna geen goede wegen en 
ook weinig wegen. Om wegen in de 
bergen te maken is veel geld en ar-
beid nodig. Vanwege dit feit was de 

Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
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infrastructuur in het land altijd heel 
slecht.
Tot 1960 was er in Bhutan geen 
elektriciteit, geen telefoon of georga-
niseerde medische hulp. Pas in 1999 
kwam er tv en internet. Spoorwegen 
zijn niet te vinden in het land.
Hoewel het heel bemoedigend is dat 
dit land langzamerhand wat uit de 
armoede komt, gaat het wel heel snel 
voor de mensen die er leven. Deze 
bevolking is niets gewend en wordt 

sinds 1999 opeens met dingen ge-
confronteerd, waar men tot voor 
kort nooit van had gehoord. Via het 
internet is alles toegankelijk en dit 
kan heel goed leiden tot een schok 
bij de bevolking, die opeens vanuit 
de 14e of 17e eeuw neergezet wordt 

in een wereldmaatschappij waar van 
alles gaande is. Vanuit dit oogpunt is 
het niet vreemd, dat toch veel men-
sen komen tot zelfmoordpogingen, 
al wordt dit wel ontkend. Ze weten 
niet meer in welke wereld ze leven, 
ze voelen zich alleen en ontheemd. 
Het Bruto Nationaal Product 
gaat wel vooruit, maar het Bruto 
Nationaal Geluk krijgt hierdoor 
toch een knauw, al wil de regering 
dat niet weten en niet toegeven.

Boogschieten
Boogschieten is de nationale 

sport. Er wordt tegenwoordig ook 
wel wat gevoetbald. Doordat er sinds 
1999 tv is toegestaan in Bhutan, 
wordt er ook veel cricket gespeeld, 
een sport die in India zeer in zwang 

is en vaak op tv wordt uitgezonden. 
Toen Willem-Alexander van Oranje 
met zijn vrouw Maxima in Bhutan 
op bezoek was als een hommage aan 
zijn vader Claus von Amsberg, die 
een zwak had voor dit land, ging hij 
proberen om te handboogschieten, 
tot groot vermaak van de bevolking. 
Maar hij had het na enige aanwijzin-
gen snel onder de knie en werd toen 
luid toegejuicht.
Het sportklimaat is ook goed in 
Bhutan, er is veel frisse lucht zonder 
vervuiling, want roken in het open-
baar is daar zelfs verboden sinds 
2004. Er mag alleen binnenshuis 
worden gerookt. Tabak mag ook 
worden ingevoerd en dus in huis 
worden gebruikt, maar er zit 100% 
belasting op. 
Er wordt in Bhutan nog op een 
gezonde wat natuurlijke manier 
gesport, het gaat er niet zozeer om 
geld, zoals in de rest van de wereld, 
waar de sport eerder een geldma-
chine is geworden, een bedrijf wat 
winst moet maken.

De jongste koning van de 
wereld

In 1907 kwam de monarchie in 
Bhutan. De koning is sinds 2008 
zowel staatshoofd als hoofd van de 
regering. Er is nogal een specifieke 
politieke lijn uitgezet als het om 
vreemdelingen gaat. Deze mogen het 
land niet in, want er is bepaald dat 
alleen oorspronkelijke Bhutanezen 
in het land mogen wonen. De poli-
tiek is ook geheel op India gericht, 
want de grenzen met China zijn 
gesloten sinds de Chinezen vlak bij 
de grenzen wegen gingen aanleggen. 
Deze manier van politiek bedrijven 
heeft gezorgd voor heel veel vluch-
telingen, zoals Nepalezen en Indiërs. 
Zij gingen naar de aangrenzende 

Foto bij de verloving van Jigme Khesar en Jetsun Pema
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landen, waar ze nog steeds in vluch-
telingenkampen zitten. Dit betreft 
zo’n 100.000 personen. Bhutan wil 
hen niet terugnemen, er wordt ge-
zegd dat ze vrijwillig zijn weggegaan.
Het leger wordt getraind door het 
Indiase leger. Er is in Bhutan geen 
luchtmacht. Zij hebben slechts een 
heel klein vliegveld, bij de stad Paro. 
De vliegtuigen moeten op het vlieg-
veld aanvliegen via een nauwe val-
lei. De afspraak met India is, dat als 
er zich calamiteiten voordoen, de 
Indiase luchtmacht Bhutan zal hel-
pen.

Bhutan lijkt een land waarin ijzeren 
regels hand in hand gaan met mo-
derne opvattingen. Dit zorgt voor 
veel tegenstellingen en tegenstrij-
digheden in de moderne tijd. Het 
lijkt verwarrend, dat een volk alleen 
kleding mag dragen volgens de tra-
ditie van de 14e eeuw, maar dat er 
wel internet is en tv. Dit moet wel 
zorgen voor vervreemding, zowel op 
het punt van de tradities als op het 
punt van de moderniteit. De traditi-
onele kleding is verplicht tijdens de 
werkuren, daarna kan men gewoon 
Westerse kledij aandoen. Maar alles 
went en de Bhutanezen hebben er 
veel voor over om de tradities te be-
waren. Dit past ook heel erg bij het 
boeddhisme wat grote nadruk legt 
op discipline en veel regels.

Buitenlandse betrekkingen
Bhutan is lid van de Verenigde 

Naties en heeft ambassadeurs in 
verschillende landen. Bhutan heeft 
diplomatieke betrekkingen met 21 
landen, ook met de Europese Unie. 
Zij hebben ambassades in onder 
meer India, Thailand, België en 
Kuwait. Alleen India en Bangladesh 
hebben ambassadeurs in Bhutan.

Wat China altijd doet aan de lands-
grenzen van Bhutan wordt door de 
regering nauwlettend gadegeslagen. 
Ze vertrouwen het niet erg, dat 
China daar zo met de wegen bezig 
is. Temeer daar het in een gebied 
is waar de grenzen nog worden be-
twist. In 2005 was er nog een in-
cident daaromtrent, maar Bhutan 
probeert met alle macht er een vre-
devolle en vriendschappelijke oplos-
sing voor te vinden. Het land houdt 
niet van onenigheid en dat is te be-
grijpen met het plan voor het Bruto 
Nationaal Geluk en een ministerie 
van Geluk. Dit houdt de wrevel wat 
onder de pekel.

Door veel landen wordt Bhutan ge-
zien als een voortrekker op het ge-
bied van milieuregels. Vandaar dat 
er nogal eens bezoek komt van re-
geringen van andere landen om zich 
op de hoogte te stellen van de situa-
tie daar. De Nederlandse prins Claus 
was ook daarom zeer geïnteresseerd 
in Bhutan.

Jonge bevolking
De officiële landstaal is 

Dzongkha, hoewel er ook andere 
talen of dialecten worden gespro-
ken. Het Dzongka wat in Bhutan 
wordt gesproken, is verwant aan het 
Tibetaans. Het is de nationale taal. 
Op de scholen echter wordt in het 
Engels onderwezen. Er is ook nog 
het Ngalops, wat in het Westen 
van Bhutan wordt gesproken en het 
Scharchops in het Oosten. Verder 
is er het Lhotshampa, een aan het 
Nepalees verwante taal. Daarnaast 
zijn er nog vele talen, soms gespro-
ken door enkelingen in afgelegen 
gemeenschapjes.
Dat Engels ook een spreektaal is in 
Bhutan ligt voor de hand, omdat 

het jaren lang een Brits protectoraat 
was. Toch lijkt het ook tegenstrijdig 
met de traditionele insteek in het 
land. Echter, het is wel heel vooruit-
strevend dat iedereen in Bhutan die 
onderwijs heeft genoten, en dat is 
lang niet iedereen, zich verstaanbaar 
kan maken in het Engels. Dat geeft 
ruimte en het is een opening naar de 
wereld toe, waar Engels en Spaans 
zo’n beetje de talen zijn die men 
moet beheersen wil men een wereld-
burger zijn. Veel Bhutanezen die ho-
gerop willen, studeren in Engeland, 
wat dan ook voor de hand ligt. Daar 
leren zij een deel van de Westerse 
maatschappij ten voeten uit kennen.
De mensen in Bhutan zijn gemid-
deld erg jong: 22,3 jaar. Er zijn meer 
mannen dan vrouwen.
De kleding is nog stammend vanuit 
de 14e eeuw. Ook dit is een middel 
om het Bhutanese volk bij elkaar 
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te houden. De mannen dragen een 
gho, een gestreepte knielange jas met 
een ceintuur, de kera. Daaronder 
dragen zij lange kousen en de knieën 
blijven vaak bloot. Soms hebben ze 
een soort lange laarzen aan. De kle-
ding is zeer kleurrijk.
De vrouwen moeten kleding dra-
gen tot aan de enkels, de kira, die 
op de schouder wordt vastgemaakt 
en ook bijeen wordt gehouden op 
het middel, een soort wikkelrok. Bij 
deze kledij hoort ook een blouse of 
geborduurd zijden jasje met lange 
mouwen, de toego, die onder de kira 
wordt gedragen. Sjaals en dergelijke 
geven vooral met hun kleur aan wat 
de status van iemand is.
Grappig is dat het erfrecht er in 
voorziet dat over het algemeen vrou-
wen in de lijn van het erfrecht zitten. 
Zij erven ook het huis van de ouders. 
De man moet zelfstandig in zijn on-

derhoud kunnen voorzien, daar gaat 
men van uit. Maar in de praktijk 
trekt hij vaak bij de vrouw in haar 
huis.

Het gelukkige land
Stephan Herrera, journalist 

met standplaats New York, bezocht 
in 2005 Bhutan in opdracht van het 
maandblad Ode en ondervond hoe 
het land is doordrongen van het idee 
over geluk. Met wie hij ook praatte, 
de scholier, de plaatselijke apotheker 
of Jigme met de pet: iedereen was het 
er over eens dat geluk heel belangrijk 
is en dat er in Bhutan alles aan wordt 
gedaan om dit te realiseren. Het is 
een benadering die ook wel lijkt te 
werken, want Bhutan komt op de 8e 
plaats in een Brits onderzoek naar de 
staat van geluk in 178 landen.
In Bhutan kan het geluk ook worden 
gemeten. Er zijn een hele rits para-

meters voor en de vier zuilen ervan 
zijn: behoud van het milieu, sociaal-
economische ontwikkeling, cultuur 
en fatsoenlijk bestuur.
Een voorbeeld van hoe geluk in 
Bhutan primeert op economisch 
gewin is het feit dat hoogspannings-
kabels in het dorp Gangte moesten 
wijken voor alternatieve energie-
bronnen als zonne-energie, brand-
stofcellen en bio-massa. De kabels 
zouden namelijk het vliegpatroon 
van de legendarische zwarthals-
kraanvogel (Grus nigricollis) kun-
nen verstoren. Deze vliegt ieder jaar 
naar de hoogvlakten van Tibet, waar 
het broedgebied is. Deze zwarthals-
kraanvogels zijn de boodschappers 
van geluk en wijsheid en zij behoren 
bij de gelukbrengers van Bhutan. 
Het behoort ook bij de boeddhisti-
sche idee dat deze vogels worden be-
hoed voor uitsterven. Bescherming 
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van dieren en hen niet doden is een 
grondprincipe van het boeddhisme, 
waaruit ook al weer blijkt, dat het 
een mentale religie is die niet zo veel 
van doen heeft met spiritualiteit.

Wat het meest opvalt in Bhutan is 
dat zowel het koningshuis als de re-
gering hoge waarde hecht aan spi-
ritueel geluk naast materieel geluk. 
Onder spiritueel geluk wordt daar 
verstaan dat men gelukkig kan le-
ven zonder zich bedreigd te voelen. 
Naast een redelijk inkomen moet er 
bij de mens een geluksgevoel zijn. In 
Bhutan verdiende men niet veel in 
de landbouw en voor onderwijs was 
geen plaats of geen geld. Iedereen 
werkte op het land en droeg zijn 
steentje bij om het hele gezin draai-
ende te houden. Er waren grote ge-
zinnen en daardoor veel armoede en 
weinig geluk. Veel jongeren gingen 
uit stelen om aan de kost te kunnen 
komen.
Nu er sinds 1972 op wordt gelet hoe 
gelukkig het volk is, krijgt dit een 
soort basis, ook bij de bevolking. 
Iedereen vindt het heel belangrijk 
om gelukkig te zijn, meer nog dan 
veel geld te hebben.
Het is opmerkelijk dat de Bhutanezen 
hier toch waarde aan hechten. In de 
gehele wereld is er geen regering te 
vinden waar ook een ministerie van 
geluk is, maar in Bhutan is het er.
Dat de idee van geluk nog niet altijd 
zorgt dat het er is, blijkt de laatste 
jaren wel. Er worden steeds meer 
zelfmoorden gepleegd door ophan-
ging. Is dit Bruto Nationaal Geluk 
iets wat werkelijk kan gaan bestaan 
in Bhutan? Of streeft men naar iets, 
wat niet mogelijk is? Of kan het ook 
een gedeeltelijk geluk zijn, zoals dat 
behoort bij mentaal ingestelde men-
sen?

Lilaca en geluk
In de lilaca is duidelijk gewor-

den dat het bijna onmogelijk is voor 
een mens om werkelijk gelukkig te 
worden, dat wil zeggen altijd, zonder 
één uitzondering. Omstandigheden 
kunnen zo zijn dat men gelukkig 
lijkt. En zolang de omstandigheden 
zo blijven, kan het zeker zo zijn dat 
mensen zich redelijk gelukkig kun-
nen voelen. Maar als omstandighe-
den veranderen, verandert ook de 
mate waarin mensen gelukkig kun-
nen zijn. In het leven is het vaak zo, 
dat mensen van het ene moment op 
het andere gelukkig of ongelukkig 
kunnen zijn of het kunnen worden.
Want wat is een juiste omschrijving 
van geluk?
Geluk is materiële stof die in de ma-
terie van het lichaam van ieder mens 
nog is opgesloten. Het geluk daar is 
nog niet ontwikkeld, het is er nog 
niet uit gekomen. Teneinde wel ge-
lukkig te worden, zal ieder mens de 
beslissing moeten nemen of hij dat 
wel zou willen zijn. En als dat zo is, 
dan kan hij dit geluk zeker bereiken, 
als hij zijn materiële lichaam zou la-
ten ontwikkelen door het lila. Dan 
zou hij pas werkelijk gelukkig kun-
nen zijn en het ook altijd blijven. 
Want geluk moet worden ontwik-
keld. Dit kan alleen als mensen de 
verdeeldheid van het mentale leven 
achter zich willen laten en willen 
overstappen naar een geheel nieuw 
leven, waarin het lila het middel-
punt van het bestaan mag zijn.
Dan kan er via een psychische ont-
plooiing ook een materiële ontwik-
keling plaatsvinden, zodat het geluk 
uit de elektronen van het lichaam, 
uit de materie dus, tevoorschijn kan 
treden.
Vanuit dit oogpunt gezien is het idee 
van een Bruto Nationaal Geluk een 

gelukkige, maar bedachte mentale 
vondst. Het idee zal dan ook maar 
tot een bepaalde grens werken. Want 
in de verdeeldheid waarin mensen 
leven is het nu eenmaal voorgeschre-
ven dat er soms geluk is en soms 
niet. De minister-president Jigme 
Thinley gaf het al aan, in goede en in 
slechte tijden heb je vrienden of fa-
milie nodig waarmee je het geluk of 
het ongeluk deelt. Dat geeft troost. 
Maar het is niet zo dat men altijd 
gelukkig is, dat is een onmogelijk-
heid in de mentale staat waarin een 
mens verkeert. Het Bruto Nationaal 
Geluk zal dus zolang een mens een 
mens wil blijven die leeft in de ver-
deeldheid, nooit 100% zijn. Het zal 
altijd beneden de maat blijven, het 
zal meestal half om half zijn.
Ondanks dat is het heel mooi dat 
Bhutan het geluk als voornaamste 
doel heeft voor zijn bevolking. Het 
is ook de opdracht van de jonge ko-
ning om het land welvarend te ma-
ken en vol geluk: een paradijsje op 
aarde, waar misschien nog wel wan-
klanken zijn, maar niet te veel.
Op dat punt van het geluk overspeelt 
Bhutan dus de dingen wel wat. In 
hun illusie levend, zoals alle mensen, 
gelooft de bevolking dat menselijk 
geluk steeds meer en meer kan wor-
den. Dit kan logischerwijze niet zo 
zijn in de staat waarin een mens met 
zijn lichaam leeft. Dat neemt niet 
weg dat er veel goede voornemens 
zijn. Daar komt een volk een heel 
eind mee weg, dat is iets wat vast-
staat.

Politiek
Nadat India in 1947 onafhan-

kelijk was geworden van de Britten, 
is er in 1949 een verdrag gesloten  
tussen Bhutan en India. Daarbij 
zou India voor een groot deel de 
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plaats innemen van het Verenigd 
Koninkrijk, maar het zou zich nooit 
inmengen in de interne zaken van 
Bhutan. Er werd verder afgesproken 
dat er vrije handel zou zijn en uitle-
vering van misdadigers tussen beide 
landen. In februari 2007 is dit ver-
drag gewijzigd, zodat de soevereini-
teit en de onafhankelijke status van 
Bhutan nu heel duidelijk is.
Er zijn op dit moment twee par-
tijen in Bhutan, de Democratische 
Volkspartij, gegrondvest op 24 maart 
2007. Deze partij heeft twee zetels 
in het parlement en is de oppositie. 
Dan is er de Bhutanese Partij voor 
Vrede en Voorspoed. Deze heeft 45 
zetels in het parlement en het is de 
regerende partij.
Het volk snapte eerst niets van deze 
democratie. Ze vroegen zich af waar-
voor het nodig was dat als er één re-
gerende partij is met de koning aan 
het hoofd, waarom er dan nog een 
oppositie moest zijn. Ze vonden het 

klinkklare onzin. Langzamerhand 
wennen zij aan de politieke samen-
stelling van het geheel.
Politieke partijen worden opgericht 
onder de regels van de constitutie 
van 2008. 
De meeste andere partijen zijn ont-
staan in het buitenland of zijn terro-
ristisch van inslag. Zij kunnen niets 
beginnen in Bhutan.
Er waren algemene verkiezingen in 
2008 en de regionale verkiezingen 
vinden plaats in 2011.
Sinds de constitutie van 2008 is de 
Drakenkoning hoofd van staat ge-
bleven, terwijl de eerste minister 
handelt als een uitvoerende macht 
en hoofd is van het gouvernement 
in een parlementaire democratie.

Alle koningen moeten voordat ze 
worden gekroond, altijd eerst Penlop 
of Trongsa worden, gouverneur in 
het district Trongsa. Ze mogen met 
meerdere vrouwen huwen.

De koningen van Bhutan moeten 
op hun 65e jaar aftreden. Ze kunnen 
ook worden afgezet als tweederde 
van het parlement dat goedkeurt. In 
sommige gevallen kan The National 
Assembly of Tshogdu de koning 
dwingen af te treden.
Het hoogste officiële religieuze 
gezag, de Je Khenpo, is de meest 
machtige adviseur van de koning.

Zo gaat het land op weg, de nieuwe 
tijd tegemoet. Of alles zo zal gaan 
als gewild, zal nog moeten blijken. 
Maar de gehechtheid van het volk 
aan het koningshuis en de goede wil 
bij iedereen om het land verder te 
brengen, zal zeker er toe bijdragen 
dat er vele mogelijkheden zijn. Als 
iedereen blijft kijken naar mogelijk-
heden en geluk, zullen de onmoge-
lijkheden wel blijven, maar ze zul-
len vooreerst nog niet storend zijn. 
Zeker niet als de bevolking trouw 
blijft aan het boeddhisme.

De hoofdstad Thimpu  met op de voorgrond rechts de kloosterburcht Tashichödzong
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Intervisie
door François Deconinck

De nieuwe baan zit vol verrassingen. Dat ik schrijf, lesgeef en projecten coördi-
neer, ligt in de lijn der verwachting. Tot mijn verwondering mag ik evenwel ook 
intervisiebijeenkomsten verzorgen voor studenten. De staf gaat er als vanzelfspre-
kend vanuit, dat ik hier ervaring mee heb. Ik maak er geen probleem van. Zo 
moeilijk kan het allemaal niet zijn. 

Als voorbereiding lees ik het studiemateriaal dat bij deze cursus hoort. De intervi-
siebijeenkomsten zijn bedoeld om studenten die stage lopen te begeleiden. Als zij 
moeilijkheden tegenkomen in hun werk, kunnen zij die in een veilige omgeving 
bespreken. Tevens kunnen zij kennismaken met en zich bekwamen in intervisie 
- een vaardigheid die hun straks als professionele beroepsbeoefenaren van pas 
komt. Waar draait het in intervisie allemaal om? Iemand legt een moeilijkheid ter 
tafel die hij in zijn werk tegenkomt, waarna de andere deelnemers aan het gesprek 
ervaringen en inzichten verwoorden die de protagonist kunnen helpen om het 
probleem op te lossen. 

In de handleiding bij deze cursus staan diverse methoden van intervisie die de ge-
sprekken een gestructureerd karakter dienen te geven. De incidentmethode komt 
voorbij, maar ook het socratisch gesprek. Het komt op mij allemaal nogal bedacht 
en ingewikkeld over. Hoe kan er in een gesprek iets naar voren komen wat ertoe 
doet, als iedere deelnemer een waslijst aan voorschriften in zijn achterhoofd heeft? 
Er rijzen grote twijfels bij mij over het nut en de haalbaarheid van deze cursus. In 
welk wespennest ben ik beland, nu de leiding me kwaliteiten als trainer toedicht 
waarover ik helemaal niet beschik?

Ik steek mijn licht op bij collega’s die al langer rondlopen op het instituut en 
die veel ervaring hebben met intervisie. Wanneer zij hun bevindingen vertellen, 
neemt de tegenzin tegen deze cursus eerder toe dan af. De huidige generatie stu-
denten is opgegroeid in een cultuur die alleen oog heeft voor succes. Iedereen wil 
excelleren tijdens opleiding en stage om later een zo briljant mogelijke carrière 
te maken. Alles moet leuk en aardig zijn. Wie komt er dan graag voor uit dat 
hij nauwelijks kan voldoen aan de eisen van zijn leidinggevende, dat hij minder 
zelfstandig is dan hij dacht, dat hij niet gemakkelijk communiceert, dat hij niet 
goed door één deur kan met een collega, dat hij deadlines niet haalt en wat al niet 
meer. „Bereid je maar voor op stugge gesprekken met lange stiltes,” vertellen mijn 
collega’s me. „Het kost veel energie om een gesprek op gang te brengen.”

Nu ben ik zelf helemaal geen vlotte prater, dus ik zie de bui al hangen. Wordt dit 
een jaar lang misère? Gelukkig studeer ik lilaca. Ik probeer te vertrouwen op mijn 
ervaringen uit de lilaca. Allerlei flarden uit gesprekken op de Pauwekroon komen 
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spontaan naar boven. „Bedenk niet van tevoren wat er moet zijn. Ga uit van wat 
er is en ga daar mee verder.” He, hè, dat lucht al op. „Wat er zich voordoet, is altijd 
interessant en je kunt er altijd verder mee.” Om te beginnen gooi ik alle richtlij-
nen over intervisie overboord. In de eerste bijeenkomst leg ik aan de deelnemers 
uit, dat intervisie bij mij een ander karakter heeft dan wat zij in de boeken kunnen 
lezen. Niemand heeft er bezwaar tegen. 

De deelnemers laat ik vrijuit praten over hun ervaringen op hun stageadres. Er 
staat nergens een rem op, vloeken en tieren en anderen beledigen is niet verboden. 
Er gebeurt wat ik had gehoopt. Vrijwel meteen ontstaat een levendig gesprek. 
Onbenulligheden wisselen elkaar met belevenissen die hout snijden. Eén van de 
studenten vertelt dat ze in een oorlogssituatie terecht is gekomen op de afdeling 
waar ze werkt. Beide kampen proberen haar te dwingen om partij te kiezen. Ook 
de andere deelnemers brengen verrassend veel ter tafel - inclusief de moeilijkheid 
om te voldoen aan de succescultuur die in hun organisaties gemeengoed is. Ik 
hoef alleen maar op te rapen wat er naar voren komt en daar dan een vraag over 
te stellen, waarna het gesprek vanzelf verder gaat. 

Na afloop van het jaar schrijven alle deelnemers aan de intervisie een evaluatie. 
Zonder uitzondering geven ze te kennen, dat ze erg hadden opgezien tegen deze 
bijeenkomsten, maar dat die bijeenkomsten tot hun verrassing van grote waarde 
waren geweest. Omdat ze hier niet hun best hoefden te doen, konden ze vrijuit 
spreken over alles wat tegenviel op de stage. Daardoor ontdekten ze dat het ge-
woon was dat ze tegen hun beperkingen aanliepen. En dat haalde weer een hoop 
van de zwaarte van de moeilijkheden weg.

Deze positieve evaluatie komt voor mij 
niet als een verrassing - daarvoor 

heb ik zelf teveel genoten van de 
serie bijeenkomsten. Van collega’s 
die zich wel aan het officiële pro-

gramma hebben gehouden, 
hoor ik andere verhalen.  
„De cursus intervisie is 
weer moeizaam verlopen”, 

zeggen ze met bezorgde ge-
zichten. Ik voel me de koning 

te rijk als lilacus. Het werkt echt, 
die lilaca - ook al ben ik zelf nog 
een beginneling!
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Auteur: Satprem [pseudoniem voor Bernard Enginger]
Uitgeverij: Institut de Recherches Évolutives - Lion sur Mer (Fr)

Tekst: Sunya de la Terra

Uiterlijk van het boek
De uitvoering in pocketvorm met slappe kaft ziet 

er sober uit: een donkerblauwe kaft met goudgele op-
druk van de titel en de schrijversnaam en ondertitel in 
wit.
De boeken worden uitgegeven door Institut de 
Recherches Évolutives in Lion sur Mer, Normandië, het-
zelfde instituut waar ook L’ Agenda de Mère’ is uitgege-
ven.
Het boek heeft een prettig leesbare letter, er is veel wit 
op de bladzijden, de boeken zijn in het Frans geschreven, 
en zijn goed te volgen voor mensen die een gemiddelde 
kennis hebben van de Franse taal.
Na iedere tekst van de dag gebruikt Satprem een gesti-
leerde vogel om deze dag af te sluiten. Het doet wat over-
dreven aan om op sommige pagina’s steeds na drie regels 
tekst weer dat tekentje te zien. Het maakt de bladspiegel 
onrustig. Er wordt niet uitgelegd wat dat tekentje bete-
kent voor Satprem.
Achterin het boek zit een korte levensbeschrijving van 
Satprem en een opsomming van zijn boeken.
Voorin zit ook een opsomming van zijn boeken, maar 
dan is het van de uitgevers van zijn werken.
Er staat één kleurtekeningetje in het boek en een slecht 
fotootje van Rajiv Gandhi.
De dagboeken van Satprem zijn een getrouwe kopie van 
de L’ Agenda de Mère, de hele opmaak is precies het-
zelfde, alleen heeft hij de lotusbloem die er in de Agenda 
na iedere dag staat, vervangen door de gestileerde vogel. 
Er is ooit sprake van geweest dat Satprem wilde, dat zijn 
dagboeken gewoon werden gekoppeld aan die van de 
Moeder, Mirra Alfassa. Dit achtste deel zou dan deel 21 
van de Agenda zijn geworden, met nog ongeveer 12 de-
len er achter aan. Echter, diegene aan wie Satprem dat 
plan vertelde, schrok daar zo van, en sprak die schrik ook 
uit, dat hij het niet heeft aangedurfd om dit te doen. Dat 

hij dit wilde zegt wel iets over de intenties van Satprem. 
Die vriend zei dan ook: „Maar dat kun je toch niet doen, 
jouw dagboeken zijn toch van een geheel andere orde 
dan die van de Moeder!”

Vooraf
Satprem begint in dit deel ook weer kort uit te leg-

gen dat hij het woord Apocalypse op een bepaalde ma-
nier gebruikt, niet op de wijze van een wereldwijde catas-
trofe, maar meer in de betekenis die het woord zelf heeft: 
blootleggen of openbaren. Vervolgens is er ook weer een 
opdracht aan Sujata [Nahar], die vertaald luidt:

‘Aan Sujata met wie ik, stap voor stap, deze verschrik-
kelijke beproevingen heb meegemaakt, die door ons 
konden worden doorstaan door onze enige liefde voor 
Moeder en onze wanhopige wil, om Haar Werk te ver-
volgen tot aan het einde.’

In dit deel is het procédé gevolgd wat ook in de Agenda 
van Moeder te zien is. Vóór iedere maand is een reeks 
wereldgebeurtenissen opgenomen die te maken zouden 
hebben met de zaken die in het lichaam van Satprem 
plaatsvinden. Hij denkt werkelijk dat hij hetzelfde mee-
maakt als Mirra Alfassa.
De chronologische tabellen zijn niet door Satprem ge-
maakt maar door de uitgever, omdat dit al in eerdere 
delen zo is gedaan. Ook is het boek niet door Satprem 
zelf nagekeken, omdat hij in april 2007 is overleden.

De beelden van Satprem en Sujata
De duiding van de beelden die Satprem en Sujata 

zien in zichzelf is niet altijd even helder. Vaak gaat het 
over vijandige krachten terwijl zij zelf de beelden zien als 
komend van ‘het Supramentale’, of ‘de Moeder’. Hun 
onderscheidingsvermogen is nog niet zo ontwikkeld, dat 
blijkt uit de verheldering van de beelden, die altijd heel 
positief is.

Carnets d’une Apocalypse
Deel 8 1988
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Vaak zijn het ook veronderstel-
lingen, die daarna niet meer 
worden rechtgezet. Naarmate 
het boek vordert, worden de 
beelden steeds verschrikkelijker. 
Het lijden van Satprem wordt 
ook steeds verschrikkelijker. 
Vrijwel iedere dag begint met 
het beschrijven van zijn lijdens-
weg die hij voor de mensheid 
en de aarde meemaakt. Zijn 
lijdensweg is breed uitgemeten, 
onder het mom dat hij goed wil beschrijven hoe de ont-
wikkeling gaat. Die lijdensweg omvat ook nog steeds de 
Tegenstander, de Ashram, waarvan hij zegt: „Alles wat 
niet absoluut oprecht is wordt met de grond gelijk ge-
maakt.” Satprem denkt werkelijk dat hij de dingen die 
Sri Aurobindo en Mirra Alfassa in het leven hebben ge-
roepen, kan vernietigen omdat hij ze te slecht vindt.
In dit deel staan verscheidene beelden waar Satprem en 
Sujata samen over praten. Opvallend is het gemak waar-
mee Sujata alles weglacht en vele positieve duidingen 
aanbrengt, en de verdachte dingen gewoon wegvaagt. Ze 
vertelt ze wel, Satprem ook, maar ze laten het liggen en 
gaan er verder niet op in. Het gevolg is, dat ze steeds ver-
der van het pad van de ontwikkeling afdwalen, zonder 
dat ze dat zelf merken.
Heel frappant is dat ze vaak een vijandige Sri Aurobindo 
en Mirra Alfassa zien, maar dat helemaal niet opmerken. 
Ze duiden deze beelden altijd positief, terwijl er genoeg 
zaken zijn op te merken waaraan is te zien dat zij het niet 
zelf zijn.
Zo ziet Satprem vaak zijn oppervlaktemoeder, die zijn 
oppervlaktelichaam symboliseert, zijn ego dat zijn eigen 
gang gaat en zich niets aantrekt van het supramentale 
(onder andere bladzijde 58 en 256). Hij ziet haar vaak 

aan voor Mère, maar als het 
Mirra is, laat zij Satprem heel 
duidelijk zien dat hij alles met 
zijn ego doet, vooral met zijn 
ego-mentaal. Ook dat hij heel 
verward is, vooral door de vele 
vijandige krachten die zich op 
hem storten. Sri Aurobindo die 
heel nadrukkelijk met een wijs-
vinger wijst is ook iets wat niet 
bij hem hoort. Het is een vijan-
dige Sri Aurobindo.

Satprem heeft dan ook heel veel nachtmerries en gruwe-
lijke beelden. Hij lijdt ook veel pijnen in zijn lichaam, 
wat niet normaal is in een ontwikkeling van materie.
Als Satprem en Sujata praten over de schaduwwezens die 
Satprem veroordelen tot de strop, dan denken ze weer 
dat het de wereld is die zo doet. Maar het is werkelijk 
in Satprem, die wezens leven in hem, en willen hem om 
zeep helpen. Vandaar ook de wanen over achtervolging 
en moord van Satprem. Het gebeurt in zijn lichaam, 
daar zitten de moordenaars. Niet rondom hem, of in 
India specifiek.
Op bladzijde 255 vertelt Satprem een heel typerend beeld 
over zichzelf: daarbij ziet hij zijn oppervlaktemoeder 
maar hij denkt dat het Mère is, die er uitziet als Satprems 
moeder. Eigenlijk laat Mirra hier zien, dat hij alles met 
zijn oppervlakte-ego doet. Ook dat hij heel verward is in 
zijn uitingen. Bovendien is zijn expressieve mentaal (zijn 
haar) vuil en vies, zodat hij niet kan verwoorden wat hij 
meemaakt in de ontwikkeling (bladzijde 259).
Satprem denkt naar aanleiding van dit beeld van zijn 
moeder die Mère is, dat de mensen op aarde niet klaar 
zijn voor de nieuwe wereld, maar de gebeurtenis zegt, 
dat hij er zelf niet klaar voor is. Ook dat dringt niet tot 
hem door.
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Typerend voor Satprem is dat hij en ook Sujata de din-
gen die zij zien buiten zichzelf plaatsen. Meestal zijn ze 
van de wereld, vooral als ze ‘slecht’ aandoen. Als ze er wat 
beter uitzien, dan wil het nog wel eens over hen gaan, 
maar toch zijn het geen helden in het duiden van beel-
den die zij zien. Vrijwel alles wat zij zien is niet op de 
juiste manier verhelderd.
Op bladzijde 269 zegt hij: ‘Al deze beelden, daarvan heb 
ik de indruk dat het Moeder is, in de nacht, die mij haar 
Agenda laat continueren in de vorm van praktische ex-
perimenten. De lessen van de dingen, van de Toekomst!’ 
Daarin wordt heel duidelijk dat hij toch vindt dat hij 
Haar Agenda verder afmaakt met deze Carnets d’une 
Apocalypse. Zij gebruikt hem om verder te experimente-
ren. Niets is minder waar. Dat heeft Mirra Alfassa hele-
maal niet nodig. Bovendien zijn het de vijandige krach-
ten die hem misleiden en hem dit alles ook laten denken.
Een relevant beeld is ook verteld op bladzijde 281. 
Satprem loopt in het stikdonker over een spoor van plas-
tic bladeren. Hij schrijft dit toe aan de Moeder, die hem 
de weg wijst via dat spoor, in het donker van de wereld.
Het plastic is echter zijn kunstmatige denken en de duis-
ternis is de duisternis van zijn eigen lichaam, waar nog 
geen licht in te bekennen is. Het is een zwarte kolenberg, 
vol vijandige krachten die hem altijd laten denken dat 
hij goed zit.

Fysieke gruwelijkheden
Gedurende het gehele boek vertelt Satprem van de 

vreselijke fysieke pijnen en de ellende die hij moet door-
maken.
Op bladzijde 14, soir, in de avond, vertelt hij een heel 
fysiek vijandig gebeuren, waarbij hij zich afvraagt op de 
volgende bladzijde 15, hoe Mère dat deed. Moeder deed 
dat helemaal niet zo. Zij werkte niet met deze vijandige 
krachten, die het lichaam willen vermorzelen.
Hij telt ook de maanden dat hij lijdt: 70 maanden, 80 
maanden. Zo heeft hij veel data waarbij hij vertelt hoe 
lang hij al lijdt. In ieder geval al 45 jaar, en de laatste ja-
ren vanaf 1982 zeer hevig, omdat hij het Werk van Mirra 
voort moet zetten. Soms voelt hij, zegt hij, dat hij wordt 
kapot geperst door de Kracht, de supramentale kracht. 
Dat is de supramentale kracht niet, het zijn vijandige 
krachten die dit doen.
Hij gaat zelfs wodka en cognac drinken om af te zijn 
van de verschrikkelijke wreedheden die zijn lichaam 
moet ondergaan. Hij is ook regelmatig in zijn beelden in 

concentratiekampen. Op bladzijde 49 is heel duidelijk 
de stem van Condena, de mentale vijandige kracht, te 
horen, die hem altijd in tweestrijd brengt. Dit is op meer 
plaatsen het geval, dat Condena duidelijk en niet mis te 
verstaan haar stem laat horen.
‘s Nachts heeft hij vreselijke nachtmerries of gruwelijke 
beelden, ‘s morgens is hij dan doodop. Want hij moet al-
tijd rennen, rennen, en hij wordt achterna gezeten door 
moordenaars die hem willen ophangen of op andere ma-
nieren doden.
Op een gegeven moment denkt hij dat zijn ruggengraat 
breekt. Hij noemt het ook timmeren wat hij moet doen, 
alles is een martelgang.
‘Le corps sait que c’est Toi’ al die pijn, etc op bladzijde 
125. Dat doet toch heel erg vreemd aan, dat hij zulke 
vreselijke pijnen heeft, die door het supramentale wor-
den veroorzaakt, zoals hij zelf denkt. Die druk op zijn 
schouderbladen, het gevoel doormidden te worden ge-
spleten komt daar ook vandaan. Maar het is niet van het 
supramentale, het komt door zijn vijandige instelling.
Op bladzijde 328 spreekt Satprem er over dat hij wordt 
verscheurd door de Kracht, het Vermogen. Dat gaat niet 
over het Supramentale vermogen, dat gaat over vermo-
gende vijandige krachten, die zijn lichaam slopen.
Satprem heeft ook vaak last van zijn ademhaling. Dit 
wijst erop, dat hij naast de lila-illusie in de machtsillu-
sie 1 leeft. Daarbij komen heel vaak longstoornissen voor 
veroorzaakt door vijandige krachten.

1  De lila-illusie en de machtsillusie zijn in de lilaca gedefini-
eerd na langdurig onderzoek. 

Satprem en zijn vrouw Sujata
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Al deze zaken zijn dingen die gebeuren als iemand met 
vijandige krachten op goede voet staat.
Als Satprem over het lichaam spreekt en het lijden daar-
van, heeft hij het over ‘On’ (= Men).
Kortom, uit wat Satprem schrijft blijkt, dat het helemaal 
niet over een ontwikkeling van materie gaat, maar om 
een lijdensweg met vijandige krachten die zijn lichaam 
langzamerhand slopen. En dat gaat heel langzaam, om-
dat hij toch gelooft op Moeder te vertrouwen. Daarom 
laat ze hem deze hele reeks boeken ook afmaken. Zodat 
er een geschreven getuigenis is van hoe een mens op een 
dwaalspoor kan geraken. Ook al heeft Satprem daar geen 
erg in en denkt hij op de goede weg te zijn. Daarom is 
het ook van een zo grote waarde.
Ronduit vijandig is de gebeurtenis die beschreven wordt 
over de slachting van de buffels. Bloed vloeit overal. Zij 
denken echter dat alle deeltjes dood naar het abattoir 
worden gevoerd. In een beeld van Sujata drinkt iedereen 
bloed. Daarop zegt Satprem dat het de Dood is die naar 
de Dood gaat.
Kortom, het zijn gruwelijke dingen die zij heel positief 
verhelderen.

De Dood
Satprem is altijd in gevecht met de Dood, die hij 

persoonlijk moet overwinnen. Hij praat daar iedere dag 
over. Over hoe hij dat beleeft, dat het zo moeilijk is. Dit 
is onder andere te lezen op bladzijde 88 bovenaan. Maar 
de ontwikkeling is niet de dood, men is daar niet steeds 
in, juist het psychische leven zou moeten gaan opbloeien 
in Satprem, en dat is totaal niet het geval. Het lijkt erop 
alsof Satprem helemaal niet weet dat er eerst een psy-
chische ontplooiing moet plaatsvinden, wil er ook maar 
iets in het lichaam kunnen gebeuren. Dat gaat blijkbaar 
volstrekt aan hem voorbij. Hij is helemaal in de Dood 
geïnvolveerd en maakt dan ook gruwelijke dingen mee 
in zijn nachtelijke belevenissen, nachtmerries, gillend 
wakker worden, om Sujata roepen in plaats van zich naar 
de Moeder te richten, en ga zo maar door.
Op een nacht ziet hij Sri Aurobindo, althans dat ver-
moedt hij, die hem iets vertelt waarvan hij denkt dat 
het over ‘Le cri de la Mort’ gaat (de schreeuw van de 
dood, bladzijde 120). Het beeld is heel vaag, maar toch 
maakt hij er iets heel moois van. Hij heeft niet in de ga-
ten dat het hier om een vijandige Sri Aurobindo gaat, die 
meepraat met de mentale ideeën van Satprem over zijn 
doodsgedachten. Want hij is iedere dag met de Dood 
bezig, hij roept hem in feite ook iedere dag op. Hij is dol 
op de Dood. Satprem haalt ook nog aan, dat Mirra ooit 
gezegd heeft, dat hij een speciale relatie had met de god 
Anubis, de god van de begrafenissen, die afgebeeld werd 
met een jakhalskop. Vandaar dat hij zo gebiologeerd is 
door de Dood, en vijandige krachten stimuleren dat nog 
in Satprem.

Citaten van Sri Aurobindo en Mirra Alfassa
Alles wat Satprem meemaakt vergelijkt hij met za-

ken die Sri Aurobindo en Mirra Alfassa hebben gezegd 
en geschreven. Hij heeft helemaal niet in de gaten, zo 
blijkt, dat zijn ontwikkeling heel anders verloopt, om-
dat hij nu eenmaal Sri Aurobindo en Mirra Alfassa niet 
is. Hij denkt dat hij hetzelfde meemaakt als zij, omdat 
hij theoretische kennis heeft, en deze waarheidskennis 
van Mirra Alfassa en Sri Aurobindo binnentrekt in zijn 
mentaal. Daarna plaatst hij het op de plek waar hij het 
wil hebben, namelijk dat hij volop bezig is met de trans-
formatie van de materie. Zie onder andere bladzijde 113.
Hij vergelijkt alles met zijn mentale inzichten, hij ont-
dekt niets nieuws vanuit zichzelf. Vanuit een ontwik-
kelingsoogpunt bezien, kan dit niet zo zijn. Ieder mens 
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is anders en ontdekt de dingen op zijn eigen specifieke 
wijze. Zo gaat het niet bij Satprem, die heeft zichzelf 
gemaakt tot een soort kopie van Mirra Alfassa en Sri 
Aurobindo.

Wat ook opvalt is dat Sujata Satprem steeds de mond 
snoert met de opmerking ‘dat het de Suprême is die zo 
gek is’ als Satprem iets vreemd vindt. Daarmee zorgt ze 
dat ieder gesprek doodloopt, ze gaan er niet verder op 
in. En Satprem zegt dan meestal braaf: ‘Oui, ma douce.’
Sujata weet klaarblijkelijk ook helemaal niet waar ze het 
over heeft als ze zoiets zegt. Ze heeft het wel gehoord en 
gebruikt dit mentale idee om een zogenaamde oplossing 
te geven voor dingen die zij beiden niet begrijpen.
Satprem gaat Sri Aurobindo en Mirra Alfassa steeds meer 
begrijpen, volgens zijn eigen woorden. Dat woord ‘be-
grijpen’ is al niet wat het moet zijn, want daar gaat het 
niet om. Maar met begrijpen bedoelt Satprem dat hij het 
kan plaatsen wat zij zeggen, hij legt het uit op zijn ei-
gen mentale wijze. Alles van wat hij heeft gehoord wordt 
door hem in een mentaal kader gezet, ook al doet hij net 
alsof dat niet zo is.

Afschuw van de wereld
Satprem geeft nogal af op de wereld zoals hij is. 

Er deugt niets van, alleen hij en Sujata deugen, en nog 
enkele andere getrouwen. Dat zijn er niet veel. Zijn af-
keer van het oude leven zorgt ervoor, dat hij deze gru-
welijkheden kan verdragen in zijn lichaam: de ellende, 
wanhoop en ontreddering.
Ook noemt hij Darwin met zijn ‘Oude, dierlijke evolu-
tie.’ Hij ziet niet, dat Darwin het helemaal niet over de 
evolutie heeft, maar over een gedachte over de evolutie. 
Daar legt hij de vinger niet op, omdat hij deze zaken niet 
psychisch maar zeer mentaal bekijkt.
Satprem heeft een heel verkeerd idee over de ontwikke-
ling van de materie. Hij vergeet de psyche, hij wil geen 
nectar, want dat wil hij niet in een oud lichaam. Alleen 
in een nieuw, en dat moet er komen. Maar dat is een 
brug te ver, hij vergeet de volgorde die er is in een ont-
wikkeling van materie. Hij doet helaas alles zelf, terwijl 
hij niet weet hoe zijn ontwikkeling verloopt.
Hij gruwt van de Verenigde Staten. Hij noemt dat land 
met zijn wapenhandel op bladzijde 284: ‘Organisation 
des Meurtriers Unis’.
Zijn algehele afkeer van de wereld is zeer opvallend. 
Temeer daar het er juist in een ontwikkeling van materie 

om gaat alles lief te gaan hebben zoals het is. Ook de 
meest ongure moordenaar is er om lief te hebben. Van 
dit soort ontwikkelingen is echter niets te bespeuren bij 
Satprem. Hij blijft de wereld verdelen in goed en slecht. 
Hij en Sujata horen bij diegenen die tot de categorie 
‘goed’ behoren.

Geen enkele vraag
De gesprekken tussen Sujata en Satprem vinden 

op dezelfde manier plaats als vroeger tussen Mirra en 
Satprem. Het lijkt ook wel alsof Satprem de plaats in-
neemt van diegene die het allemaal wel weet, ook al zegt 
hij dat hij het niet weet. Sujata kan haar eigen beelden 
niet duiden, dat laat ze aan Satprem over.
Opvallend is dat er nooit een vraag is aan het supramen-
tale over wat dan ook. Satprem zoekt alles zelf uit.
Satprem kan echt alles zelf. Zichzelf met zijn wil niet 
dood laten gaan, Sujata van de dood redden, hij doktert 
alles zelf uit. Vraagt nooit wat aan het supramentale of de 
Moeder. Hij weet werkelijk alles. Zo kan hij ook denken 
dat hij dezelfde weg volgt als Mirra Alfassa, terwijl hij 
gewoon de weg volgt van de vijandige krachten. Ook 
denkt Satprem in zijn onwetendheid, dat hij een kracht 
van Mère voorstelt in het beeld dat Sujata ziet en wat ze 
hem vertelt op bladzijde 273. Hij denkt daar dat hij de 
Moeder is, die iedereen zegent en waarvoor iedereen ook 
knielt.

De lijdensweg van Satprem
Satprem zegt, dat hij zijn lijdensweg alleen maar 

kan verdragen omdat hij zo’n afkeer heeft van de we-
reld. Dat is nogal een vreemde opmerking, want in de 
ontwikkeling van de materie gaat het er juist om, dat 
men alles gaat omarmen in de wereld, wat het ook is. 
Dit vertelt mede over Satprems arrogantie en hoogmoed, 
waarin hij op alles neerkijkt. Hij heeft het ook altijd over 
het dierlijke lichaam op een wijze, waarop duidelijk is 
dat het niets voorstelt. Daarbij haalt hij Sri Aurobindo 
ook weer aan, alsof die het ook zo vindt. Maar die heeft 
het echter heel anders beleefd.
Wat Satprem wrede weerstanden in het lichaam noemt, 
is geen reële kijk op zaken. Hij overdrijft schromelijk 
daarin, omdat hij de vijandige krachten in zijn lichaam 
voelt werken. Deze maken alles gruwelijk, dat wel.
Satprem heeft het altijd moeilijk, het is allemaal niet te 
verdragen. Dat wordt wel steeds duidelijker. Het hele 
boek is er vol van. Daarbij doet hij, alsof het normaal 
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is dat alles zo verloopt, terwijl het dat niet is. Hij zet de 
lezer op een heel verkeerd spoor, omdat hij zelf niet ziet 
hoe de dingen bij hem in elkaar zitten.
Hij vertelt regelmatig hoe lang hij al lijdt. Dat is heel 
abnormaal in een ontwikkeling die heel blij is voor de 
doorsnee mens. Want de ontwikkeling is niet gebaseerd 
op lijden, maar in eerste instantie op de blijdschap van 
de psyche. Die is bij Satprem niet te vinden. Hij zegt 
zijn lesjes op die gericht zijn naar ‘boven’ maar hij is veel 
te ego-gericht bezig. Hij moet schitteren op aarde als de 
grote Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven voor de 
mensheid en de wereld.
Regelmatig spreekt hij ook over het feit, dat het lichaam 
zich aan het einde van zijn mogelijkheden voelt. Dat 
zou al een aanwijzing voor Satprem moeten zijn dat er 
iets mee is. Want het supramentale doet nooit iets met 
het lichaam wat niet kan. Het zijn dingen die vijandige 
krachten aan het lichaam doen. Echter, Satprem blijft 
blind voor alles. Hij blijft geloven in zijn eigen waan-
ideeën over de ontwikkeling van de cellen en alles wat 
daarmee samenhangt voor hem.

Wereldgebeurtenissen
Satprem vindt dat de wereldgebeurtenissen in zijn 

lichaam plaatsvinden, zoals dat bij Moeder was. Hij zet 
ze ook iedere maand voor zijn dagboeknotities, net zo-
als dat in de Agenda van de Moeder gebeurde. Wat hij 
meemaakt plaatst hij zelf in die context. In werkelijkheid 
gebeurt het niet in de wereld, maar in zijn eigen lichaam 
dat het slagveld is waar de vijandige krachten zijn opper-
vlaktelichaam slopen.
Vijandige krachten geven hem in, dat hij werkt voor de 
wereld. Hij zal echter zijn eigen ontwikkeling ter hand 
moeten nemen, en niet Sri Aurobindo en Mirra Alfassa 
willen na-apen.
Dat zijn de sousterrains, waar veel beelden van hem zich 
afspelen. Het zijn zijn eigen onderbewuste kelders vol 
duisternis, gruwelen, moord en doodslag, onwetend-
heid. Hij kruipt ook vaak op zijn buik rond, of ligt plat 
op de aarde. Dit zijn allemaal tekenen dat hij erg in het 
onderbewuste leeft, waarin alle invloeden van buitenaf 
vrijelijk kunnen binnenkomen. Want zijn huis is niet 
dicht, het staat wagenwijd open voor iedereen die zijn 
lichaam wil binnengaan, ook vijandige krachten.
Hij is onmachtig om zelf iets te doen, want hij is het 
supramentale niet. Hij zal een grote ommezwaai moeten 
maken als hij in ontwikkeling wil komen.

Waanideeën
Satprem doet de ontwikkeling in zijn lichaam he-

lemaal zelf. Er is niets te bespeuren van een overgave 
aan het supramentale. Hij heeft het er steeds over dat 
hij dit moet doen en dat. En daarna gaat hij net zoals 
Mirra Alfassa zeggen ‘À Toi, à Toi, à Toi’. Dat komt heel 
vreemd over. Hij doet Haar gewoon na. Maar er is niet 
iets in te horen wat er in de Agenda wel te horen is bij 
Mirra Alfassa. Voor Satprem zijn die dingen frasen, die 
hij opzegt. Bovendien heeft de Moeder al deze dingen 
aan hem verteld, ze maakte die mee. Nu doet Satprem 
of hij het verder moet brengen voor Haar. Dit is wel de 
wereld op zijn kop. Want wat moet hij doen voor Mirra? 
Zij kan haar eigen boontjes wel doppen. Zij is allang een 
waarheidswezen, bovendien zijn er in 1984 nog twee 
waarheidswezens gekomen. Daar rept Satprem totaal 
niet over. Hij is helemaal gedompeld in zijn eigen waan-
ideeën in zijn lila illusie met zijn vijandige krachten.
Hij vertelt dat hij het Licht in zijn skelet wil laten ko-
men, in zijn ruggenwervels vooral. Daar is hij druk mee 
doende. Er is geen vraag over, hij doet het zelf wel.

Een rekenwonder
Satprem rekent alles precies uit. Hoelang hij heeft 

geleden, hoe lang hij uit het concentratiekamp is, hoe-
veel jaren het geleden is dat hij in de Ashram kwam, hoe 
lang Sri Aurobindo in de Ashram is en Mirra Alfassa.
Ook hoe lang het geleden is dat hij niet meer bij Mirra 
mocht komen van Pranab. Met dit alles is hij constant 
bezig.
Nu niet direct een bezigheid, waar mensen mee doende 
zijn als ze in ontwikkeling zijn. Maar Satprem moet na-
tuurlijk wel breed uitmeten, dat hij al 45 jaren lang lijdt: 
van zijn 20e tot zijn 65e nu in 1988. Dat geeft hem een 
aureool van heiligheid. En dat wil hij graag.
Sujata ziet een keer Satprem terwijl hij op de grond ligt. 
Hij is flauw gevallen. Maar ze tilt hem op en zet hem in 
een stoel. Daarom gaan de mensen die in de zaal ver-
blijven, voor hem knielen, en zelfs zijn voeten kussen. 
Satprem zegent hen dan. Hij is al heel lang een goeroe 
voor anderen.
Hij heeft niet in de gaten dat hij hier wel erg vijandig 
bezig is. Hij vindt het wel prima om zo heilig en knap 
te zijn. Zijn 45 jaar heiligheid wordt daarmee nóg beter 
duidelijk gemaakt.
Hij ziet ook een salon vol intellectuelen in zichzelf, een 
persoon rookt een heel dikke sigaar. Satprem ziet dat als 
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iets van de wereld. Maar hij ziet het, dus het is in hem: 
een zaal vol geleerde mentalers, die intellectueel begaafd 
zijn. Maar dus niets weten. De sigaar is de inertie die er 
in zijn lichaam is. Deze personen doen aan als heel men-
taal berekenend. Het zijn personen in hem.

Sujata
Sujata lacht altijd overal om. Vooral als zij niet 

weet waar dingen over gaan. Zij heeft zichzelf daarbij 
een stopwoord geleerd: ‘De Allerhoogste ziet zichzelf al-
tijd als gek’. En als zij vreemde of bizarre dingen zien van 
vijandige krachten, dan maakt ze het gesprek met dat 
zinnetje af. Dat maakt dat het gesprek ook over is. Er is 
niets meer te zeggen.
Sujata lijkt Mirra daarbij na te doen. In de Agenda leest 
men heel vaak dat Mirra moet lachen om wat ze zegt 
(rires). Dat begint hier ook zijn eigen vormen aan te ne-
men. Sujata doet net als Mirra en denkt dat zij hetzelfde 
is. Bovendien snoert ze Satprem op een zogenaamd wijze 
manier de mond. Hij heeft dan niets meer op te zetten.
Vanuit deze zaken blijkt dat Sujata een behoorlijk dicta-
toriaal wezen is. Satprem speelt daarbij voor inquisitie, 
want zoals hij Sujata gebiedt om haar nachtelijke beel-
den te vertellen is ronduit inquisitoir. Geen wonder dat 
Sujata hem dan wel eens even een lesje zal leren!
Zij is ook een heks, want als Satprem een nachtmerrie 
vertelt, en zegt niet te weten wat het is, zegt zij dat het 
een verjaarscadeau is, want het is 30 oktober, zijn verjaar-
dag. Ze moet daar heel erg om lachen, terwijl hij hele-
maal in de ellende zit van die nachtmerrie. Er wordt dan 
ook niet meer over gesproken.
Bovendien is hij wel wat afhankelijk van haar wat de 
beelden betreft, want zij ziet vaker iets, meestal heel lan-
ge verhalen, die duiden op nogal onderbewuste zaken: 
wensdromen.
Een beeld wat zij beiden heel mooi vinden, en dat 
door Sujata wordt gezien, is dat Sujata knielt voor de 
Moeder. De Moeder legt haar hand op haar hoofd en 
begint haar naar beneden te duwen totdat zij helemaal 
met haar hoofd op de grond ligt. Zij vinden het beiden 
heel prachtig, maar het is wel een vijandige kracht die 
dit doet. Zij hebben niets in de gaten, zie bladzijde 313.

Nieuwsfeiten
In december van het jaar 1988 worden ook de 

nieuwsfeiten chronologisch weergegeven. Noch in deze 
chronologie noch in het dagboek van Satprem zelf wordt 

gewag gemaakt van het feit, dat op 19 december 1988 de 
naam van het nieuwe wezen dat er gekomen is op aarde 
de naam ‘lila’ heeft gekregen. Dit is door de Lila Moeder 
van de Schepping of het Lila zelf doorgegeven aan de 
twee nieuwe wezens, die dus lila’s heten en lila’s zijn.
Als Satprem werkelijk vergevorderd was geweest in zijn 
ontwikkeling, dan had hij dit moeten weten. Dan had 
hij het kunnen merken, of hij had het in een beeld ge-
zien. Dat hij niet op de hoogte is van dit opzienbarende 
feit, zegt genoeg. Het is frappant, dat de datum 19 de-
cember zelfs niet in het dagboek voorkomt. Die dag was 
er dus voor Satprem niets bijzonders. Hij heeft nergens 
aantekening van gemaakt.

De waarde van het boek
De grote waarde van het boek kan als volgt worden 

geformuleerd:
Dit deel en alle Carnets die uitgekomen zijn en nog zul-
len uitkomen, zijn een geschenk van hem aan hen, die 
de waarheid willen leren kennen en de waarheid liefheb-
ben. Want zij kunnen door deze boeken, door Satprem 
zelf geschreven, het verschil zien tussen de L’ Agenda de 
Mère en de Carnets d’une Apocalypse. De woorden van 
Mirra, de Moeder, zijn vol waarheid en leven, die van 
Satprem vol Leugen en Dood.
De woorden van de Moeder over de Agenda luiden:

‘Deze Agenda is mijn cadeau aan hen die mij liefheb-
ben. Moeder.’

De Carnets van Satprem zijn een cadeau aan de mens-
heid, aan diegenen die oprecht willen zijn tegenover 
zichzelf. Want zij zullen kunnen zien hoe Satprem wor-
stelt, hoe zijn leven in de illusie van de mensheid vol 
wanen zit. Zij kunnen zien hoe hij gevecht levert met 
de vijandige krachten, en dat hij daar niet zomaar uit is.
Zij kunnen zien dat hij niet de hulp van het supramen-
tale inroept, maar alles zelf in de hand wil houden.
Als zijn boeken daartoe dienen, dan hebben zij hun werk 
heel goed gedaan.
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Borderline
Het bedreigde leven of leven in uitersten

Tekst: C.C.R. Kouseband
Eindredactie Sunya de la Terra 

Borderline persoonlijkheidsproblematiek 
is een psychiatrische stoornis waar menig 
therapeut zich in heeft vastgebeten en op 
is stukgelopen. En toch blijkt deze doel-
groep ‘voer voor psychologen’. Het valt 
op dat veel psychologen dit een interes-
sante ‘doelgroep’ vinden en ondanks het 
feit dat de werkelijke resultaten beperkt 
zijn, storten de meeste therapeuten zich 
hier steeds weer met verve op. Er zijn 
aparte klinieken voor deze stoornis en er 
is een intensief pakket aan methodieken 
ontwikkeld om er enigszins grip op te 
krijgen. Want meer dan ‘grip proberen te 
krijgen op’ is het in feite niet.
Het beeld van een borderline persoon-
lijkheidsproblematiek doet over het alge-
meen heftig aan, zeker als het gaat om de 
zogenoemde low level borderline. Deze 
vorm van borderline kenmerkt zich door 
een geringe remming in doen en laten, 
wat bij borderline vooral resulteert in een 
geringe remming als het gaat om impulsi-
viteit en destructieve gedragingen.
Alleen al het lezen over deze problematiek 
en de symptomen die daarbij horen, geeft 
menigeen een gevoel van ‘hier is geen 
beginnen aan’. De moedeloosheid slaat 
dan ook geregeld toe bij zowel cliënt als 
therapeut.

Methodieken
De methodieken om deze problematiek aan te 

pakken zijn vooral gericht op het leren beheersen van 
impulsief en destructief gedrag. Hiervoor zijn enkele 
programma’s ontwikkeld zoals de dialectische gedrags-
therapie (DGT). Dialectiek staat voor een streven naar 
verandering binnen de context van acceptatie. Er wordt 
vanuit gegaan dat alleen het besef van acceptatie van 
datgene wat is, tot verandering kan leiden 1. DGT is 
een combinatie van westerse gedragstherapeutische ele-
menten (de vaardigheidstraining) en elementen vanuit 
de oosterse levensbeschouwingen, met name zenboed-
dhisme. Hierin spelen de elementen acceptatie en aan-
dacht een belangrijke rol. DGT is een combinatie van 
individuele psychotherapie en een vaar-
digheidstraining. De vaardigheids-
training wordt in een groep 
van ongeveer acht cliënten 
gegeven door twee trainers 
en heeft een verplichtend ka-
rakter. Er zijn enkele duidelijke 
regels waar de deelnemers zich 
aan moeten houden. Elke bij-
eenkomst wordt afgesloten 
met een huiswerkopdracht 
en de deelnemers verplichten 
zich het huiswerk te maken voor 
de volgende bijeenkomst. In de 
vaardigheidstraining wordt gewerkt 
aan het aanleren van vaardigheden 
om beter om te kunnen gaan met de 
problematiek. In de individuele therapie is 
de therapeut gericht op ondersteuning en 

1  Zie: ‘Zoeken naar balans, dialectische gedragstherapie van 
A tot Z’, Wies van den Bosch & Steven Meyer, Pearson As-
sessment and Information 2003
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het bieden van een gezonde omgeving om tot accepta-
tie, zelfonderzoek, zelfinzicht en uiteindelijk verande-
ring van gedrag te komen. De houding van de therapeut 
dient, zo lezen we bij de beschrijving van de methodiek, 
oordeelvrij te zijn 2.

Deze eis die de therapeut wordt opgelegd is gezien vanuit 
de lilaca in feite ook een onmogelijkheid. Een mens is 
per definitie een mentaal wezen, wat inhoudt dat hij al-
les in oordelen vat. Zelfs het pogen om borderliners van 
hun problematiek te bevrijden zegt al dat hun gedrag dus 
niet wordt goedgekeurd, het wordt veroordeeld. Want 
als er geen oordeel over zou zijn, hoefde er toch geen 
therapie te worden toegepast?

Wat is borderline?
Borderline is een persoonlijkheidsproblematiek 

welke zich kenmerkt door het niet kunnen omgaan met 
emoties. Het wordt daarom ook wel emotieregulatie-
stoornis genoemd (ERS). Er is een grote kloof tussen ge-
voel en verstand. De verschijnselen openbaren zich vaak 
tussen het 18e en 20e levensjaar (maar tegenwoordig ook 
eerder), waarbij opvallend is dat borderline drie tot vier 
keer zo vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Bij 
één of twee op de 100 mensen zou deze problematiek 

aanwezig zijn. Het emotieregulatie sys-
teem is overgevoelig en overactief en 

een persoon met borderline, 
zo staat beschreven, ‘is on-
vermogend om hiermee om 

te gaan’ 3.
Borderline kenmerkt zich, in 

meer of mindere mate, door de 
volgende verschijnselen: sterk 

wisselende stemmingen, een 
negatief zelfbeeld, moeite 

zich te hechten aan mensen of 
om mensen los te laten, zelfdes-

tructief gedrag zoals automutilatie 
(zichzelf beschadigen) in eerste 

instantie om vaak heftige spannin-

2  Zie: ‘Zoeken naar balans, dialectische gedragstherapie van 
A tot Z’, Wies van den Bosch & Steven Meyer, Pearson As-
sessment and Information 2003

3  Zie: ‘Borderline persoonlijkheidsstoornis, handleiding voor 
training en therapie’, Marcha M. Linehan, Pearson Assess-
ment and Information 2007

gen te ontladen, verslavingsproblematiek, achterdocht, 
moeite om alleen te zijn, impulsief gedrag, zwart-wit 
denken, moeite om kwaadheid te beheersen, sterke 
angsten, paniekaanvallen, suïcide pogingen en vaak een 
gevoel van leegheid. Er is meestentijds een voortdurend 
gevoel van zich bedreigd voelen. Stemmingen kunnen 
ogenschijnlijk zonder reden omslaan. Zo kan iemand 
het ene moment ‘als een zonnetje’ zijn en het andere 
moment woedend, verdrietig of depressief. Het kan zijn 
dat een woord niet goed valt, een opmerking als negatief 
wordt opgevat, een blik waarin de persoon meent iets 
negatief over zichzelf te bemerken, en ga zo maar door. 
Er is sprake van een negatief en alles op zichzelf betrek-
kend denken en een impulsief reactiepatroon. Dit leidt 
regelmatig tot onvoorspelbaar gedrag. Iemand kan plots 
zijn baan of relatie opzeggen, doorslaan in woede of in 
een vlaag een suïcide poging doen door het innemen van 
teveel pillen bijvoorbeeld. Van al dit soort gedragingen 
kan de desbetreffende persoon korte tijd daarna weer 
spijt hebben om, zo mogelijk met goede voornemens, de 
volgende cirkelgang in te gaan. Een veelgehoord gevoel 
van mensen met deze problematiek is, naast het gevoel 
van bedreiging, een gevoel van leegte. Zich voelen ‘als 
een leeg huis’ zonder contact met de, naar hun idee, voor 
anderen zo leuke buitenwereld.

De lilaca ziet borderline als een uiting van de leegheid 
van een mens die geen contact heeft met zichzelf of met 
zijn psyche. Hij voelt zich niet-bestaand, niet gezien 
door anderen. Hij wil zich steeds maar laten zien als zeer 
meevoelend, maar dat wordt door anderen niet beant-
woord door de negatieve en moeilijke sfeer die de mens 
met borderline uitstraalt. Opvallend is ook hoe rigide 
borderliners zijn, zij hebben zeer strenge en fundamen-
talistische ideeën over hoe zij zelf zouden moeten zijn. 
Zij vinden anderen niet goed, zij voldoen niet aan hun 
strenge normen. Zij worden dan ook vaak woedend als 
anderen niet doen wat zij willen of zijn zoals zij willen. 
Kortom, mensen met deze verschijnselen leven los van 
zichzelf en iedereen. Zij kunnen geen contact hebben óf 
omdat zij zelf te slecht zijn, maar ook omdat anderen zo 
ontzettend slecht en boosaardig zijn. Toch verlan gen zij 
naar een betere wereld, waarin zij zonnig kunnen leven. 
Die is er echter niet, want ieder mens leeft in een wereld 
vol onmogelijkheden en duisternis.
De mens in zijn totaliteit is nog niet wat hij moet wezen, 
hij is nog niet volledig mens geworden. De persoon met 
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borderline-verschijnselen voelt zich niet thuis bij zich-
zelf, niet thuis bij anderen en hij voelt zich niet thuis in 
de wereld. Hij zou als een kruisridder te paard de wereld 
willen bekeren en kastijden voor het kwaad dat zij in zich 
draagt. Dat maakt het leven erg moeilijk, want mensen 
zijn niet te bekeren. Zij zijn zoals ze zijn en dat is nu juist 
iets wat zo een persoon per se niet wil accepteren.

Verklaringsmodellen
Binnen de psychiatrie zijn over de oorzaak van bor-

derline verschillende verklaringsmodellen. Een psycholo-
gisch verklaringsmodel betreft die van de hechtingspro-
blematiek in de vroege jeugd. Hechtingsproblematiek zie 
je vaak bij mensen die in hun (vroegste) jeugd veel onvei-
ligheid hebben meegemaakt. Hierdoor heeft de persoon 
vanuit zijn vroegste ontwikkeling, geen of onvoldoende 
basisvertrouwen opgebouwd. Dit is van invloed op hoe 
hij op latere leeftijd met relaties omgaat. De onveilig-
heid zit vaak in traumatische ervaringen in de jeugd zoals 
seksueel misbruik, ernstige emotionele verwaarlozing of 
mishandeling, waarbij het kind niet kon rekenen op de 
bescherming van zijn ouders, of ernstige psychiatrische 
problematiek van ouders. Het blijkt dat met name vrou-
wen die in hun jongste jeugd een onveilige hechting heb-
ben meegemaakt, eerder vatbaar zijn deze problematiek 
te ontwikkelen.
Naast deze psychologische verklaring zijn er ook bio-
logische en genetische verklaringsmodellen, evenals 
verklaringen vanuit de neuropsychologie ofwel de ont-
wikkeling van de hersenen. Een biologisch en genetisch 
verklaringsmodel is dat het bij borderline gaat om aan-
geboren afwijkingen wat betreft impulsiviteit en emo-
tionele instabiliteit. Deze afwijkingen staan bekend als 
erfelijk. Hersenonderzoek suggereert dat impulsiviteit, 
welke zo kenmerkend is voor borderline, geassocieerd 
kan worden met een verlaagde serotine-activiteit in de 
hersenen. Serotine heeft een invloed op stemming, zelf-
vertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. 
Het speelt ook een rol bij de verwerking van pijnprikkels. 
Het wordt ook wel het ‘feel good’ stofje in de hersenen 
genoemd. 4 Over het algemeen wordt een combinatie 
van deze factoren als oorzaak gezien. DGT gaat uit van 
het biosociale verklaringsmodel. Het ziet de borderline-
persoonlijkheid als een, in aanleg emotioneel kwetsbaar 
persoon die is opgegroeid in een ‘invaliderende omge-

4 Zie: Wikipedia en www.die-eet-site.nl

ving’. Hiermee wordt een ziekmakende omgeving be-
doeld. Of, in termen van de DGT, ‘een omgeving die 
disfunctioneel gedrag bekrachtigt en ervaringen van het 
individu niet of onvoldoende erkent’ 5. Hierdoor leert de 
persoon niet meer te vertrouwen op zijn eigen ervaring, 
maar keurt deze af.
In de lilaca wordt uitgegaan van het feit, dat de mens een 
persoon is die in evolutie is en daardoor in het menselijk 
stadium zal moeten leren wat het doel in zijn leven is en 
waar hij naar toe gaat na de dood. Iedereen is verwik-
keld in dit evolutieproces, en het borderline-verschijnsel 
is in feite ook een zoeken van een mens naar zijn ware 
bestemming en zijn oorspronkelijke bron van leven. Zou 
hij met het lila in aanraking komen dan zouden er poor-
ten worden geopend en gezichtspunten kunnen komen 
die zijn leven in een totaal ander perspectief kunnen 
zetten. De invloeden van negatieve energieën zouden 
kunnen worden beperkt, zodat hij of zij weer wat meer 
standvastig in het leven zou komen te staan.
Invloeden vanuit de jeugd of invloed van serotine in de 
hersenen is hierbij van bijkomend belang. Het centrale 
punt ligt hierin, dat de mens met borderline iemand is, 
die zoekt naar zichzelf maar zichzelf niet kan vinden en 
losgekoppeld is van zijn persoon.

Dialectische gedragstherapie
Marscha Linehan is een psy-

choloog die een specifieke 
behandelmethodiek heeft 
ontwikkeld voor deze 
groep, de dialectische ge-
dragstherapie (DGT). Het 
voert te ver om uitgebreid op 
deze behandelmethodiek in te 
gaan, maar op enkele hoofd-
items van de methodiek 
wordt hier kort ingegaan. De 
methodiek is gericht op gedrags-
therapeutische principes zoals het 
aanleren van nieuwe vaardigheden 
(vaardigheidstraining), op leren ac-
tief waar te nemen (kernoplettend-
heid) en op acceptatie ‘van wat is’ om te ko-
men tot verandering (dialectiek). 

5  Zie: ‘Zoeken naar balans, dialectische gedragstherapie van 
A tot Z’, Wies van den Bosch & Steven Meyer, Pearson As-
sessment and Information 2003
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Bij acceptatie hoort ook dat de cliënt eigen reacties van 
indertijd gaat ‘zien’ als begrijpelijk binnen de context 
van een vaak ziekmakend milieu, in plaats van zichzelf 
hierom te veroordelen.
Door middel van de vaardigheidstraining wordt gewerkt 
aan het aanleren van basisvaardigheden om emoties te 
reguleren. Er wordt onder andere geoefend met, zoals 
dat genoemd wordt, bewustzijnsvaardigheden, met als 
doel tot stabiliteit en controle te komen. De cliënt leert 
om zijn ‘emotionele geest’ (gestuurd worden door emo-
ties) te herkennen, evenals zijn ‘redelijke geest’ (verstand 
en logica voeren de regie), met als uiteindelijke doel te 
komen tot de ‘wijze geest’. De ‘wijze geest’ is in termen 
van de DGT ‘de synthese van de emotionele en redelijke 
geest’. Hier wordt ‘intuïtief weten’ aan emotioneel erva-
ren en logische analyse toegevoegd. Deze ‘staat van be-
wustzijn’ kan worden herkend ‘aan de daarmee gepaard 
gaande kalmte’ en ‘weten dat het goed is iets te doen of 
te laten’ 6.

Vanuit de lilaca gezien is hier een opvallend woordge-
bruik te signaleren. Want wat hier met ‘geest’ wordt be-
doeld is niet duidelijk. In de lilaca wordt ‘geest’ gezien 
als essentiële bewuste substantie, een materiële stof die 
in ieder mens latent aanwezig is maar die niet gekend 

wordt in zijn kwaliteiten. Wanneer er con-
tact zou zijn met deze geest, het zelf of 

het wezen, zou het probleem 
van borderline meteen zijn 
afgehandeld. De betref-

fende persoon zou er geen 
last meer van hebben. Emoties 

in genoemde therapie gaan mees-
tentijds over de zwakke en dis-

harmonische emoties van het 
ego, die dan door het rede-

lijke verstand zouden moeten 
worden beheerst. Dit is wel een 

heel erg moeilijke opgave, want 
borderliners zijn op zich al zwakke 

personen en zij kunnen hun leven 
niet in de hand houden, laat staan dat 

zij in moeilijke situaties hun verstand moeten 
gaan inschakelen. Iemand die geen borderli-

6  Zie: ‘Zoeken naar balans, dialectische gedragstherapie van 
A tot Z’, Wies van den Bosch & Steven Meyer, Pearson As-
sessment and Information 2003

ner is kan dit al nauwelijks. Deze therapie ziet er dus wel 
leuk uit, maar is een verzinsel dat niet strookt met de 
machteloosheid van de mens met borderline.
De termen bewustzijn en geest wekken de indruk dat 
we hier te maken hebben met een spirituele methodiek. 
Dat is echter niet zo, ook al wordt gebruik gemaakt van 
inzichten uit het zenboeddhisme. De methodiek is ui-
termate mentaal. Het vraagt een behoorlijke training en 
vooral ook discipline en volharding om deze technieken 
te blijven gebruiken in het dagelijks leven. Vooral tijdens 
spanningsvolle momenten blijkt het vaak moeilijk om 
geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen.

Vervolgens gaat het om de vaardigheid kernoplettend-
heid. Dit is de Nederlandse vertaling van mindfullnes en 
dit fenomeen staat de laatste jaren in de volle belangstel-
ling binnen de psychiatrie. Mindfullness komt uit het 
zenboeddhisme. Het gaat er om, om met ‘volledige, niet 
oordelende overgave op een taak of activiteit gericht te 
zijn’. Dit kan een gerichtheid zijn op de taak of activi-
teit zelf, of juist op de eigen belevingen en lichamelijke 
sensaties 7. De bedoeling is om te leren onderscheiden 
wat zich zoal in het lichaam afspeelt. Zodat de persoon 
leert om niet vanuit zijn emoties of impulsen te reageren, 
maar veeleer vanuit de mind ofwel denkende geest.
Of, zoals in DGT benoemd, ‘de wijze geest’. Mindfullness 
is erop is gericht alles met aandacht te doen, ‘er bij te 
zijn’, ‘wakker’ te zijn. Of het nu gaat om het wassen van 
een bord, het drinken van een glas thee, de opvoeding 
van je kinderen of, en dat is vooral bij borderline van 
belang, de eigen belevingen en lichamelijke sensaties te 
gaan leren herkennen.
Tot slot de individuele psychotherapie. Deze is er vooral 
op gericht om, in termen van de DGT, de invaliditeit 
(zichzelf voortdurend veroordelen en niet meer vertrou-
wen op de eigen ervaring) die de persoon heeft aange-
leerd door de invaliderende omgeving waarin hij is opge-
groeid, om te buigen naar validiteit (gezondheid).
De therapeut werkt vanuit acceptatie en een oordeelvrije 
houding aan verandering, zo is de idee. De therapie richt 
zich op zelfonderzoek en de therapeut zal de persoon 
ondersteunen en activeren om de geleerde vaardigheden 
van de training, in dagelijks leven te blijven oefenen en 
gebruiken. Om zo een meer gezonde omgeving te schep-
pen. Waar sprake is van ernstige traumatisering kan 

7 Zie o.a. Wikipedia onder ‘Mindfullness’ en ‘DGT’.
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EMDR worden ingezet voor de verwerking van trauma-
tische ervaringen.
Er wordt binnen de DGT-methodiek weliswaar uitge-
gaan van verandering door acceptatie, maar er zijn ook 
geluiden dat DGT vooral gericht is op het leren mana-
gen van je gedrag en niet zozeer op verandering.
Dit is onzes inziens een reëler uitgangspunt en waar-
schijnlijk zijn deze geluiden er, omdat blijkt dat het in 
de praktijk daar vaak op neerkomt. De theorie gaat uit 
van een bewustzijnsverandering, maar in feite kan daar 
niet van worden gesproken. Bewustzijn wordt, zo blijkt, 
binnen de DGT gezien als cognitie, denken, brein. Het 
gaat dus vooral om een cognitieve verandering. Een an-
ders leren denken, het weer grip krijgen van het denken 
op emoties, om van daaruit tot een gedragsverandering 
te komen. Een bewustzijnsverandering omvat veel meer 
dan dat. Want in de lilaca wordt bewustzijnsverandering 
gezien als een verandering van het bewustzijn van de ma-
terie van het lichaam, waarin alle gedragspatronen zijn 
opgeslagen en van waaruit de borderliner ook handelt. 
Hij is een slaaf van zijn gedragspatronen, een slaaf van 
zijn onderbewuste ideeën en gedachten. Deze kunnen al-
leen worden veranderd door het lila, de energie die werkt 
in de wereld aan de verdere evolutie van de mens, dus 
ook aan die van de borderliner.
Een verandering van het lichaamsbewustzijn kan alleen 
plaatsvinden via een nauw contact met deze lila ener-
gie, de Evolutiekracht die alle leven en bestaan omvat. 
Zij kan ervoor zorgen dat het lichaamsbewustzijn weer 
wordt gekoppeld aan het zelf, zodat de persoon even-
wichtiger wordt en het leven weer ziet zitten.

Praktijksituatie 1
Romy is een 21-jarige jonge vrouw bij wie de di-

agnose borderline-persoonlijkheidsstoornis is gesteld. Ze 
heeft bij de GGZ de training vaardigheden emotie regu-
latie stoornis (VERS) gevolgd en komt bij mij om dat-
gene dat ze in de training heeft geleerd aan vaardigheden, 
in de praktijk van alledag vast te houden.
Romy is al jaren bekend bij de GGZ en heeft zodoende 
al verschillende hulpverleners gehad. Op haar 14e is ze bij 
de GGZ gekomen, omdat het thuis en op school steeds 
slechter ging. Er was sprake van seksueel misbruik bin-
nen het gezin, een alcoholische vader en een moeder die 
zelf jaren lang seksueel misbruikt is geweest in haar gezin 
van herkomst. Moeder was nog zo met zichzelf bezig en 
haar moeizame huwelijk dat ze niet in staat was om zich 

daadwerkelijk met haar kinderen bezig te houden. De 
sfeer thuis was vaak spanningsvol en bedreigend. Romy 
liep vast op school en ook thuis vond ze geen rust door 
de voortdurende spanningen. Ze begon steeds negatie-
ver over zichzelf te denken, kreeg eetproblemen in een 
poging om negatieve gevoelens weg te eten, paniekaan-
vallen en heftige stemmingswisselingen. Op haar manier 
probeerde ze voor zowel vader als moeder te zorgen, wat 
niet lukte. Vader was vooral grof en afwijzend naar haar 
en moeder was vaak depressief. Rond haar 15e jaar werd 
Romy uit huis geplaatst en kwam in een gezinshuis te-
recht. In een gezinshuis worden jongeren opgenomen 
die niet meer thuis kunnen wonen. Het dient als een 
vervangende opvoedingsplek binnen de structuur van 
een gezin, voor kinderen die uit een voor hen onveilige 
of onmachtige gezinssituatie komen. Er is een ouderpaar 
dat er voor heeft gekozen deze kinderen op te vangen 
en er wonen vaak vijf tot zes kinderen uit verschillende 
gezinnen bij elkaar. Soms heeft het ouderpaar ook eigen 
kinderen.
Inmiddels woont Romy samen met een jongen die ze 
heeft leren kennen via een datingsite. Ze zijn binnen drie 
maanden gaan samenwonen en ze merkt dat ze erg bang 
is dat de relatie misloopt. Ook is ze sterk afhankelijk van 
haar moeder met wie ze dagelijks contact heeft en raad-
pleegt over elke beslissing die ze wil ne-
men. Ouders zijn gescheiden, moeder 
is in therapie geweest en het 
contact tussen moeder en 
Romy is, aldus Romy, goed, 
ook al vindt ze dat moeder 
zich wat teveel met haar be-
moeit. Tegelijkertijd realiseert ze 
zich dat ze zelf om alles advies 
vraagt van haar moeder, dus 
ze kan het ook wel snappen 
dat moeder zich met haar be-
moeit. Ze probeert de geleerde 
vaardigheden uit de VERS-training 
in praktijk te brengen. Ze merkt 
echter dat ze zich snel onzeker voelt 
en voortdurend geneigd is om beves-
tiging te vragen. De problematiek kenmerkt 
zich onder andere in het feit dat ze, kort voor 
het weer opstarten van behandeling, opge-
nomen bleek te zijn in de crisisafdeling van 
het ziekenhuis vanwege het innemen van 
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een teveel aan pillen. Ze zag, zo vertelt ze later, ‘het even 
helemaal niet meer zitten’ vanwege problemen met haar 
vriend. Ze had gedacht ‘dat het maar beter was als ze 
er niet meer was, want dan had niemand meer last van 
haar’, en nam teveel pillen in. Haar vriend treft haar min 
of meer bewusteloos aan en ze wordt in allerijl naar het 
ziekenhuis gebracht waar haar maag wordt leeggepompt. 
Langzaam maar zeker komt ze weer bij haar positieven.
Tijdens het eerste individuele therapiegesprek bespreken 
we onder andere of ze tijdens de hierboven genoemde si-
tuatie, nog een moment heeft gedacht aan de vaardighe-
den die ze heeft geleerd tijdens de vaardigheidstraining. 
Het blijkt dat ze deze vaardigheden niet heeft gebruikt 
omdat ‘het haar plotseling teveel werd’ en ze in feite al 
eerder gas terug had moeten nemen in de zin van rust, 
maar dat niet had gedaan.

Vanuit het zicht van de lilaca op deze dingen valt op dat 
er altijd wordt gezocht naar uiterlijke omstandigheden 
die de oorzaak zouden zijn van het probleem borderline. 
In eerste instantie ligt de problematiek altijd in de mens 
zelf. Het feit dat dit meisje in de omstandigheden leeft 
waarin ze leeft, is niet de oorzaak van haar probleem. 
Dit probleem is in haar lichaamsstructuur neergelegd, 
een structuur van atomen, moleculen en cellen die veel 

zwakheden in zich dragen. Romy kan 
niet alleen zijn, zij kan niet zelfstan-

dig leven. Zij heeft altijd de 
ondersteuning van anderen 
nodig, hetzij een moeder of 

een vriend. Zij kan niet on-
afhankelijk beslissingen nemen. 

Dit alles vertelt dat zij niet leeft 
met zichzelf, haar persoon, zij 

leeft in een leegte van niet-
bestaan. Dit geeft altijd een 
sterk minderwaardigheids-

gevoel, Romy is altijd een min, 
anderen zijn plus. In de lilaca zal 
het doel zijn om te komen tot noch 

min noch plus, maar tot een harmo-
nisch samengaan van de persoon, het 

zelf, en zijn lichaam. Dat lichaam kan in ver-
andering komen, sterker worden doordat de 
lila energie er in werkzaam is en zodoende 
kan er ook het nodige zicht komen op de 
manier van leven van Romy. Zij kan gaan 

ontdekken hoe zij is en leeft. Dat alleen al geeft houvast 
en meer zekerheid.

Praktijksituatie 2
Eline is een 20-jarige jonge vrouw die tot haar 9e 

jaar, naar haar zeggen, een redelijke jeugd heeft gehad. 
Er was weliswaar veel ruzie tussen ouders en ze had vaak 
het gevoel te moeten kiezen tussen één van beide ouders, 
maar er was voor haar gevoel een betrekkelijke stabiliteit 
in haar leven.
Op haar 9e scheidden haar ouders. Zowel vader als moe-
der hadden een nieuwe partner. Binnen korte tijd stond 
het leven van Eline ‘totaal op zijn kop’. Ze vond dat haar 
moeder zich liet kleineren door haar nieuwe vriend en 
had het gevoel dat zij door deze man als last werd gezien. 
Ruzies liepen zo hoog op dat ze besloot bij haar vader te 
gaan wonen. Na enkele dagen bleek echter dat ze ook 
daar niet welkom was. Vader was vooral met zijn nieuwe 
vriendin bezig en het leek erop dat hij niet direct op de 
komst van zijn dochter zat te wachten. Daarbij waren en 
voortdurend ruzie’s tussen hem en Eline. Na korte tijd 
besloot hij dat ze in behandeling moest. Zo kwam ze op 
jonge leeftijd in een behandelsetting voor kinderen met 
gedragsproblemen terecht. Ze kreeg kennis aan een jon-
gen die aandacht voor haar had en ondanks het feit dat 
hij haar binnen korte tijd begon te mishandelen, bleef ze 
bij hem uit angst voor eenzaamheid. Op haar 15e kwam 
ze in een begeleid woonproject terecht, waar jongeren 
leren om zelfstandig te wonen. En op haar 17e woonde ze 
zelfstandig. Ze had de relatie met de jongen die haar mis-
handelde inmiddels verbroken, maar kwam vervolgens 
in aanraking met mensen die ook niet de beste invloed 
op haar hadden. Zo bleek in ieder geval achteraf. In het 
begin vond ze het vooral spannend en sensationeel. Nu 
achteraf zegt ze dat het in feite een min of meer crimineel 
circuit was waar drugs, alcohol en seks hoogtij vierden. 
En als dat er niet was, was haar leven een hel. Op haar 
19e merkte ze dat dit leven haar langzaam maar zeker aan 
het vernietigen was, en ondanks het feit dat haar gehele 
sociale leven bij deze zogenaamde vriendengroep te vin-
den was, nam ze de beslissing uit ‘het wereldje’ te stap-
pen. Ze kreeg hierbij hulp van haar ex-vriend die haar 
indertijd mishandeld had, maar nu, volgens haar zeggen, 
was veranderd. Toch voelde ze zich leeg, uitgebuit, alleen 
en eenzaam. Nu de actie en spanning van het leventje dat 
ze had geleid weg was, leek er niets meer over. Ze begon 
met een middelbare beroepsopleiding en kreeg een baan. 
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Toch kan ze het niet vinden. Ze merkt heftige emotio-
nele uitbarstingen en om haar emoties enigszins de baas 
te zijn blijft ze doorgaan met het gebruik van drugs. Ze 
besluit de hulp van de GGZ in te roepen. De diagnose 
borderline-persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld en ze 
krijgt ondersteunende medicatie zodat ze kan stoppen 
met het veelvuldig blowen.
Haar leven hangt van impulsieve beslissingen aan elkaar, 
maar wat gunstig is, is dat er ergens in haar iets is dat 
heeft aangevoeld dat ze uit een leventje moest stappen 
welke ze als vernietigend voor zichzelf ervaarde. Nu voelt 
ze slechts de leegte en de heftige stemmingswisselingen, 
maar ook de behoefte zichzelf te leren begrijpen en haar 
emoties onder controle te krijgen.

Ook in dit geval is in de lilaca gebleken dat het niet de 
uiterlijke omstandigheden gaat, maar om hoe de persoon 
in kwestie zelf leeft. De structuur van de lichaamsmaterie 
bepaalt voor een groot deel haar leven, want zij leeft niet 
met zichzelf. Zij staat los van de werkelijkheid, zij leeft 
in een wereld die de duisternis van haar bestaan voluit 
laat zien. Zij neemt haar toevlucht tot milieus waarin 
negatieve krachten en energieën haar lichaam volop wil-
len slopen. Zij heeft wel de moed zich aan dit milieu te 
ontworstelen, maar meer niet. Zij blijft onevenwichtig 
en blijft haar uitweg zoeken in middelen die haar lichaam 
slopen. Zolang zij niet de moed heeft om onder ogen te 
zien wat haar beweegt om dit te doen, zal zij zwak blijven 
en afhankelijk. Het enige wat haar zou kunnen helpen is 
te zien dat zij gebruikt wordt door negatieve energieën 
die haar dit alles laten doen. Zij heeft daar geen verweer 
tegen. Dit leven vanuit een onderbewuste irreële denk-
wijze in de materie kan alleen worden opgeheven door 
een diepgaand inzicht in de werkingen van negatieve 
energieën op het lichaam.

Inzichten vanuit lilaca
Vanuit onderzoek in de lilaca naar de werking van 

het menselijk lichaam is gebleken dat de genoemde emo-
tieregulatie problemen vooral worden veroorzaakt door 
het totaal losraken van de persoon en zijn lichaam. Ook 
zijn destructieve krachten en energieën volop werkzaam 
in de lichaamsmaterie van borderliners. Energieën die 
doorgaans niet worden herkend en kunnen worden be-
noemd door de gemiddelde therapeut.
Met DGT werkt men met technieken uit de cognitieve 
gedragstherapie en technieken uit het zenboeddhisme) 

aan het leren beheersen van deze krachten. Er is echter 
geen zicht op de aard en werking van deze krachten. 
Beheersing of controle betekent dat er geen daadwerkelij-
ke verandering plaatsvindt. Er kan wel een oppervlakkige 
verandering plaatsvinden, in de zin van gedragsveran-
dering. De destructieve krachten en energieën worden in 
het beste geval onderdrukt. Op onverwachte momenten 
kunnen deze echter altijd weer de kop opsteken, zoals in 
de praktijk dan ook vaak het geval is.
De lilaca biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in de 
oorzaken van de ontregeling van stemmingen en emoties 
welke zo kenmerkend is voor borderline-problematiek. 
In de praktijk blijkt dat de combinatie van (weer) ver-
trouwen krijgen in eigen ervaringen en inzicht in de aard 
en werking van de krachten die voor het ontregelen van 
stemmingen en emoties zorgen, een verhelderend effect 
heeft voor cliënten met deze problematiek. Het werkt or-
denend in het denken en biedt de mogelijkheid om tot 
een keus te komen om wel of niet met deze krachten mee 
te gaan. Het is gebleken dat cliënten soms in korte tijd in 
staat blijken destructieve gedragingen zoals eetverslaving 
of automutilatie te stoppen. Hiermee zijn de krachten 
die hiervoor zorgen weliswaar niet verdwenen, maar enig 
inzicht in de werking van deze krachten zorgt ervoor dat 
ze minder kans hebben om de mens met borderline hele-
maal te manipuleren. Zo blijkt lilaca een 
zinvolle bijdrage te kunnen leveren 
aan de huidige behandelme-
thoden bij borderline pro-
blematiek.

Lilaca biedt, in tegenstelling 
tot de huidige behandelmetho-
dieken, de mogelijkheid om te 
komen tot een daadwerkelij-
ke bewustzijnsverandering. 
Hierdoor kan de problema-
tiek zoals die nu bestaat in feite 
in zijn geheel opgeheven worden. 
Dat vraagt echter een andere bena-
dering en inzet van zowel therapeut 
als cliënt, waarbij de wil tot zelfont-
wikkeling centraal staat. En daarmee tot ver-
diepend zelfonderzoek naar de werking van 
de eigen lichaamsmaterie en de mogelijkhe-
den tot ontplooiing van de persoon zelf of-
wel de kernpersoon.
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Tekst: Sunya de la Terra

Dier
van het
seizoen

Deze prachtige vlinder behoort tot 
de familie van de Pieridae, de Witjes 
en daarbinnen tot de subfamilie 
Coliadinae (luzernevlinders). Het is 
een dagvlinder uit de familie waar-
toe ook het koolwitje behoort. Het 
vrouwtje is heel bleekgroen en het 
mannetje geel. Op de vleugelpunten 
hebben zij beiden een oranje stip zit-
ten.
Deze vlinder leeft alleen op de 
Rhamnus frangula, de vuilboom 
of sporkehout genoemd en op de 

Rhamnus cathartica, de wegedoorn. 
De vuilboom is ruimschoots op de 
Pauwekroon aanwezig, dus de ci-
troenvlinder heeft het daar goed. 
Het is de waardplant die hij nodig 
heeft om zijn eieren op te leggen, zo-
dat de rupsen flink te eten hebben.
De citroenvlinder heeft een lang 
leven, meer dan een jaar. Hij over-
wintert als vlinder in struikgewas 
of in dichte graspollen. Hij is daar 
ternauwernood te zien, want hij lijkt 
sprekend op een blad. Een blad met 

gaatjes en nerven en stekeltjes aan de 
rand. Hij vertoeft graag in het bos, 
in de bosrand, in parken en tuinen.
Het leuke is dat de citroenvlinder 
veel slaapt, hij doet een winterslaap 
en een zomerslaap. Zo slaapt hij in 
zijn leven aardig wat af. Hij is dan in 
rust en spaart zijn energie. Hij vliegt 
van eind juni tot begin oktober of 
van half februari tot begin juni. De 
rups is van half april tot eind juni 
te vinden precies op de nerf van een 
blad. Hij is daar bijna onzichtbaar, 
want hij is ook nog groen.

Op de Pauwekroon heeft deze vlin-
der een goed leven. Er zijn volop 
planten die zorgdragen voor zijn 
voeding, zoals de Liatris spicata en 
de Lantana camara. De eersten zijn 
in de Driftentuin en het Rosarium te 
vinden en de Lantanastruik staat op 
het terras Le Midi. In het Vlinderbos 
voelt hij zich ook op zijn plaats, daar 
staan de vuilbomen. 
De citroenvlinder is een aparte ver-
schijning. Hij blijft vaak heel lang 
op een bloem zitten om te snoepen 
van de nectar en kan dus heel goed 
worden bekeken. Hij laat zich ook 
graag bekijken, lijkt het wel. Op de 
Lantana zittend heeft hij zijn vleu-
gels wat uitstaan, dat gebeurt niet 
zó vaak bij hem. Hij neemt het ze-
kere voor het onzekere en met dichte 
vleugels lijkt hij veel meer op een 
blad dan met geopende vleugels. Hij 

Gonepteryx rhamni
Citroenvlinder
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heeft wel een menselijk trekje. Hij 
houdt veel van rust, wat wel over-
eenkomt met hoe mensen zijn. Hij 
houdt van slapen en mensen doen 
dat ook een derde deel van het leven.
Charmant is zijn voorkomen en zijn 
kleur is heel fijnzinnig lichtgroen 
of wat meer goudgeel. Zijn vlucht 
is niet fladderend, maar meer zwe-
vend. Hij daalt koninklijk neer op 
een bloem. Hij dartelt niet rond, 
maar houdt het rustig. Hij is van 
adel en gedraagt zich daar ook naar.
Gonepteryx rhamni, hoe mooi ook 
om te zien, leeft alleen voor het eten 
en het nageslacht.
Het meest fascinerend is om hem 
rustig en systematisch bezig te zien 
op een bloem. Hij neemt de tijd 
om zo’n schermvormige bloem als 
de Lantana of de aarvormige Liatris 
met zijn tong uit te zuigen. 
Waardig beweegt hij zich en waardig 
verheft hij zich om verder te vliegen. 
Naar zijn volgende maaltijd.
Zo kan hij voor een ieder een leven-
de herinnering zijn aan de subtiele 
waardigheid die er kan opbloeien in 
de ziel van een menselijk wezen.
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Tiger Woods
wonderkind of golfrobot

Het kind
„Pappie, kan ik vandaag met je 

oefenen?” Tiger Woods is twee jaar 
jong als hij zijn vader op zijn werk 
belt en hem hoopvol vraagt of ze 
weer samen kunnen gaan trainen 
en golfen. Tiger kon met achttien 
maanden nog niet tot vijf tellen, 

maar wist intuïtief wel wanneer zijn 
vader een ‘double bogey’ maakte 
op de golfbaan. Dat is een score 
van zes daar waar de norm (PAR = 
Professional Average Result) voor 
het aantal slagen voor die hole een 
vier behoort te zijn.
Met Kerstmis, vijf dagen voor zijn 

eerste verjaardag, krijgt 
Tiger zijn eerste golfclub. 
Vanuit zijn baby stoeltje, vijf 
maanden oud, ziet Tiger 
hoe zijn vader zijn eigen 
swing aan het oefenen is 
voor de garage door golfbal-
len tegen een net te slaan. 
Zijn vader Earl was op een 
dag gegrepen door het golf-
spel en haalde in korte tijd 
een behoorlijk spelniveau. 
Hij besloot toen voordat 
Tiger geboren werd, dat als 
er nog een kind kwam, dit 
voorbestemd zou zijn om 
een goede golfer te worden. 
En Tiger kwam ter wereld. 
De gedroomde wens van 
zijn vader ging in vervul-
ling, maar was het ook wel 
Tigers wens?

Ouders met een 
droom

Eldrick Tont Woods is ge-
boren op 30 december 
1975. Hij werd door zijn 

vader Tiger genoemd naar een colle-
ga-veteraan van hem in de Vietnam-
oorlog, de strijder Vuong Dang 
Phong die toen ook de bijnaam 
Tiger had. Beide soldaten streden zij 
aan zij en redden elkanders leven in 
die oorlog. De naam Tiger staat voor 
vader Woods symbool voor: onver-
schrokkenheid, agressiviteit, moed 
en leiderschap. Eigenschappen die 
hij had ervaren tezamen met Vuong 
en hij hoopte dat zijn zoon op zijn 
vriend zou lijken en hem hiermee 
zou eren.

Zijn eerste fascinatie voor het spel 
is wel in zijn babystoeltje opgewekt. 
Want zijn vaders enthousiasme 
werkte zo aanstekelijk, dat hij on-
middellijk vol aandacht is voor de 
swing en de vlucht van het kleine 
witte balletje. Op deze zeer jonge 
leeftijd wil menig kind zich het liefst 
met één held identificeren: zijn va-
der. Vanaf het moment dat bleek dat 
Tiger over een uitzonderlijk goede 
balans beschikte gecombineerd met 
zijn gretige interesse in papa’s golf-
swing, zijn beide ouders als een team 
gaan samenwerken. Tilda Woods, 
zijn moeder, zorgde voor de prak-
tische organisatie en de discipline: 
Tiger mocht pas gaan trainen als zijn 
huiswerk af was en daarna bracht zij 
hem naar de golfbaan. Earl was de 
toegewijde trotse vader én leraar die 

Tekst: H.A.F. van de Rijdt
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zijn geluk niet op kon om zijn zoon 
te kunnen coachen.
Mede door zijn functie als beroeps-
militair, had Earl Woods het psy-
chologisch inzicht verkregen dat 
leerprocessen, zeker bij kinderen, 
te allen tijde eenvoudig, uitdagend, 
competitief en prettig als criteria 
dienden te hebben. 
Ook wist hij dat bewegingen die al 
op zo jonge leeftijd werden aange-
leerd als vanzelf vastgelegd zouden 
worden, zodat er een natuurlijke 
beweging ontstond die zich voltrok 
zonder nadenken. Daarom ook werd 
er vanaf het moment dat Tiger kon 
lopen dagelijks getraind en vader 
Woods zag erop toe dat het initia-
tief om spelenderwijs te trainen van 
Tiger zelf kwam. Vanuit hun ge-
loof in God voelden beide ouders 
zich ook nog eens gesterkt om een 
instrument en hulp onderweg te 
zijn om Tigers mogelijke potentiële 
golfcapaciteiten tot volle wasdom te 
brengen. ‘Waarom God? Wat heb 
ik gedaan om dit mooie en speci-
ale kind te verdienen?’, vraagt Earl 
Woods zich af in zijn eigen memoi-
res. Hij wist niet dat hij het over een 
robot had.

Zo werd Tiger het kind dat de dro-
men van zijn ouders waar moest 
maken. Zowaar geen gemakkelijke 
opgave. Tiger werd hun eerste en 
enige prioriteit. De ontwikkeling 
van Tiger tot topgolfer werd hún le-
vensdoel en alles in het leven draaide 
om Tiger, hét object waar zij voor 
leefden.
Beide ouders gaven de golfer in spé 
een fundament waarop hij altijd kon 
terugvallen en Tiger vertrouwde hen 
voor honderd procent.
Zo begon zich in het gezin Woods 
iets af te tekenen van een fanatiek en 

disciplinair gebeuren dat zijn weerga 
niet had. Er werd aan Tiger niets ge-
vraagd. Vanaf de wieg zag hij al golf-
clubs en golfballen. Geen wonder 
dat zijn aandacht alleen daarop was 
gericht en op niets anders. Er werd 
hem nooit iets anders geleerd dan 
het golfspel. 
En zo groeide Tiger zeer eenzijdig op 
in een sfeer van competitie en sport. 

Een algemene kennis van zaken had 
hij niet, hoewel zijn moeder belang 
hechtte aan scholing. Zijn ouders 
wilden alleen een kind dat goed kon 
golf spelen. Verder ging hun droom 
niet.
Zij wilden schitteren door hun kind, 
dat was het middel om hun eigen 
droom te bereiken. Daar hadden ze 
alles voor over. Zij wilden hem de 
beste golfspeler van de wereld ma-
ken als dat kon. Vader Woods zou 
hem alle kneepjes van het vak leren. 

Als Tiger daaraan kon beantwoor-
den, was hij een goede zoon.

Het begin van de carrière
Tiger gaat op 4-jarige leeftijd 

deelnemen aan jeugdtoernooien en 
competities in de staat Carlifornië 
waar hij op dat moment woont. 
Nagenoeg geen enkele wedstrijd 
in welke leeftijdscategorie dan ook 
heeft Tiger verloren. En meestal was 
hij veruit de jongste.
Tiger wilde altijd winnen, hoe oud 
of jong zijn medespelers ook waren.
Op een foto is te zien hoe Tiger als 
5-jarige wordt geïnterviewd en ge-
filmd door een lokale televisiezen-
der. De uitstraling van zijn lichaams-
taal kan op zijn minst als ‘opvallend’ 
worden omschreven. Als een volwas-
sen mediaveteraan en al van top tot 
teen een professionele golfer uitbeel-
dend, staat hij de pers te woord. Er is 
een rust in zijn lichaam die men niet 
vaak bij kinderen tegenkomt, hoogst 
waarschijnlijk door zijn boeddhisti-
sche opvoeding mogelijk gemaakt. 
Hij is zeker van zichzelf en gesteund 
door zijn vader heeft hij geleerd om 
altijd te zeggen: „Ik lig op koers om 
de allerbeste golfer ter wereld te wor-
den.”

Als een robot naar de top
Als het gaat om overwinningen 

dan is Tigers amateurcarrière van 
een ongekende schoonheid. Zo won 
hij drie maal achter elkaar de US 
Junior Amateur titel gevolgd door 
drie maal het US Amateur. Met een 
teamgenoot wint hij voor Amerika 
in 1994 het World Amateur Team 
Championship in Parijs. Van de vele 
heroïsche gevechten, daar waar de 
ontknoping pas na vier dagen toer-
nooistrijd op de laatste hole, vaak 
met de laatste putt beslecht wordt, 

„Ik lig op koers om 
de allerbeste golfer 

ter wereld te worden.”
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zijn nog televisiebeelden en com-
mentaren beschikbaar. ‘Goodness, 
gracious, he’s a great ball of fire’ is 
zo’n commentaar en tevens de titel 
van een artikel over Tiger Woods 
in de Sport Illustrated van februari 
1995. Langzaam wordt duidelijk dat 
Tiger een ander type golfspel speelt 
dan zijn concurrenten en collega’s. 
In dit artikel wordt ook beschreven 
dat Tiger als 6-jarige naar tapes luis-
terde met de indoctrinerende tek-
sten zoals: ‘My decisions are strong’. 
‘I do it all with my heart’. ‘I 
focus and give it my all’. En: 
‘My will moves mountains’.

Terwijl Tiger thuis zijn swing 
aan het oefenen was voor de 
spiegel of aan het putten op 
het tapijt, video’s bekeek van 
eerder gespeelde golftoer-
nooien, werden niet alleen 
zijn fysieke swingpatronen 
ingeslepen, maar werd ook 
zijn mentaliteit gevormd. In 
feite werd hem geleerd dat als 
hij wilde slagen in zijn missie 
om te winnen, hij ook over 
een ‘donkere zijde’ moest be-
schikken. Zijn vader noemde 
het ‘coldness’. Het was deze 
‘onverstoorbare koelheid’ die hem 
zelf overeind had gehouden in de 
Vietnamoorlog. En hij wist dat het 
kunnen hanteren van een psycholo-
gische oorlogvoering ook in het golf-
spel een vereiste is om aan de top te 
kunnen komen.
Zo werd Tiger door zijn beide ou-
ders geindoctrineerd met het golf-
spel. Hij was er helemaal door bezet, 
er bestond niets ander voor hem. In 
feite een zeer eenzijdige opvoeding 
waarin alles draait om een golfbal. 
Tiger was een golfbal geworden en 
alles wat daarom heen belangrijk is. 

Dat is nu niet iets waar een ander 
jaloers op hoeft te zijn. Gevangen 
zijn in een sport en niets anders 
meer zien dan dat, is een regelrechte 
bewustzijnsvernauwing. Maar Tiger 
weet niet beter en is er door beze-
ten. Zijn ouders vinden alles goed, 
als hun droom maar bewaarheid kan 
worden door hun kind Tiger. Zelfs 
methoden om Tiger te hypnotise-
ren werden niet geschuwd. Zo kreeg 
Tiger via zijn vader een sportpsy-
choloog, Jay Brunza, die Tiger bin-

nen een minuut kon hypnotiseren 
en hem zodoende enkele trance- en 
denktrucs leerde. Moeder Woods 
kende haar bijdrage in de vorming 
van Tigers mentale wil door hem in 
contact te brengen met meditatie-
technieken vanuit een boeddhisti-
sche invalshoek.

Het wordt steeds meer duidelijk: er 
wordt niets aan het toeval overgela-
ten en Tiger doet het anders. Hij is 
de levende golfrobot van zijn ouders 
geworden, hij leeft geen eigen le-
ven. Tiger is een soort fabriekspro-

duct zonder een eigen wil en eigen 
interesses. De uitkomst is dat Tiger 
niet alleen beschikt over een uit-
muntende techniek, een super fit 
en conditioneel sterk lichaam maar 
ook beschikt over een grote mentale 
wilskracht.
Langzaam maar zeker begint zich 
een legende te vormen en worden de 
prestaties van Tiger onderdeel van 
het Amerikaanse nationale sportbe-
wustzijn. Zij houden allemaal van de 
robot die Tiger Woods al is.

In sportminnend Amerika 
waar topprestaties hand in 
hand gaan met topbelonin-
gen is er dan nog maar een 
vraag: ‘Wanneer wordt Tiger 
professioneel golfer en laat hij 
zijn onbetaalde amateurstatus 
voor wat hij is?’

Touring pro
Nog steeds met zijn va-

der als leraar en helper achter 
zich gaat Tiger in 1996 over 
van amateurgolfer naar prof-
golfer. Met de aankondiging 
van het reclame tv-spotje 
‘Hello world’ maakt Tiger in 
augustus 1996 zijn overstap 
én bedoelingen duidelijk: hij 

wil de wereld tonen wie hij is. Beter 
gezegd: zijn ouders willen nu zien 
of hun droom werkelijkheid wordt. 
Want Tiger is een uitstekende golf-
speler dankzij hun golfrobotopvoe-
ding.
Op de eerste zes holes van zijn eerste 
professionele toernooi, het Greater 
Milwaukee Open, maakt hij drie 
birdies (birdie: 1 slag onder PAR) 
en een eagle (eagle: 2 slagen onder 
PAR). Hij tekent een sponsorcon-
tract met Nike voor ruim 40 miljoen 
dollar en met de golfballenfabrikant 
Titleist voor 20 miljoen.
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Hij wordt dat jaar ‘PGA Tour Rookie 
of the Year’, de beste eerstejaars-golf-
pro. Het gezaghebbende sportweek-
blad Sports Illustrated benoemt hem 
tot Sportman van het Jaar.
Nog datzelfde jaar introduceert hij 
het dragen van een rood poloshirt 
gedurende de finale-ronde van een 
golftoernooi. Het is een eerbetoon 
aan zijn Standford Universiteit waar 
hij twee jaar studeerde, maar boven-
al symboliseert de rode kleur Tigers 
bedoelingen op de golfbaan: agres-
sie, geldingsdrang en een enorme 
competitiegeest. Voor Tiger is alles 
en iedereen ‘een competitie’ en eer-
zuchtig als hij is, duldt hij niemand 
naast zich.

Standford University is bekend om 
zijn studies computerkunde, wis-
kunde, fysica en sociologie, hoewel 
deze universiteit nog bekender is 
door zijn golfbaan, waar vaak inter-
nationale toernooien worden gehou-
den. Vandaar dat Tiger Woods deze 
universiteit koos om te studeren, een 
studie die hij niet heeft afgemaakt. 
Hij kon dan studie combineren met 
golfspelen.

Topprestaties
Zijn hegemonie ten opzichte 

van zijn collega’s blijkt uit de World 
Ranking, de rangschikking waarin 
alle professionele golfers wereldwijd 
zijn opgenomen en waarin hij gedu-
rende 331 weken onafgebroken de 
nummer 1 is. Tiger heeft de juiste 
topsporthouding en dat is: hard zijn 
voor jezelf, dan kun je ook hard zijn 
voor de ander. Je moet over lijken 
kunnen gaan, zonder enig mededo-
gen. Je moet beschikken over een 
conditioneel gezien sterk lichaam en 
met veel discipline heel veel trainen. 
Tiger kan en doet het; met plezier of 

vanuit een gestrengheid, dat maakt 
hem niet uit. Hij is opgevoed met de 
missie van zijn ouders en dat is het 
enige dat telt voor hem. Hij heeft ge-
leerd hoe je anderen kunt beïnvloe-
den zodat hij diegene is die winnen 
zal.

Zijn vader had hem onder alle om-
standigheden geleerd sterker te zijn 
dan elke opponent die hij in zijn ver-
dere loopbaan nog zou tegenkomen. 
Deze gestrenge, militair getinte 
mentale training loopt als een rode 
lijn door Tigers opvoeding en ont-
wikkeling tot robot-topgolfer. Vader 
Woods zelf heeft geen spijt van zijn 
consequente aanpak en vorming van 
Tigers persoonlijkheid, hij is er trots 
op. Toch geeft hij, ongewild wel-
licht, in zijn boek ‘Training a Tiger’ 
ook aan dat het tot een mis-vorming 
kan leiden. Hij schrijft: ‘Ouders, 
wees gewaarschuwd, je bent een 
monster aan het maken! Maar het is 
wel een prachtig monster, deze han-
dige, jonge student. En je zult heel 
trots en gelukkig zijn als je ziet hoe 
je kind zich ontwikkelt, niet alleen 
als een golfer maar als een persoon. 
Deze twee gaan hand in hand.’ De 
vader, verkerend in een roes van per-
fectie en in de queeste naar onover-
winnelijkheid, vindt dat het doel de 
middelen heiligt.

En zo wordt Tiger een product, een 
jongen die geen eigen leven heeft, 
die nergens kan bogen op een eigen 
mening en inzicht. Hij is een men-
taal fysiek materiële robotmens ge-
worden, zonder een eigen wil. Hij 
moét wel gehoorzamen aan zijn li-
chaam dat van jongs af aan bewerkt 
is met golfpatronen. Hij weet niet 
beter of hij ís het golfspel, dat is het 
enige wat hij kent.

Zoals in de carrière van elke top-
sporter zijn er ups en downs te be-
leven. De tijdelijke tegenslagen heb-
ben meestal te maken met fysieke 
blessures, zoals een knieblessure die 
hij had. Maar meestal waren zijn 
mindere periodes debet aan swing-
veranderingen.
Samen met zijn coach zocht Tiger 
naar de zwakke plekken in zijn golf-
spel om vervolgens maanden lang 
intensief te trainen met als doel zijn 
swing en korte spel nog constanter 
te maken. Want constantheid is de 
rode draad waar het om gaat in wed-
strijdgolf dat zich uitstrekt over vier 
dagen, en waarbij elke slag opnieuw 
de juiste subtiele concentratie en 
doelgerichtheid vraagt. Tiger zoekt 
naar de perfectie omdat hem dat nog 
meer onoverwinnelijk zal maken. 

En zo wint hij het ene na het an-
dere toernooi, net zoals in zijn ama-
teurperiode. Hij is fanatiek, op het 
bezetene af als het erom gaat om te 
winnen. Daarbij moet hij zich disci-
plinair gedragen en niet te veel fees-
ten, niet te veel seks hebben, zoals 
dat in iedere sport vereist is. Maar 
Tiger overbelast zichzelf met deze 
zware discipline, die hij wel moét 
aanhouden om de droom van zijn 
ouders in stand te houden. Van hem 
wordt het uiterste gevraagd en hij 
volvoert dat ook als een robot: hij 
moet op de top blijven staan. 

Negatieve krachten beïnvloeden zijn 
lichaamsbewustzijn nogal: hij is zeer 
agressief in zijn spel want hij is ver-
plicht te winnen. Dat is een zwaar 
moéten, hij is allang niet meer met 
een golfspel bezig, maar veel meer 
met een dwangmatigheid die niet 
meer als normaal kan worden be-
schouwd.
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Het éne record
Er is echter één record in de 

golfsport dat Tiger nog niet geëve-
naard of verbroken heeft en dat is 
het aantal overwinningen op de zo-
genaamde ‘Majors’. Net zoals in het 
professionele tenniscircuit (Roland 
Garros, Wimbledon, US Open en 
Australian Open) telt de golfsport 
jaarlijks vier Majors, top-toernooien 
met een internationaal deelnemers-
veld waarvoor enkel de allerbesten 
zijn uitgenodigd.

Toernooien winnen wereldwijd is 
sportief gezien een prima prestatie 
en interessant voor de portemonnee, 
maar de echte topgolfers worden 
voor wat betreft hun ‘onsterfelijk-
heids-status’ afgerekend op het aan-
tal gewonnen Majors. 
Tigers teller staat momenteel op 14 
Major overwinningen en is daar-
mee de jongste golfpro ter wereld 
met dit aantal overwinningen. Maar 
hij is niet de golfer met de meeste 
overwinningen, dat is namelijk Jack 
Nicklaus. Jack Nicklaus, met als 
bijnaam ‘the Golden Bear’ heeft 18 
Major overwinningen op zijn naam 
staan. 

Jack Nicklaus was in de jaren 80 van 
de twintigste eeuw de beste golfer 
van zijn tijd. Tiger kende als kind 
alle statistieken van de sportpresta-
ties van Jack Nicklaus tot in de klein-
ste details uit zijn hoofd, ze stonden 
geschreven op het behang van zijn 
slaapkamer. Hij droomde ervan om 
deze ooit te kunnen voorbijstreven. 
Sinds hij droomt om de beste golfer 
aller tijden ooit te worden, weet hij 
dat hij alle records van Jack Nicklaus 
moet evenaren of verbeteren en zíjn 
18 Major overwinningen zal de 
Mount Everest zijn, die hij zal moe-
ten beklimmen.

Maar Tiger is jong, hij wordt dit jaar 
pas 36 jaar en juist in het golfspel 
komt de rijpheid met de jaren. De 
pure fysieke component om top-
prestaties te kunnen leveren is van 
minder doorslaggevende betekenis 
dan in vele andere sporten. Golf 
is geen actie-reactie sport, het is 
met name een concentratiesport en 
wordt omwille van zijn moeilijk-
heidsgraad ook wel ‘de koning van 
de sporten’ genoemd. De impact 
van een foutieve slag is relatief ge-
zien moeilijker te herstellen dan bij 

de meeste andere sporten. Het is ook 
altijd een gevecht met ‘je zelf ’ zoals 
dat in de sportjournalistiek wordt 
genoemd. Daarmee wordt bedoeld 
het egolichaam, dat moet presteren 
in de sport. Dan ben je wat, zeker 
als je vindt dat je niets voorstelt. En 
dat is bij de meeste sporters het ge-
val, zij voelen zichzelf niet bestaand 
en vinden het heerlijk om te schit-
teren. Vanuit de lilaca gezien komt 
het ‘zelf ’ van de mens er nooit aan te 
pas. Het schitteren maskeert de ar-
moede van Tiger Woods, die evenals 
de gehele mensheid leeft in een il-
lusie, zonder werkelijkheidsgehalte. 
Winnen geeft macht, maar ook be-
staan.
En daar gaat het Tiger Woods om, 
dat is hem met de paplepel ingego-
ten. Hij moest iets worden, topgolf-
speler, omdat hij niets was. Zijn per-
soon is nooit naar voren gekomen, 
al wilde zijn vader dat graag geloven. 
Hij vertoont daarmee veel gelijkenis 
met de beroemde tennisspeler Boris 
Becker, die een tennisrobot was.

Maar wat wel zeker is: in het golfspel 
kun je het winnen of verliezen niet 
bij de tegenstander leggen, je bent 
zelf voor 100 procent verantwoorde-
lijk voor je prestaties. Roem en eer 
hangen af van wat je in huis hebt. 
De golfsport doet een beroep op al-
les wat je in je lijf hebt: het fysiek 
moét volhouden, emotioneel moet 
je keihard zijn en mentaal moet je 
een stootje kunnen hebben. Elke 
spier, het gevoel en iedere gedachte 
dient in dienst te staan voor het be-
reiken van het doel: de ‘hole’. Alle 
functies van het lichaam moeten sa-
menwerken en goed gecoördineerd 
zijn. De psyche komt er niet aan te 
pas, het is een golfmachine die op 
de baan staat, en die moet gesmeerd Tiger Woods hier samen met zijn grote voorbeeld, Jack Nicklaus
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werken, door niets gestoord en hij 
moet recht op het doel afgaan.
Golf is een totaalsport die je alleen 
kunt bedrijven, als je ook de humor 
die erin verscholen zit, met momen-
ten kan beleven. Zoals ballen die in 
het water worden geslagen of golf-
ballen die in het niets verdwijnen. 
Een glimlach is daarbij wel op zijn 
plaats, zeker als je heel erg je best 
hebt gedaan om de bal in de juiste 
richting te slaan. Maar toch, zelfs 
topgolfspelers kunnen in zulk soort 
humoristische toestanden verwik-
keld raken.

Wel is Tiger Woods de eerste sport-
man die de 1 miljard dollargrens 
aan verdiensten heeft overschreden. 
Er lijkt geen record dat Tiger niet 
kan verpulveren of verbreken, en hij 
heeft nu zijn leeftijd nog mee.
Het gaat Tiger voor de wind en het 
record van Jack Nicklaus lijkt een 
kwestie van tijd. Zijn bestaan en 
zijn macht zijn op het hoogtepunt. 
Hij heeft alles wat zijn hartje kan 
begeren in zijn illusoire menselijke 
bestaan.

Het menselijke geluk 
van Tiger

Tiger Woods heeft alles in huis om 
als een gelukkig mens door het le-
ven te gaan. Meer dan een miljard 
aan verdiensten, vele kostbare bezit-
tingen, een jonge knappe Zweedse 
vrouw, Elin Nordegren, twee ge-
zonde kinderen, een jongen en een 
meisje, en ook nog een leuke hond. 
Toekomstperspectieven voor tal van 
nieuwe en uitdagende projecten 
waarin hij zich andermaal kan pro-
fileren als de charismatische sport-
man, de best mogelijke reclamema-
ker voor de business en de ideale 
schoonzoon.

Hij wordt door iedereen, zowel de 
arbeider, als de rijke en beroemde, 
jong en oud, zwart en blank, ge-
waardeerd en gerespecteerd en ieder-
een lijkt hem het beste te gunnen. 
Hij heeft zijn menselijke bestaan, 
ook al is het een illusoir, onwerke-
lijk bestaan, goed opgebouwd. Het 
vervelende van een illusoir bestaan 
is, dat het niet is wat het lijkt te zijn. 
Want, zoals heel duidelijk is geble-
ken in de lilaca, in de illusie leeft 
een mens alleen met wanen. Dat is 
een wat gevaarlijke toestand, want 
waanideeën hebben geen werkelijk-
heidsgehalte. Het betekent dat een 
bestaande menselijke toestand van 
het ene op het andere moment op-
eens kan veranderen, zonder dat je 
daar zelf de hand in hebt. Dat kan 
meevallen, maar het kan ook zwaar 
tegenvallen. Het is maar net zoals 
het uitpakt. Het begon er al mee dat 
zijn vader, zijn idool, op 3 mei 2006 
overleed aan prostaatkanker en een 
hartinfarct. Dat was een zware dob-
ber voor Tiger. Maar dat is te over-
komen, de dood is een trouwe ka-
meraad in het menselijke leven, hij is 
er altijd, en soms kun je meemaken 
dat hij iemand bij zich roept die je 

lief is. Zo is het leven bekeken van-
uit het menselijke zicht. Zo beleefde 
Tiger dat ook. Hij had het gevoel 
dat hij in de ogen van zijn vader ge-
daan had wat hij kon: Tiger had zijn 
droom waargemaakt. En een vader 
kan zich niets beter wensen dan dat 
als het een zoon betreft.

Met de oprichting van de Tiger 
Woods Foundation doet Tiger zijn 
duit in het zakje als het gaat om 
naastenliefde en weldoenerij. Met 
dit fonds wil hij jongeren een ex-
tra kans geven met diverse leerpro-
gramma’s om hun dromen en hun 
carrière, in sportief of beroepsmatig 
perspectief, waar te maken. Sinds 
de oprichting in 1996 hebben hier 
meer dan 10 miljoen meestal jonge 
mensen gebruik van kunnen maken.
Alles lijkt te kloppen in zijn be-
staans- en machtsillusie: geld, roem, 
macht, eer en ook respect, hij heeft 
het allemaal.

De robot gebroken
Toch gebeurt er dan in 2009 

iets in zijn leven dat aan deze bijna 
perfecte staat van leven, bestaan en 
macht een gewelddadige deuk geeft. 

De familie Woods in gelukkiger tijden
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Tiger Woods komt voor de publieke 
opinie in een kwalijk daglicht te 
staan als blijkt dat hij er nog een 
tweede, geheim leven op nahoudt. 
De een na de andere buitenechte-
lijke affaire komt aan het licht en 
veroorzaakt in het doorgaans wat de 
seksnormen betreft nogal puriteinse 
Amerika, veel misnoegen en ophef. 
Tiger blijkt seksverslaafd. Zijn voor-
treffelijke rol van de modelgolfrobot 
en ideale echtgenoot valt aan dig-
gelen en er gaat een schok van ver-
ontwaardiging door Amerika en het 
wereldwijde golfnetwerk. Heel veel 

sponsors, waaronder Gilette en de 
sportdrank-firma Gatograde trekken 
zich al snel terug. Tiger Woods als 
sekssymbool en stralend middelpunt 
van hun kostbare product is nu even 
niet wat de consument zal weten te 
appreciëren.

Tag Heuer, die zelfs een speciaal 
golfhorloge maakte voor Tiger, zegt 
het reclamecontract op. Dit horloge 
was heel bijzonder, het was het eerste 
professionele golfhorloge. Het was 
een lichtgewicht titanium construc-
tie, het was in staat om een 5000 Gs 

schok op te vangen, veel meer dan de 
krachten die worden opgeroepen in 
een normale golfswing. Maar na de 
affaire wilde Tag Heuer niets meer 
met Tiger Woods te maken hebben.
Iedereen probeert een slaatje te slaan 
uit dit onverwachte gebeuren. Voor 
de paparazzi is het iets geweldigs, 
voor Tiger stort zijn wereld ineen. 
Het is een gat in zijn blazoen, deze 
seksmaniak die nu tevoorschijn is 
getreden. De hele wereld smult er-
van, maar Tiger is troosteloos. Hij 
kan en wil niet accepteren dat hij zo 
is. Terwijl lilaïsch gezien de seksma-

niak een bewustzijn is, wat in ieder 
mens in het geheim schuilt in zijn 
onbewuste en onderbewuste grof-
stoffelijke lichaam.

Deze seksmaniak moest zich altijd 
stil houden, hij behoorde niet in 
het strenge, gedisciplineerde leven 
van Tiger. Hij moest een golfrobot 
worden en daar hoort geen seksma-
niak bij. Echter, dit bewustzijn leeft 
en bestaat wel in het menselijke li-
chaam. En als hij al te zeer wordt 
onderdrukt kan hij op een dag naar 
voren springen en openlijk doen wat 

hij wil in plaats van in het geheim. 
Voor Tiger was dit de enige uitlaat 
voor de strenge disciplinaire op-
voeding die hij kreeg, voortgezet in 
zijn volwassen leven. Het is niet zo 
vreemd dat dit zich dan voordoet. 
Het is in feite normaal, dat een zeer 
streng levensprincipe vraagt om uit-
spattingen op een bepaald gebied. 
Tiger is een jonge, gezonde man 
en had nooit tijd om in zijn jeugd 
te experimenteren met meisjes en 
vrouwen. Hij ontmoette zijn vrouw 
op het golfveld, trouwde haar en had 
toen al zijn geheime seksavonturen.

Naar buiten toe bleef hij de vol-
maakte man en golfspeler. Maar zijn 
seksenergieën zochten een uitweg 
en wilden geen robotdiscipline. Zo 
leefde hij een dubbelleven, alleen 
door zijn ijzeren discipline kon hij 
dit alles heel lang geheim houden. 
Gelukkig was zijn vader al overle-
den, anders was deze zwaar in hem 
teleurgesteld geweest.

Tiger en de seksmaniak
Tiger kon dit alles niet zo snel 

verwerken. Hij was van een grote 
hoogte pijlsnel gevallen in een diep 

Tiger Woods, vertwijfeld en verslagen
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dal. Zijn huwelijksleven was ver-
stoord, zijn vrouw liep weg. Zijn 
hele bestaan was gekelderd, zijn 
roem en eer weg, zijn status was nog 
nihil. Zijn illusoire leven was wreed 
verstoord.

Natuurlijk ging dit niet in de koude 
kleren zitten. Juist in het golfspel 
waarin de interactie van emoties en 
gedachten een grote rol spelen in 
de concrete fysieke swingcoördina-
tie van de golfspeler, zijn dit soort 
schandalen ook van grote invloed 
op zijn prestaties als sportman. Zijn 
ego was zwaar gekwetst. In decem-
ber 2009, ruim een maand na de be-
kendwording van zijn talrijke seksu-
ele escapades, kondigt Tiger aan dat 
hij voor onbepaalde tijd geen profes-
sioneel golf zal spelen. De kijkcijfers 
op de verschillende golfsportkanalen 
die Amerika rijk is, lopen onmid-
dellijk terug. Zonder deelname van 
Tiger wordt er lang niet zoveel te-
levisie gekeken en dat betekent sig-
nificant minder reclame-inkomsten 
voor de tv-stations. Een financiële 
en sportieve crisis in de aanzienlijke 
Amerikaanse golfbusiness dreigt. 
Eens te meer blijkt hoe Tiger Woods 
de laatste decennia zijn stempel 
heeft gedrukt op het professionele 
wereldwijde golfcircuit, en hoe de 
verschillende betrokkenen hier wel 
bij voeren.

Tiger Woods probeert in een speciale 
kliniek van zijn seksverslaving af te 
komen. Zij zullen hem weer discipli-
neren. Echter, de seksmaniak blijft 
in de lichaamsmaterie van Tiger 
werken. Een gedragsverandering on-
dersteund met een grote discipline, 
is het hoogst haalbare zichtbare re-
sultaat. Dat kan Tiger goed, hij is er 
vanaf de wieg in getraind door zijn 

ouders. Hij kan zijn gedrag verbe-
teren, de seksmaniak blijft gewoon. 
Hij kan ieder moment weer naar 
voren treden. Zonder verandering 
in de atomen van het lichaam zal hij 
er last van blijven hebben. Want de 
seksmaniak is één keer uitgebroken, 
en zal het nu steeds weer proberen.
Hier blijkt hoe een mens van het een 
op het andere moment een idool of 
een monster kan zijn in de ogen van 
het publiek.

Tiger Woods probeerde voor zover 
mogelijk zijn naam en eer te zui-
veren en bood tijdens een publieke 
persconferentie in het openbaar zijn 
excuses aan. Het was een onterend 
gebeuren. Terwijl de Amerikanen 
zich verlustigden aan dit schandaal, 
zat iedereen ingetogen naar Tigers 
excuses te luisteren. Iedereen moet 
weer gaan profiteren van Tiger en 
hem uitbuiten. Hij is geld waard, 
dus excuseren en alles snel vergeten. 
De show moet weer verder gaan, an-
ders wordt er niet genoeg verdiend.
Zo blijkt, dat Tiger alleen een wil-
loos voorwerp is van reclame en in-
dustrie. Als hij is zoals het grote geld 
het wil, is het goed. Als hij een an-
dere kant toont, moet hij snel weer 
de oude worden, anders kan Tiger 
het wel vergeten. Tiger is slechts een 
slachtoffer van reclame en industrie 
en hij doet er graag aan mee. Hij is 
er afhankelijk van. Hij heeft er zijn 
rijkdom aan te danken.

Typerend is in dit geval een recla-
mespotje van Nike die in april 2010 
wordt vrijgegeven. Daarin is een 
stille, sombere en bijna wezenloos 
voor zich uitkijkende Tiger te zien. 
Op de achtergrond is de stem van 
zijn vader, Earl Woods, die in zijn 
tijd bekend stond als een echte vrou-

wenversierder en een zware drinker. 
Hij ondervraagt Tiger, met een on-
derzoekende zware stem en zegt:„Ik 
wil weten wat je gedachten zijn. Ik 
wil weten wat je gevoelens zijn. En 
leerde je iets daarvan?” De camera 
zoemt daarna in op Tiger, die als 
het ware naar de geest van zijn vader 
kijkt. Zijn vader heeft hem gemaakt, 
zijn vader heeft hem gebroken, lijkt 
dit spotje te zeggen.

Zijn vader dacht dat het leven van 
een jong wezen maakbaar zou zijn 
door een strak bedacht plan, een 
flinke portie inzet en veel hoop en 
geloof. Om van Tiger een topgolfer 
te maken werd er gebruik gemaakt 
van de doelgerichtheid, het ritme en 
de kracht van zijn lichaam. Dit zijn 
kwaliteiten die in het lichaam van 
Tiger in uitzonderlijke mate ontwik-
keld zijn. Zijn persoon mocht niet 
bestaan. Zijn lichaam, zijn ego werd 
getraind en getraind. Al het andere 
telde niet mee. Zelfs het boeddhis-
me was een training. De rest was 
bijzaak, zijn moeheid, de angst, de 
agressie, de negatieve krachten, zijn 
tegenstanders die zijn vijanden zijn, 
alles moet op de koop toe worden 
genomen. In dit enge opvoedingsge-
vangenisje moet hij gaan mikken op 
het hoogst haalbare in zijn categorie. 
Maar er komt een kink in de kabel, 
de seks.

Zou hij weer gaan seksen of 
gaat hij de Major winnen?

Dat vraagt iedereen zich af. Kan hij 
nog wel zo goed golf spelen? Komt 
hij sterker of zwakker terug? Gaat hij 
het nog maken, nog Majors winnen 
of niet?
Een half jaar speelt hij niet. Zijn 
vrouw gaat van hem scheiden. Hij 
moet afkicken van de seks. Hij moet 
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excuses aanbieden voor zijn gedrag. 
En dan?
Het jaar 2010 wordt het eerste jaar 
dat hij geen overwinning behaalt 
sinds zijn entree op de professionele 
PGA Tour en daarmee verliest hij 
ook zijn nummer 1 ranking.
Hij neemt een andere coach. De pu-
bliciteit rondom zijn persoon neemt 
alleen maar toe, al is het een nogal 
bizarre publiciteit waarbij steeds 
meer details over zijn seksverslaving 
worden beschreven. De mensen 
smullen. Tiger niet.

Het is inmiddels 2011 en als in april 
het eerste Major, het prestigieuze 
‘The Masters’ golftoernooi op de 
kalender staat, zijn we terug bij die 
ene vraag die de grote internationale 
‘golf-familie’ bezighoudt namelijk: 
kan hij nog een Major winnen? Kan 
hij weer de nummer 1 van de wereld 
worden?
Tiger wordt in dat toernooi vierde 
met vier slagen achterstand op de 
nummer 1. Niet slecht, maar voor 
de eerzuchtige Tiger niet goed ge-
noeg. Voor hem geldt enkel de num-
mer 1 positie.
Als begin juni het ‘U.S. Open’, de 
tweede Major van het golfseizoen 
wordt gespeeld, trekt Tiger zich te-
rug wegens een blessure aan zijn lin-
kerknie en achillespees. Het is een 
blessure waar hij al enige tijd door 
wordt gekweld. Op zijn twittersite 
schrijft hij: „Ik ben zeer teleurge-
steld. Op dit moment moet ik door 
deze frustratie heen.”

In juli wordt het ‘Britse Open’ ge-
speeld, het enige Major toernooi dat 
in Europa wordt gespeeld maar wel 
gezien wordt als het voornaamste 
Major. Ook hier meldt Tiger zich 
voor af, zowel mentaal als fysiek is 

hij er niet klaar voor om een rol van 
betekenis te kunnen spelen. Steeds 
komt dezelfde vraag terug en het 
spookbeeld dat Jack Nicklaus de 
grootste golfer aller tijden zal blijven 
doemt bij elke Major meer dan ooit 
op. Ondertussen zegt hij de twaalf-
jarige succesvolle samenwerking met 
zijn caddy Steven Williams op. De 
golfmedia zowel op papier als elek-
tronisch smullen ervan en hebben 
weer nieuws voor een groot publiek. 
Alles buiten ze uit als het Tiger 
Woods betreft. Als het over Tiger 
gaat, wordt het blad wel gelezen.

Nummer één af
De concurrentie zit ondertus-

sen niet stil. In het alsmaar meer 
internationaler wordende deelne-
mersveld van mogelijke winnaars, 
kan tegenwoordig iedereen een 
toernooi winnen. Het winnaarsveld 
wordt in zijn geheel bezien, steeds 
breder en onverwachter. Bovendien 
betreden nieuwe jonge talenten met 
nog technisch volmaaktere swings 
dan deze van Tiger, reeds de sporta-
rena. Ze staan inmiddels hoger in 
de worldranking en trappelen als 
veulens, ongeduldig om hún ide-
aal waar te maken. En dat is, hu-
moristisch genoeg, zo goed spelen 
als maar kan, zoals het ideaal van 
Tiger was. Vroeger kon niemand er 
mee omgaan dat Tiger boven aan de 
lijst stond. Maar nu is dat anders. 
Sportpsychologisch gezien is er ook 
iets veranderd: Tiger is te verslaan, 
zijn onoverwinnelijkheidsaura is 
niet meer.

Een hard gelag
Tiger zal zijn lichaam nog ver-

der moeten gaan uitputten met zeer 
veel trainingen. Hij heeft al last van 
zijn knie en achillespees, dat blijft 

zijn zwakke plek. Hij is verder al 
twee keer geopereerd aan zijn ogen. 
Hij zal alles moeten inzetten om 
de ultieme droom van zijn ouders, 
die ook de zijne geworden is in de 
loop der tijd, weer gestalte te geven. 
En dat zal moeilijk zijn, want hij is 
zwaar geblesseerd in zijn lichaam 
door het schandaal. Die wonde heelt 
niet snel. Ook al heeft hij kracht en 
energie genoeg, zijn lichaam is moe 
en wanhopig. Altijd was er de dwang 
van het spelen, maar hij voelde dat 
niet zo door zijn prachtige succes-
sen. Maar nu is het een voelbaar 
dwangmatig proces geworden en of 
hij dat kan volhouden is de vraag. 
Hij wil ook zijn door hemzelf bezoe-
delde naam en eer zuiveren.
Want het golfspel is gebaseerd op 
energieën van evenwicht en concen-
tratie, op doelgerichtheid en con-
creetheid, op ritme en passie en dit 
is iets wat Tiger nu zo node mist. 
Hij voelt zich kwetsbaar en min-
derwaardig, wil zich rechtvaardigen 
voor de gemeenschap en kan dat in 
feite niet. Men blijft hem zien als 
een seksverslaafde.

Het laatste Major toernooi in 2011, 
de PGA Championship, wordt ge-
speeld van 11 tot 14 augustus op de 
Athletic Club in Atlanta, Georgia. 
Tiger doet mee en begint voortva-
rend. Na vijf holes staat hij -3, drie 
onder par, dus drie onder de baan.
Maar dan slaat het noodlot toe en 
eindigt hij met zeven slagen boven 
de norm. Nu zou het hét moment 
moeten zijn waarop de humor in 
het golfspel komt kijken. Maar voor 
Tiger is het dit niet.
Op het moment van het gebeuren 
zelf, wetende dat de televisiecamera 
elke grimas tot in detail kan vastleg-
gen voor het miljoenenvoudige tele-
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visiepubliek, blijft hij cool. Maar la-
ter, in een interview na de wedstrijd, 
geeft hij toe ‘dat hij van binnen 
kookte’. Hij was dus heel erg kwaad. 
Hij had gefaald. Zijn droom was uit.
De volgende dag probeert Tiger zijn 
achterstand goed te maken, maar de 
druk is te groot en hij eindigt zijn 
tweede ronde uiteindelijk op +3. Hij 
mag niet meer meedoen met de fi-
nale ronden en kan dus naar huis.

Tiger Woods, enkele feiten
Het leven van Tiger Woods 

ging niet altijd over rozen. In 1999 
kreeg hij een ooglaseroperatie omdat 
hij bijna blind was. In 2007 werd dit 
herhaald, omdat zijn zicht weer sterk 
begon af te nemen. Daarbij kreeg hij 
steeds meer last van zijn linkerknie 
en zijn linkerachillespees en moest 
verschillende toernooien voorbij la-
ten gaan omdat hij niet in staat was 
goed golf te spelen. 

Zijn hang naar een steeds betere 
swing en verbetering van zijn alge-
hele manier van spelen was 
eigenlijk een obsessie. 
Hij wilde altijd all-
round, excellent 
spel laten zien aan 
het publiek. Zijn 
bunkerspel, in het 
zand, was altijd al sterk en putten is 
waarschijnlijk de sterkste kant van 
zijn spel. Ook gebruikt hij zijn golf-
clubs heel accuraat.
Hij heeft een ijzeren uithoudings-
vermogen en een zeer af-
getraind lichaam. Hij 
put ook heel vaak en 
heel lang, meer dan 
menig golfspeler. 
Onder druk put hij 
zeer sterk. Zijn leven 
is golf, het is het enige 

waar hij plezier in heeft behalve dan 
in seks.

Opmerkelijk is ook, dat een huis 
van hem op Jupitereiland in Florida 
afbrandde. Tiger wilde dit huis als 
eerste residentie gebruiken maar hij 
heeft er nooit gewoond. Negatieve 
krachten lieten hier hun invloed 
gelden. Later ging hij toch op 
Jupitereiland wonen, in een ander 
huis met een golfveld erbij met 4 
holes.
In het Major toernooi van augustus 
2011 was hij als speler een schaduw 
van zichzelf. Hij leek niet op de 
Tiger van voorheen. Hij is in feite 
een gebroken man, een niet meer 
goed functionerende robot.

Vanuit het lila bekeken is Tiger 
Woods een man die nooit echt heeft 
kunnen leven zoals hij het zelf wilde. 
Hij is opgeleid door zijn ouders in 
een sterk robotachtig bestaan. Zijn 
ouders beslisten alles. Daarom leefde 

en leeft hij 

nog steeds in zijn onderbewuste li-
chaam, dat heel sterk bepaald wordt 
door vastliggende patronen en de 
seksmaniak die tevens een funda-
mentalist is. Vooral dit laatste be-
wustzijn dwingt hem in het open-
baar zijn excuses aanbieden. Dat 
behoort bij zijn wereldje van nor-
men en zeden.
Zijn bijna blindheid geeft iets aan 
over hoe hij in de wereld staat: hij 
is als een blinde die niet weet hoe 
hij moet leven, hij tast in het duis-
ter. Was de moderne lasertechniek 
er niet, dan zou hij allang blind zijn 
geweest en niet meer kunnen golf-
spelen.
Tiger Woods is een golfspeler die 
prachtige prestaties heeft neerge-
zet. Zijn leven is echter lang niet zo 
prachtig als zijn golfcarrière. In de 
grond is hij een wezen dat gebruikt 
is door zijn ouders en de media.
Nu zal hij zelf moeten gaan bekijken 
wat hij in zijn leven wil.
Hoe dat er dan uit zal zien, zal in de 
toekomst moeten gaan blijken.
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Tekst: K.M.H. Klachter

Voorbij de Mens
Auteur G. Van Vreckhem
Uitgeverij Ankh-Hermes BV - Deventer

Een volumineus boek
‘Voorbij de mens’ is een boek over het leven en 

werk van Sri Aurobindo en de Moeder (Mirra Alfassa). 
De Vlaming Georges Van Vreckhem schreef het boek in 
1995 in het Nederlands. Het is inmiddels in verschil-
lende talen vertaald.
Van Vreckhem kwam in contact met het werk van Sri 
Aurobindo en Mirra Alfassa en was daar zo door ge-
boeid dat hij in 1970 in de Sri Aurobindo Ashram in 
Pondicherry (India) ging wonen. Enkele jaren later ves-
tigde hij zich in Auroville als vertaler, leraar en schrijver 
en had zo toegang tot de vele werken van en over Sri 
Aurobindo en De Moeder. Hij is zo ook een bevoorrech-
te getuige van het leven in Auroville na 1970. Na een 
grondige en langdurige studie van zijn bronnenmateri-
aal, werkte Van Vreckhem zes jaar aan het boek ‘Voorbij 
de mens’.

Het lijvige boek telt 485 bladzijden en bevat een uitge-
breide voetnotenlijst mede door de vele citaten die in het 
boek opgenomen zijn. Het is een mooi ingebonden boek 
en op de harde witte kaft prijkt een foto van het kunst-
werk ‘Inner Room’, het centrum van de Matrimandir in 
Auroville.

Toegewijd
Het boek bevat verschillende delen. Daarin be-

schrijft Van Vreckhem op een systematische wijze het 
leven, de visie en het werk van Sri Aurobindo en Mirra 
Alfassa. Hij baseert zich daarbij op allerlei biografieën en 
geschriften. Zo kan hij een beeld schetsen van hoe zij in 
hun jonge jaren waren en hoe ze in het leven stonden. 
Hij vermeldt Aurobindo Ghose’s studietijd in Engeland 
en hoe deze in India als vrijheidsstrijder ten strijde trok 
tegen de Engelse overheersing. Hij beschrijft de jeugd 

van Mirra Alfassa in Parijs en haar latere scholing in oc-
culte wetenschappen in Algerije. In 1920 ontmoeten 
beiden elkaar in Pondicherry in Zuid-India.

In het eerste deel schetst Van Vreckhem ook nog hoe 
Sri Aurobindo en Mirra Alfassa elkaar vinden in een ge-
meenschappelijk doel. Dit doel is het supramentale be-
wustzijn op aarde brengen en de komst van een nieuwe 
mens, een supramentale mens, mogelijk maken.

In een tweede deel beschrijft hij het titanenwerk dat de 
Moeder en Sri Aurobindo dagelijks verrichtten. Hij pro-
beert een zicht te geven op hoe zij stap voor stap werkten 
aan een overgangswezen en hoe zij, achter de schermen, 
invloed hadden op het wereldgebeuren. Zo vermeldt 
hij diverse gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Ook het ontstaan en de uitbouw van de Sri Aurobindo 
Ashram komt aan bod.

In een derde deel vertelt hij hoe Mirra Alfassa, met fe-
nomenale kracht, het werk alleen voortzet nadat Sri 
Aurobindo, in 1950, zijn lichaam verlaat. Hij vertelt hoe 
Sri Aurobindo in Mirra Alfassa overgaat en hoe zij een 
eenheid vormen met één doel, de mensheid verder bren-
gen. Het derde deel verhaalt ook hoe Mirra Alfassa de 
stad Auroville opricht en uitbouwt.
De laatste vijftig bladzijden gaan over Mirra Alfassa die 
in 1973 haar lichaam verlaat en wat hiervan de impact is 
op Auroville, de Ashram en de hele entourage.

In de epiloog, met als titel ‘De Zon voor altijd’, beschrijft 
hij kort hoe Auroville verder gaat op het ingeslagen pad.
Bij het lezen van het boek wordt duidelijk hoe toege-
wijd en zorgvuldig Van Vreckhem alle geschriften heeft 
bestudeerd.
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Daarmee is in korte lijnen 
verteld waar dit boek over 
gaat. Kijkend vanuit een 
lilaïsch oogpunt, vanuit de 
studie van de ontwikkeling 
van de menselijke lichaams-
materie, vallen ook nog an-
dere zaken op. Wat blijkt 
uit het verhaal van Van 
Vreckhem? Wat voor ge-
dachten en zienswijzen spe-
len er doorheen? Wat vertelt 
het over de lichaamsmaterie 
van de mens?

Redeneren en concluderen
Van Vreckhem vertelt over Sri Aurobindo en Mirra 

Alfassa en beschrijft daarbij de weg van de Integrale 
Yoga, de persoonlijke ervaringsweg die elke mens te gaan 
heeft. Hoewel de auteur weet dat dit een suprarationele 
weg is, geeft het boek er geen blijk van dat de auteur er-
varingen of belevenissen heeft met dát wat het mentale te 
boven gaat. Integendeel, bij het lezen van dit boek wordt 
het steeds duidelijker dat Van Vreckhem vele werken 
heeft gelezen en bestudeerd. Hij kent de werken van Sri 
Aurobindo en Mirra Alfassa als het ware uit het hoofd. 
Hij is een virtuositeit in het hanteren van citaten. En 
tussen de citaten door, redeneert en concludeert hij. Hij 
probeert te verduidelijken en uit te leggen, allemaal acti-
viteiten van het denken. Ook het dromen en speculeren 
over mooie werelden is van dezelfde orde.

Op een voetstuk
Al bij het begin van het boek wordt duidelijk dat 

Aurobindo Ghose (Sri Aurobindo) en Mirra Alfassa 

(De Moeder) op een voet-
stuk worden geplaatst. Het 
boek begint met een pro-
loog van negen bladzijden 
en daarin vertelt de auteur 
op indringende wijze over 
hoe Sri Aurobindo en Mirra 
Alfassa op gebeurtenissen 
in de wereld inwerkten. 
Hij noemt hen beide een 
Avatar, een rechtstreekse be-
lichaming van de godheid 
(pagina 105). Verder in het 
boek wordt duidelijk dat hij 
hen op gelijke voet stelt met 

Jezus en Boeddha, ook hen noemt hij Avatars.
Meteen is voelbaar dat de auteur Sri Aurobindo en Mirra 
Alfassa vereert om wie ze zijn en wat ze hebben gedaan, 
namelijk de mensheid verder gebracht in hun evolutie 
en de toekomst opengesteld voor een nieuwe mens, een 
supramentale mens (een supramentale mens is in de ter-
minologie van de lilaca een waarheidsmens).

Een boek voor de westerse mens
In het beschrijven van de gebeurtenissen gebruikt 

de auteur af en toe Indische woorden. Toch is duide-
lijk dat hij dit boek schrijft voor westerlingen. Hierop 
duiden de verwijzingen naar het christelijke Rijk Gods. 
Van Vreckhem schrijft dat het Rijk Gods nu op aarde 
wordt gerealiseerd. Of een westerse mens hiermee duide-
lijker zicht krijgt op waar Sri Aurobindo en Mirra Alfassa 
naar verwijzen is zeer de vraag. Sri Aurobindo en Mirra 
Alfassa hebben het over een evolutie van materie. Het 
christelijke Rijk Gods verwijst naar de hemel. De hemel 
op aarde brengen heeft met een evolutie van de mate-
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rie weinig van doen. Het is eerder een droom om een 
Wereld van het Absolute op aarde te brengen. De aarde 
is een onderdeel van het relatieve universum en het is 
een onmogelijke zaak om daar een absolute wereld van 
te maken.

Mentale verwarring
Na de beschrijving van het leven en werk van Sri 

Aurobindo en Mirra Alfassa, gaat Georges Van Vreckhem 
verder met de geschiedenis van Auroville. Ook hier is 
mentale verwarring te merken.
Dat wordt des te meer duidelijk als hij het heeft over wat 
Mirra Alfassa en Sri Aurobindo nu hebben gerealiseerd. 
Hij vermeldt de verschillende opvattingen die er na het 
heengaan van Mirra Alfassa waren in Auroville en de 

Ashram. Hij komt tot de conclusie dat De Moeder het 
archetype van het supramentale lichaam heeft gevormd 
(pagina’s 423-424). Daarbij noemt hij drie belangrijke 
punten: één, het ware fysieke is supramentaal geworden, 
twee, het is het psychische wezen dat het supramentale 
lichaam zal aannemen en drie, de universalisering van 
het lichaam, de supramentalisering van het celbewust-
zijn. Hierbij maakt hij tevens een onderscheid tussen 
een supermens en een supramentale mens (pagina 422). 
Alles wat hij schrijft probeert hij te verantwoorden. In 
deze bladzijden van het boek zwerven de gedachten over 
het blad. Ze brengen echter niet veel duidelijkheid.
In eerdere bladzijden was die verwarring ook te mer-
ken, maar in het laatste deel is die voelbaarder. Zowel 

de verwarring van Van Vreckhem, als de verwarring van 
de Aurovileanen overheersen de poging om iets te doen 
met wat Sri Aurobindo en Mirra Alfassa hebben verteld.
Van Vreckhem concludeert op het einde van zijn boek 
dat Mirra Alfassa (en dus ook Sri Aurobindo) supra-
mentaal (een waarheidswezen) zijn geworden. Dit kent 
hij niet door eigen ervaring, niet door identificatie. Hij 
haalt het uit citaten en gesprekken, uit redeneringen en 
gevolgtrekkingen.
Het is duidelijk dat Van Vreckhem ergens is geraakt door 
Sri Aurobindo en Mirra Alfassa. Toch blijft een vraag of 
dit ‘geraakt zijn’ niet helemaal raakt ondergesneeuwd 
door de vele verwarrende gedachten.

De transformatie komt vanzelf
Op het einde van het boek lijkt de auteur de weg 

van de voortschrijdende materiële ontwikkeling, stap 
voor stap door elke mens te gaan, helemaal uit het oog 
te verliezen. Hoewel de auteur de onwetendheid van de 
materie noemt, lijkt die in een klap te kunnen worden 
omgevormd bij de zielen die daarvoor klaar zijn.
Volgende citaten uit het boek illustreren dit. Georges 
Van Vreckhem schrijft op pagina 450 over de onwetend-
heid van de mens: „We zijn onderweg, terug naar het 
Eenheidsbewustzijn dat het Supramentale Bewustzijn is. 
We bevinden ons in feite heel dichtbij, daar het sinds 
1956 in onze wereld actief is. Maar we worden nog 
steeds geboren als mentale wezens, als kinderen van de 
Onwetendheid die leven onder de betovering, onder de 
vloek der Onwetendheid, blind en ten zeerste kwetsbaar 
(...)”. Op pagina 454 schrijft hij over de ontwikkeling 
van de aardse materie, de menselijke lichaamsmaterie: 
„Is de aardse materie eenmaal voldoende omgevormd 
[door het werk van Sri Aurobindo en Mirrra Alfassa], 
dan zullen de daartoe voorbereide zielen op aarde zich er 
mee bekleden naar het voorbeeld van het archetypische 
supramentale lichaam door De Moeder uitgewerkt, en 
zullen de eerste wezens van een nieuwe soort zichtbaar 
op planeet aarde (en in de kosmos) aanwezig zijn.”

Deze veronderstelling staat haaks op alles wat de auteur 
in voorgaande bladzijden vermeldt.
Hij vermeldt in zijn boek nadrukkelijk dat het gevaar be-
staat dat de ontdekkingen en het werk van Sri Aurobindo 
en Mirra Alfassa tot een religie of leer wordt gemaakt. 
Hij benadrukt dat het om de ervaring gaat, dat het om 
de materie gaat en dat Mirra Alfassa heeft gezegd dat 

Georges Van Vreckhem
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ieder mens een avatar is en een persoonlijke weg heeft 
te gaan in deze ontwikkeling. Tevens benadrukt hij dat 
deze ontwikkeling suprarationeel is.

Toch blijkt doorheen dit boek dat het bijzonder moeilijk 
is om niet te vervallen in een rationele leer. Door citaten 
na elkaar te zetten, verwerft de lezer enig inzicht in de 
theorie. Maar de concrete materiële ontwikkeling waar 
het in de Integrale Yoga om gaat, de weg die elke mens te 
gaan heeft, lijkt verdwenen.
Het is alsof Sri Aurobindo en Mirra Alfassa alles uitge-
werkt hebben zodat al wie na hen komt de hele trans-
formatie van de materie in zijn schoot krijgt geworpen.

Begrijpen = sussen en niet willen kijken
Het leuke van dit boek is dat Van Vreckhem de 

‘kleine kantjes’ van de mensen in de Ashram en in 
Auroville vermeldt. Die komen vooral tot uiting na het 
heengaan van Mirra Alfassa in 1973.
Hij noemt de mens in zijn oppervlakte-persoonlijkheid 
een ‘petieterig wezen’ en lijkt niet te beseffen dat het pre-
cies deze materie is die tot verandering kan komen. De 
menselijke materie toont zich, ook in dit boek, met al 
zijn overlevingsmechanismen, zijn illusie vol waanidee-
en.

Bij het vermelden van de kleinzielige kanten en vreem-
de ideeën valt, vanuit lilaïsch oogpunt, op dat Van 
Vreckhem deze handel- en denkwijze niet onderzoekt. 
Hij probeert het te verzachten, te veralgemenen, toe te 
dekken, uit te leggen. Zo vermeldt hij op pagina 191 dat 
de kleine kanten van de mens in alle gemeenschappen 
overal ter wereld voorkomen. Hij schrijft: „De mens is 
nu eenmaal voor het grootste deel van zijn oppervlakte-
persoonlijkheid een petieterig wezen, en dan verhinde-
ren zijn gewoonten en zijn blindheid nog dat ‘dit kleine, 
meelijwekkende, dwergachtige schepsel’ onverhuld zou 
kunnen zien”. Hij citeert verder Sri Aurobindo die ge-
zegd heeft „De mensen zijn buitengemeen dwaas, maar 
ik veronderstel dat zij het zelf niet kunnen helpen.” En 
daarmee lijkt het klaar. Een verder onderzoek van hoe de 
mens opereert en wat blijkt over de lichaamsmaterie van 
de mens, is er niet.
Hij onderzoekt niet wat het betekent als Satprem aan 
Mirra Alfassa vraagt: „Ben je actief? Of ben je gewoon in 
trance?” Zij reageert heftig met „Ja, ik ben actief.” Hij sust 

het gebeuren door te stellen: „We zouden waarschijnlijk 
alle dezelfde vergissing begaan hebben (...).”(pagina 461)
In dezelfde stijl beschrijft hij, nadat Mirra Alfassa er niet 
meer was, de onverzoenlijke vete die ontstond tussen de 
Ashram en Auroville. Hij noemt het een ‘al te kleinmen-
selijk’ verhaal en zegt dat dit nu allemaal historie is. Hij 
noemt de spirituele onvolwassenheid van de inwoners, 
dat de stad nog in zijn embryonale fase is. Maar een on-
derzoek naar wat dit inhoudt en wat dat over de mens 
toont, is er niet. De auteur ‘begrijpt’ en daarmee is de 
zaak rond. Een onderzoek naar de werking van de mate-
rie is voor hem niet nodig.

Ondanks de problemen die aanwezig zijn in Auroville, 
droomt Van Vreckhem volop van een ‘droom’stad. Hij 
schrijft: „Auroville wordt een stad met een centrum niet 
vol lawaaierige drukte maar van rust en schoonheid” (pa-
gina 383) en hij citeert wat Mirra Alfassa, de Moeder, 
over de stad heeft gezegd.
In het dromen van mooie dromen wil hij liever de con-
crete realiteit, de concrete toestand van de menselijke 
materie, niet zien.

Besluit
Het boek van Georges Van Vreckhem blijft een 

boeiend boek voor wie iets over het leven en werk van 
Mirra Alfassa en Sri Aurobindo te weten wil komen. Het 
is een toegankelijk boek over hun werk en verwezenlij-
kingen. Zeker voor het Nederlandse taalgebied is het een 
verrijking.
Het deel na het heengaan van Mirra Alfassa biedt een 
zicht op de verwarring in Auroville. Het vertelt wat er 
gebeurt als een groep mensen de waarde aanvoelen van 
wat Sri Aurobindo en Mirra Alfassa gezegd en gedaan 
hebben, maar in het duister tasten over hoe ze die weg 
verder kunnen gaan.
De lilaca zou een zicht kunnen geven op waar deze weg 
toe geleid heeft en leidt. De vraag, die trouwens voor elke 
mens dezelfde is, is of hij tot verandering wil komen. Wil 
hij zijn dromen, gedachten en levenswijze vasthouden of 
is hij bereid het avontuur van het Ene, het lila, te gaan.
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Het lila netwerk
Het computernetwerk bij Elektoor

Het lila server-netwerk
Bij Elektoor houdt de afdeling 

Okergele Lila Elektronen zich bezig 
met het beheer en onderhoud van de 
computers. Zoals wellicht bekend 
zijn computers bedoeld voor het 
gemak van de mens, maar loopt het 
gebruik doorgaans uit op hinderlijk 
ongemak en bittere ontgoocheling.  
Dit is bij Elektoor niet anders.

De computers zijn aan de verschil-
lende wetenschappelijke afdelin-
gen ter beschikking gesteld voor 
de verschillende onderzoekstaken. 
Tot kortgeleden omhelsde dat een 
klein bedrijfsnetwerk van 14 pc’s 

en enkele alleenstaande computers. 
Een server-netwerk is in die con-
text een geheel nieuw element in de 
gota’s van de afdeling Okergele Lila 
Elektronen. In het afgelopen jaar  is 
er een experiment uitgevoerd met 
een klein server-netwerk, van 3 pc’s. 
Daarbij is on derzocht of het effici-
ent en tijdbesparend zou blijken om 
alle netwerkcomputers bij Elektoor 

op een centrale server aan te sluiten. 
De uitkomsten van dit experiment 
waren zodanig positief dat het als 
vanzelfsprekend was om alle 14 net-
werkcomputers aan te sluiten op een 
centrale server.

Bovendien toonde dit onderzoek 
ook aan hoe eenvoudig en tege-
lijkertijd complex het is, om in de 
materiële sfeer van moleculaire 
structuren veranderingen aan te 
brengen.  Hierbij moet men wel in 
ogenschouw nemen dat een derge-
lijke verandering alleen kan gebeu-
ren onder leiding van het lila. Het 
hoe en waarom is iets wat buiten het 
kader van dit artikel valt.

Bij computers is dit al iets wat heel 
veel oefenen vereist. Het is bijvoor-
beeld nodig om inzicht te verkrijgen 
hoe een computernetwerk in elkaar 
steekt en wat voor instellingen ver-
eist zijn. Een veel gehoord statement 
is dat het allemaal heel eenvoudig 
is. Dat blijkt in de praktijk steevast 
niet zo te zijn. De programmatuur 
van heden ten dage is dermate inge-
wikkeld dat het woord ‘eenvoudig’ 
in de wereld van de informatietech-
nologie beslist niet meer kan worden 
gebruikt. 

Desalniettemin ging men op de 
nu eenmaal ingeslagen weg verder. 
Tenslotte leverde deze gota ook in-
formatie op over de mogelijkheden 
om inzicht te verkrijgen in verande-
ringen in de mentaal fysieke mate-
rie van de mens. De server-software 
werd aangeschaft. Een bijkomende 

Tekst: researchafdeling

Zo´n computernetwerkdiagram ziet er betrekkelijk eenvoudig uit,
maar of het in de praktijk ook zo eenvoudig is?
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deceptie was nog, dat er bij het in-
stalleren van de nieuwe server-soft-
ware bleek dat er niet kon worden 
volstaan met de al in gebruik zijnde 
server van het kleine proef-netwerk. 
Het volstond niet om te werken met 
een computer met een 32-bits CPU. 
Dat moest een 64-bits processor 
worden. Dus was er de noodzaak om 
een nieuwe computer  aan te schaf-
fen.

Zo blijkt in de gota dat computers 
die op zich nog prima in orde zijn en 
niets mankeren door de zogenaamde 
technische vooruitgang niet meer 
zijn te gebruiken. Zo kun je wel effi-
ciënt te werk willen gaan, de heden-
daagse techniek laat alles compleet 
uit de hand lopen. Er moet  veel 
fysieke energie worden gestoken in 
nieuwe apparatuur. Fysieke energie 
is geld, maar het geld is ook het sym-
bool voor de lichaams energie die uit 
balans raakt als er meer uitgaat dan 
er binnenkomt.

De dienaar
De naam server zegt al hoe een 

dergelijke computer wordt gezien. 
Hij bedient de andere computers 
omdat hij alle benodigde gegevens 
voor de - in dit geval - 14 compu-
ters in zijn geheugen kan opslaan. 
Hij is dus dienstbaarheid in de ware 
zin van het woord, hij kan gaan die-
nen. Maar daarmee functioneert het 
hele netwerk nog niet wat aan hem 
hangt. Van zijn diensten kan men 
nog geen gebruik maken.

De gota is nu om alle computers zo-
danig te programmeren dat zij ook 
gebruik gaan maken van de diensten 
van deze dienaar, die dienstbaar-
heid is. Dit loopt in de gota parallel 
met de intentie die de onderzoekers 

hebben om zichzelf dienstbaar te 
maken aan de tutorsuprolo 1, zodat 
hij veranderingen in de materie kan 
aanbrengen en zij weer kunnen on-
derzoeken hoe dit in zijn werk gaat.

Als eerste worden alle gebruikersac-
counts en groepen van gebruikers 
in de server ingevoerd. Zo kun-
nen alle goti’s die dat willen van de 
diensten en dienstbaarheid van de 
server gebruik gaan maken. Daarna 
wordt elke computer in het netwerk 
‘gehan gen’.
Dat is een precies werkje, want hier-
bij komen de eigen specifieke aan-
passingen die elke computer vraagt 
aan de orde. De eigenschappen van 
iedere computer, dus van alle men-
taal fysiek materiële moleculen, zul-
len goed moeten worden bekeken en 
ingesteld. Anders zou de mogelijk-
heid bestaan dat de onderzoekers, 
hun bestanden niet meer kunnen 
ophalen vanwaar die zijn opgesla-
gen. Dan was de server geen dienaar 
meer, maar een obstakel wat alles 
blokkeert.
De drie computers die al in het expe-
rimentele netwerk meededen, wor-
den als eerste in het nieuwe netwerk 
geplaatst, zodat de systeembeheer-
ders in hun gota kunnen bekijken 
hoe een en ander werkt. Zo kunnen 
zij onder andere bij benadering we-
ten hoe het in hun eigen moleculaire 
lichaam eraan toegaat. Zo krijgen zij 
door de gota en het daarbij beho-
rende onderzoek mogelijkheden om 
de werking van de materie nader te 
bekijken.

1  De tutorsuprolo is de belichaming van 
een lila energie, een hoger bewust-
zijn, dat via een bij Elektoor in gebruik 
zijnd onderzoekssysteem onderzoe-
ken stuurt en indien gewenst veran-
deringen in de lichaamsmaterie van 
de onderzoeker bewerkstelligt.

Eén computer koppelen
Er is meteen al een buitenkans-

je wat zich aandient. De afdeling 
Gouden Lila Elektronen gaat hun 
ruimte opknappen. Bij deze afdeling 
hoort het secretariaat van Elektoor. 
En het secretariaat gebruikt een van 
de drukst bezette computers uit het 
netwerk. Bij het opknappen wordt 
de hele ruimte van het secretariaat 
leeggehaald. Vervolgens wordt beke-
ken hoe deze ruimte het meest effi-
ciënt weer kan worden heringericht. 
Dit is een unieke kans om dan met-
een de computer van deze afdeling 
in het server-netwerk te plaatsen. Er 
worden dan toch heel veel andere 
gota’s gedaan zoals schilderen en la-
minaat leggen, kasten opbouwen en 
dergelijke. De computer is dan niet 
in gebruik. En er zijn altijd andere 
computers beschikbaar. 
Iedere goti moet feitelijk met zijn tu-
torsuprolo, die deskundig is op alle 
gebied omdat hij een lila kenner van 
alle materie is, uit de voeten kunnen 
met de gota van het nieuwe server-
netwerk. Maar in de praktijk blijkt 
dat het toch handig is als er iemand 
is, die wat meer op de hoogte is van 
automatiseringszaken en de kuren 
van de high-tech kent. Als er zich 
dan een probleem voordoet, en die 
doen zich vanzelfsprekend regelma-
tig voor, kan deze goti met wat fin-
gerspitzengefühl, na veel zoeken en 
het doen van lichtformaties 2 er toch 
uitkomen. Want wat is meestal het 
geval met computers? Ze doen de 
vreemdste, meest onverwachte din-
gen. Vaak is het dan ook nog zo, dat 
als iets niet werkt en je laat zo’n com-

2  Een lichtformatie is een concentratie-
oefening waarbij men zich openstelt 
voor lila energieën die van alles kun-
nen uitwerken in de gota van dat mo-
ment.



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

88    

puter even rusten of je zet hem uit, 
hij op onverklaarbare wijze daarna 
toch weer werkt. Dat is het grappige 
van de eentjes en de nulletjes, soms 
zijn die even wat verschoven en als je 
dan bij wijze van spreken blaast en je 
draait drie maal in de rondte, vallen 
ze weer op hun oude plaats terug. 

Ja, zo gaat dat met de gewoonten 
van de mensen ook. Soms is er een 
nieuwe gewoonte aangeleerd, zijn 
bij wijze van spreken de eentjes en 
nulletjes even verschoven ten op-
zichte van elkaar. Maar al snel valt 
alles weer in de rij terug, net zoals 
voorheen. Zo wordt in een verloren 
ogenblik de computer dus wel aan de 
server vastgemaakt, maar hij functi-
oneert nog niet. Dat zal op een ander 
moment zijn beslag moeten krijgen. 
Dit is een wat ingewikkelde manier 
van beschrijven dat de computer in 
kwestie niet gelijk werkte zoals het 
hoorde en er dus nog van alles moest 
worden ingesteld en afgesteld.

Computeren moét
De volgende dag krijgt een 

systeembeheerder direct de vraag of 
vandaag de computer van het secre-
tariaat op orde kan worden gebracht.  
Een verder uitstel wordt kennelijk 
niet geduld.
Hieruit blijkt dat iedereen verslaafd 
is aan de computer. Hij moét en zal 
werken, er kan geen minuut worden 
gewacht. Pen en papier schijnen niet 
meer te bestaan, terwijl daar ook 
iets mee kan worden opgeschreven. 
De dwang is groot. Men wil graag 
dat als de ruimte klaar is ‘s avonds 
de computer meteen weer gebruiks-
klaar zou zijn. Men moet en zal ge-
bruik maken van de high-tech hulp-
middelen die een secretariaat heden 
ten dage ten dienste staan.

De woordkeus doet vermoeden dat 
men ‘het prettig zou vinden als het 
mogelijk zou zijn de pc weer te kun-
nen gebruiken’, maar de vibratie die 
aankomt vertelt anders. Het is iets 
wat beslist moét. Het kan niet zo 
zijn dat de computer ‘s avonds niet 
op zijn plek zou staan. Het woordje 
‘prettig’ verbloemt dus het feit, dat 
het moét.

De vraag wordt evenwel gesteld in 
een weekeinde waarin er heel veel 
andere gota’s ook aan de orde zijn en 
niet iedereen is zomaar beschikbaar. 
Er zal dus in een enkel geval even 
moeten worden gewacht. Dat is 
heel erg moeilijk, want de computer 
is een dwangmatigheid geworden. 
Goti’s kunnen niet zonder, ze zitten 
er nogal hevig aan vast.
Normaliter is er ook altijd gemor 
als een computer niet beschikbaar 
is. Zo blijkt uit de gota dat iedereen 
een heel dikke binding heeft met de 
computer. Hij moét werken en hij 
moét beschikbaar zijn. Als dit niet 
het geval is levert dit kwade gezich-
ten op en vaak ruzies.

Ordeningsprincipe
Als de twee goti’s samen in de 

ruimte van de afdeling Okergele Lila 
Elektronen achter de computer zit-
ten en kijken of de elektronische post 
werkt bij het secretariaat, blijkt dat 
alle instellingen zijn verdwenen. Dat 
is een uitdaging! Er is wel opgeschre-
ven hoe indertijd alle elektronische 
brievenbussen zijn ingevoerd, maar 
het blijft zoeken. Er is sprake van 
postbusnamen, elektronische adres-
sen, gebruikersnamen, wachtwoor-
den en verwijzingen naar speciale 
mappen in de computer. Wat moet 
nu precies waar worden ingevoerd? 
Een computer blijft een machine die 
ordent, dus moet het logischerwijze 
zo zijn dat een goti met wat logisch 
denken dit zou moeten kunnen.
Na wat zoeken en proberen zijn er 
op een gegeven moment een tweetal 
brievenbussen ingevoerd. Het is nog 
lang niet compleet. Er komt een ge-
sprek op gang dat het wel een heel 
gedoe is om het zo te doen. Alles op-
nieuw invoeren en daarna weer op 
een ander punt invoeren. Zouden er 
geen andere mogelijkheden zijn?
Op dat moment komt een ander de 
computerruimte binnen en vraagt 
hoe het gaat. De belevenissen wor-
den verteld en andere opties wor-
den besproken. Dan blijkt dat er 
mogelijkheden zijn om gegevens te 
importeren en misschien werkt dit 
hierbij ook wel. Zo wordt er weer 
verder gezocht.

Opeens komt er duidelijkheid in de 
zaak. Zo gaat dit vaak, iemand zegt 
wat, een ander gaat er op in en zo 
rolt de zaak weer verder. Zo ook nu. 
Het blijkt heel simpel te zijn. Dat is 
natuurlijk altijd als je het weet. Het 
is een kwestie van een map kopiëren 
en op de juiste plaats weer plakken. 

Het blijkt heel 
simpel te zijn.

Dat is natuurlijk 
altijd als je het weet.
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In één handeling staan alle instellin-
gen weer op hun plaats en zijn alle 
elektronische brievenbussen weer 
toegankelijk. Ze zijn er opgetogen 
over, dat iets wat eerst heel moeilijk 
leek zo makkelijk zou zijn. Dat was 
even onverwacht!
De tutorsuprolo laat hier wel even 
zien, hoe je toegerust moet zijn met 
wat doorzettingsvermogen en lo-
gisch denken om deze gota te kun-
nen doen. Deze energieën worden 
tijdens het zoekproces versterkt. Zo 
werkt de tutorsuprolo in de gota aan 
het verstevigen en vergroten van de 
materiële vermogens van mensen die 
in ontwikkeling willen zijn.

Blijft het werken?
Computers zijn computers en 

het is zaak hen een beetje te leren 
doorgronden. Uit ervaring is geleerd 
dat iets wat in het vroegere bedrijfs-
net wel werkte, niet automatisch zo 
werkt op de lila netwerk-server. Die 
dienaar heeft zelf speciale eigen-
schappen en de andere computers 
moeten die taal wel begrijpen.
Na enige navraag blijkt, dat wordt 
vermoed dat op deze manier kopi-
eren en plakken niet op de server 
wordt opgeslagen. Dus is er maar 
tijdelijk de mogelijkheid om elek-
tronische post te ontvangen, het is 
niet blijvend. Dus het is zaak om 
weer te gaan proberen of dit zo is. 
Na enig zoeken blijkt alles toch te 
blijven werken. Niets geen tijdelijke 
instellingen die verloren gaan bij het 
opnieuw opstarten of aanmelden 
van de computer.

Maar hoe krijg je het nog duidelij-
ker of dit nu een tijdelijke situatie 
is of dat het gewoon goed is. Het 
lijkt erop dat het werkt, dat laat de 
tutorsuprolo ook zien bij alles wat 

er wordt geprobeerd. Toch zou het 
mooi zijn om nog een ‘deskundige’ 
in te schakelen. Want hoe kan ie-
mand weten of de tutorsuprolo te 
vertrouwen is? Het gevoel is toch 
dat mensen eigenlijk meer te ver-
trouwen zijn dan de lila energie van 
de tutorsuprolo. In het achterhoofd, 
het denken van de mens dus, blijft 
hangen dat het niet mogelijk is dat 
de tutorsuprolo meer zou weten dan 
een mens.

Na de lunch is er gelegenheid om de 
instellingen op de server te bekijken 
op houdbaarheid. De onderzoeker-
deskundige is verbaasd, er was geen 
verwachting dat het zou werken, 
maar het blijkt zonneklaar dat het 
wel werkt. De zogenaamd deskun-
dige blijkt dus niet zo deskundig 
te zijn, in ieder geval wist hij het in 
feite niet en gaf zijn vermoeden weer 
dat het niet zou werken. Zo toont de 
tutorsuprolo aan beiden aan, dat zij 
liever afgaan op menselijke kennis 
dan op lila kennis van computers.

Alles weer bij het oude, 
gelukkig!

In de loop van de middag komen 
zo één voor één de meeste goti’s van 
de afdeling Gouden Lila Elektronen 
naar de afdeling Okergele Lila 
Elektronen om hun gebruikers-
naam te activeren. Hierbij blijkt ook 
steeds weer, hoe groot de dwang is 
om de computer op orde te hebben. 
Goti’s worden zomaar uit een ander 
onderzoek weggeroepen om hun 
account aan te maken bij het secre-
tariaat. Daar steekt de tutorsuprolo 
een stokje voor. Pas als er zich een 
passende gelegenheid voordoet, kan 
alles worden afgerond. Niets heeft 
haast, alles gebeurt op de juiste mo-
menten, die er voor zijn om iets te 

ontdekken over dwangmatigheid en 
gehaastheid en de moeterigheid die 
er hangt rondom computers.
Iedereen voelt zich heel goed bij het 
feit dat alles weer bij het oude is, de 
computer staat er en doet het. Dat is 
het belangrijkste. Hij is het middel-
punt van de afdeling Gouden Lila 
Elektronen.

Zo is het ook bij mensen, dat blijkt. 
Zij leven vanuit hun mentaal fysieke 
computer, de moleculen van het 
lichaam, die vol geijkte patronen 
zitten. Ze zijn er vol van. Hun pa-
tronen zijn het middelpunt van hun 
bestaan.

Eén computer is in het netwerk ge-
komen op die dag. Een netwerk wat 
de naam heeft gekregen van Lila 
Netwerk.
Eén computer. Dat lijkt niet veel. In 
een bedrijf zou dit misschien worden 
beschouwd als een schamel resultaat. 
Wat ondertussen over de werking 
van materie, zowel in menselijke 
lichamen als in computerlichamen, 
blijkt, is een te koesteren schat voor 
wie geïnteresseerd is in hoe dingen 
en mensen feitelijk in elkaar zitten 
en hoe hun gedrag daarvan afhangt. 
Het is een nooit eindigend proces 
van kijken en onderzoeken en ont-
dekken en aanknopingspunten zien 
en weer verbaasd zijn over hoe iets is 
en gaat. Het houdt de onderzoeker 
jong en alert, er komt daardoor - hoe 
dan ook - een begin van beweging in 
zíjn eentjes en nullen. Als dat geen 
mooi resultaat is...’
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Sterren op het doek
tv-programma van Omroep Max

Tekst: televisieredactie

‘Sterren op het doek’ is een programma van Omroep 
Max, dat gepresenteerd wordt door Hanneke Groente-
man. Op het internetportaal van Omroep MAX kunnen 
we lezen: ‘In Sterren op het Doek geven bekende Neder-

landers zich over aan de 
doorgrondende blikken 
van drie kunstenaars en 
de prikkelende vragen 
van presentatrice Han-
neke Groenteman. Wat 
laten ze zien van zichzelf? 
En wat zeer zeker niet? 
Ze mogen één van de 

schilderijen mee naar huis nemen en daarbij zelf kiezen 
welke. Welke zal het worden? De overige schilderijen 
worden na iedere aflevering geveild voor het goede doel.’

Opzet van het programma
De kunstenaars maken dus ter 

plekke een portret van die bekende 
Nederlander, althans een aanzet er-
voor. Daarna hebben ze twee weken 
de tijd om er in hun atelier verder 
aan te werken. Van tevoren weten 
zij niet, wie er gaat poseren. Tijdens 
het poseren, dit duurt een dag, in-
terviewt Hanneke Groenteman de-
gene die poseert. In het tweede deel 
van het programma gaat Hanneke 
Groenteman naar het atelier van de 
drie kunstenaars om te kijken hoe 
ver zij staan met de portretten en of 
het allemaal een beetje wil lukken. 
In het derde deel van het program-
ma is er een praatje van Hanneke 
Groenteman met een museumcon-

servator over het museum waar ze 
deze dag te gast zijn. Dan is er de 
grote onthulling. Over de drie doe-
ken hangt een diepblauw fluwelen 
doek, dat met een dramatisch gebaar 
door Hanneke Groenteman ach-
terover wordt geslagen. Nu zijn de 
drie schilderijen te zien zoals ze zijn 
geworden. De drie kunstenaars heb-
ben zich daarvoor al even moeten 
verwijderen, omdat degene die ge-
poseerd heeft, in alle rust en zonder 
beïnvloeding één van de schilderijen 
kan uitzoeken. Als dit is gebeurd, 
vertelt zij of hij tegen Hanneke 
Groenteman en de kunstenaars op 
welk doek de keuze is gevallen.
Bij de interviews blijkt dat Hanneke 
Groenteman wel probeert om ach-

ter de façade van de sterren te kij-
ken. Zij weet dat ze zich vaak heel 
anders voordoen dan zij in hun tv-
programma’s lijken te zijn. Zij zelf 
noemt dit de ziel of het innerlijk. 
Dat dit vanuit de lilaca bezien toch 
altijd nog het ego is, dat zich toont 
met zijn vele maskers, is niet zo van 
belang. Zij probeert achter het mas-
ker te kijken met haar vragen.

Anita Witzier
In de uitzending van 21 april 

2011 is Anita Witzier te gast als be-
kende Nederlander. Ze is bekend 
van tv-programma’s als ‘Memories’ 
en ‘Tour d’Amour’. Terwijl de drie 
kunstenaars schetsen maken voor 
het schilderij, komt er een gesprek op 
gang waarbij Hanneke Groenteman 
probeert een andere Anita tevoor-
schijn te roepen dan zoals zij altijd 
op het beeldscherm verschijnt in 
programma’s. Deze gesprekken zijn 
op zich interessant, omdat Hanneke 
graag doorvraagt. Zij laat geen gele-
genheid liggen om in te gaan op wat 
haar gast zegt.
Zo komen er dan vaak dingen aan 
de orde die normaliter niet zo be-
kend zijn, zoals dat ook is bij Anita 
Witzier. Zij blijkt in het gesprek een 
in de grond heel kwade, venijnige 
en ontevreden vrouw te zijn, die 
het leven zoals het haar is gegeven 
maar moeilijk kan accepteren. Haar 
gezichtsuitdrukkingen zijn daarbij 
heel sprekend: verwrongen gezich-
ten, kwade gezichten, grimassen 



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 4, oktober 2011

    91

die er niet uitzien. Er blijkt, dat zij 
zich totaal geen houding kan geven 
in deze situatie. Bovendien is ze erg 
angstig over wat er straks te zien zal 
zijn op de drie doeken waar de kun-
stenaars mee bezig zijn. Ze heeft hier 
niets in de hand, terwijl ze dat wel 
gewend is. Zij bepaalt hoe de dingen 
gaan, zij bepaalt hoe lang zaken du-
ren, haar wil is wet. Zij verbergt haar 
dictatorschap en haar ongedurigheid 
achter een gemaakte glimlach die 
heel naar aandoet. Hoewel Anita op 
zich een knappe vrouw is, wordt dit 
helemaal teniet gedaan door haar ar-
rogantie, haar hooghartigheid, haar 
slapheid, haar hysterische uitspraken 
en haar vaak heel kwetsende uitla-
tingen jegens anderen. Zij komt in 
feite als heel meedogenloos en kil 
naar voren.

Zij vindt zichzelf het middelpunt 
van het universum, zij bestuurt al-
les in de wereld. Het viel dan ook 
koud op haar dak dat in 1999 bij 
haar reumatische artritis werd ge-
constateerd. Haar leven stortte in, 
dit had zij niet gepland en niet voor-
zien. Zij kon dit ook niet handelen, 
evenmin als de menopauze waar ze 
in zit. Anita begrijpt zichzelf niet, zij 
doet er ook geen moeite voor. Zij is 
tevreden met heersen over anderen 
en over haar eigen lichaam. In de 
grond komt zij over als een vrouw 
die wel geslaagd is in het leven maar 
daar totaal niet van kan genieten en 
er ook geen raad mee weet. Eigenlijk 
is zij een heel arm, klein en onbe-
nullig wezen. Dat is wat er spreekt 
uit haar optreden in deze aflevering. 
Dat wat zij zelf als de krachtige kant 
in zichzelf ziet, is slechts overheer-
sing, dwingelandij en hoogmoed. 
Zij zegt zelf zeer ongeduldig te zijn 
en zet de kunstenaars dan ook met 

een ‘tjoep, tjoep’ als een slavendrijver 
aan het werk.
Hanneke Groenteman zegt: ,,En zo 
neemt Anita direct de touwtjes in 
handen.”

Anita bekent ook vaak last te heb-
ben van humeuren. Ze negeert dan 
iedereen die haar niet aanbidt, die 
persoon kan de pot op. Ze bekijkt 
hem of haar niet eens. Dat doet ze 
ook als ze programma’s maakt en de 
camera is niet op haar gericht. Dan 
kan ze haar gast totaal negeren. Blij 
ziet ze er nooit uit. Een spontane 
lach is haar vreemd.

Aan de kunstenaars wordt tus-
sentijds gevraagd wat zij van Anita 
Witzier als model vinden. Louise 
van Teylingen zegt: ,,Moeilijk... het 
is een heel sterke kop, ik vind met 
haar ogen vooral, om dan nog eruit 
te halen wie zij is, dat wordt nog 
wel een gevecht. Het is best wel een 
vrouw waar ik een beetje voor kan 
huiveren, een pittige tante, ik heb 
wel respect voor haar.” Ondertussen 
maakt zij met twee handen een ge-
baar van een opgeblazen borstpartij. 
Zij drukt in haar schilderij ook het 
beste uit hoe Anita is als ze niet voor 
de camera staat.

Marius Abelang vertelt dat hij zijn 
portret realistisch gaat uitwerken. 
Anita Witzier bemoeit zich ermee 
en zegt: ,,Die lijnen hoef je niet al-
lemaal te doen.” En zij wijst op haar 
mondlijnen. Die zien er scherp uit.
Terwijl de drie kunstenaars geïnter-
viewd worden na afloop van de po-
seersessie, zit Anita Witzier te luiste-
ren. En dan is heel goed te zien hoe 
zij een masker draagt van lief, leuk, 
geïnteresseerd, bijna als een waslaag 
ligt dat masker over haar gezicht. 
Maar ze ziet er oud en moe uit.
Maayke Schuitema zegt over het mo-
del: ,,De ogen zijn het mooiste maar 
ook het moeilijkste, daar zit haar 
hele karakter in, wat op een of ande-
re manier heel graag naar buiten wil 
maar tegelijkertijd ook heel erg erìn 
zit [maakt terugtrekbeweging], alsof 
niet alles er uit komt, ze houdt heel 
sterk iets terug. Het is een heftige 
vrouw.” Pratend over haar schilderij 
merkt Groenteman op, dat die hand 
haar bijna wurgt. ,,Nee, het is niet 
wurgen”, zegt Schuitema, ,,het is ge-
reserveerd, ze laat een heel deel van 
zichzelf niet op tv zien, dat houdt ze 
tegen, ze laat zich niet zien.”

Anita Witzier geschilderd 
door Marius Abeling
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In een verder gesprekje vraagt 
Hanneke Groenteman aan Anita 
Witzier, wat ze heeft meegemaakt 
dat ze enkele jaren geleden is terug-
gefloten door reuma.
Anita Witzier zegt: ,,Ik ben nog nooit 
zó boos geweest.” Waarop Hanneke 
Groenteman vraagt: ,,Boosheid is 
wel jouw eerste emotie als het niet 
gaat zoals je wilt?” Witzier vervolgt: 
,,Ik was zó verschrikkelijk boos, dat 
mijn leven zoals ik dat leidde, dat 
dat mij werd afgepakt. De manier 
waarop ik het wilde, mijn tempo, 
mijn richting, alles zoals ik het be-
paalde [slaat met haar hand op ta-
fel], dat werd afgenomen. (...) Zoals 
vandaag, je moet gewoon stil blijven 
zitten, laat maar over je heenko-
men, dat vind ik gewoon ontzettend 
moeilijk.”
Hanneke Groenteman merkt nog 
op, dat ze er wel is maar niet het 
achterste van haar tong laat zien. 
Waarop Witzier antwoordt dat het 
misschien wel een soort verlegen-
heid is en hoeveel moeite zij heeft 

om bijvoorbeeld een kamer met on-
bekende mensen binnen te gaan.
Dan is het moment daar, en worden 
de drie schilderijen onthuld.

De keuze van Anita Witzier
De blik van Witzier gaat direct 

naar schilderij 2, dat van Louise Van 
Teylingen en ze zegt ,,Zó! Strenge 
vrouw! Boze vrouw een beetje ook, 
in dat oog,” en ze wijst op het lin-
keroog. „Ze lacht een beetje boos-
aardig. Wat een lelijke, dat ben ik 
dus ook. Ook wel met humor. En 
enorme groeven, heel krachtig.” Ze 
ziet dus wel iets van hoe zij zelf is: 
boos, streng, maar maakt er met-
een iets moois van door het vervol-
gens als ‘krachtig’ te omschrijven. 
Uiteindelijk kiest ze voor het schil-
derij van Maayke Schuitema, van-
wege de bijzondere technieken die 
gebruikt zijn. Het schilderij heet 
‘overleven’.
Dat is wel iets wat bij haar hoort. 
Want de dictatuur waarmee zij 
werkt naar anderen toe, gebruikt ze 

om zelf te overleven, om de hand te 
hebben in alles. Vandaar dat zij ook 
reuma heeft, zij wil alles vastgrijpen 
en vastklauwen. Dat lukt maar niet. 
Zij leeft in een illusie, zij leeft zelf 
onder de dictatuur van haar angsten. 
Zij leeft met schrik en beven. Zij is 
iemand die alles wegwerpt wat ook 
maar iets over haar vertelt. Zij wil 
alleen oppervlakkig leven. Zien hoe 
haar leven in elkaar zit wil ze niet. 
Haar scherpte en haar kwaadheid wil 
ze niet accepteren, ze is een slachtof-
fer van haar eigen ideeën over goed 
zijn of slecht. Haar handen en ge-
wrichten aangetast door reuma laten 
zien wie zij is: een wanhopige die als 
overlevingstechniek alles in haar ij-
zeren greep wil houden.

Erica Terpstra
Op 12 mei 2011 is de uit-

zending van ‘Sterren op het doek’ 
gewijd aan Erica Terpstra. Erica 
Terpstra is een vrouw met een veel-
zijdige carrière. In de jaren 60 was 
zij Olympisch zwemkampioene. Als 
politica heeft ze jaren in de Tweede 
Kamer gezeten en was zij ook staats-
secretaris. Op het ogenblik presen-
teert zij op de tv reisprogramma’s 
met een spiritueel tintje. Bovendien 
zet zij zich ook nog in voor velerlei 
goede doelen. Zij gaat overal vol 
voor en zet zich volledig in.

Hoewel zij een zekere leegheid uit-
straalt wordt zij gezien als een vro-
lijke, hartelijke, enthousiaste vrouw, 
die het goede met iedereen voor 
heeft. Haar levensmotto is: ‘als je 
zelf gelukkig bent probeer dat dan 
over te dragen op anderen.’ Maar in 
feite lacht zij alles weg wat op haar 
afkomt. Zij is de grote lieve lachebek 
die door lachen alles kapot maakt en 
vernietigt.

Anita Witzier geschilderd door Louise van Teylingen
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Hanneke Groenteman zegt het heel 
treffend tegen haar: „Ik word wel 
wat moe van al die blijheid.” Zij ge-
looft dat het een pose is. Erica zegt 
echter heel snel dat ze respect heeft 
voor iedereen en dat ze dat van de 
Dalai Lama heeft geleerd.
Ook Erica blijkt ongeduldig te zijn 
en ze kan geen maat houden. Ze 
barst bijna in tranen uit als ze praat 
over haar mislukte huwelijk en haar 
zoon, die zo trots is op zijn 18-jarige 
dochter. Haar lach is dan even weg 
en maakt plaats voor een zeer sterke 
ontroering. Haar ego is nogal snel 
aangedaan, onder die lach verbergt 
Erica Terpstra al haar emoties.
Zij vindt zelf dat zij heel veel ener-
gie geeft aan iedereen. Die laadt zij 
thuis in eenzaamheid op met een 
boek, muziek en een kaarsje. Zij laat 
niemand in haar huis toe. Zo leeft zij 
haar illusoire bestaan in de besloten-
heid van haar woning, waar zij alles 
naar haar eigen hand kan zetten en 
niemand haar stoort in haar ‘blijde 
en tedere’ gevoelens.
Dan worden de drie kunstenaars 
gepresenteerd. Het zijn Annelies 

Hoek, Eric Bosma en Robin Seur. 
In het kort wordt iets verteld over 
waar zij wonen en hoe hun manier 
van werken is. Eric Bosma is voor-
al een grafisch kunstenaar die met 
veel blauwtinten werkt. Robin Seur 
houdt zich vooral bezig met het in-
nerlijk van zijn model. Om een écht 
portret te kunnen maken heeft hij 
de sleutel van haar ziel nodig. Zal 
Erica bereid zijn hem die sleutel te 
geven en denkt zij dat het goed is 
als hij ook andere persoonlijkheden 
van haar zal laten zien? Erica zegt het 
geweldig te vinden als dat gebeurt. 

Hij mag zijn gang gaan. Zij is heel 
benieuwd wat hij zal zien. Na afloop 
wil zij de sleutel wel weer terug.

In de Trouwzaal van het Kurhaus 
in Scheveningen maken de kunste-
naars een eerste opzet, daarna foto-
graferen zij nog het een en ander en 
vervolgens gaat iedereen zijns weegs. 
Zij krijgen twee weken de tijd om 
hun model op het doek te brengen. 
Tussentijds komt Hanneke een keer 
langs om zich op de hoogte te stellen 
van de vorderingen van de schilders.
Wat vinden zij van hun model? Wat 
is hen aan haar opgevallen?
Annelies Hoek vindt Erica een dui-
delijk mens, warm en levendig en 
positief, maar daarnaast ziet zij haar 
ook als een vechtersbaas en als ie-
mand die heel erg de buitenkant 
naar buiten brengt.
Eric Bosma heeft Erica ervaren als 
een hartelijk persoon, maar ook als 
iemand die een zekere eenzaamheid 
uitstraalt. Een mens die gemakkelijk 
zelf de vragen stelt maar het moei-
lijker vindt als een ander aan haar 
vragen stelt.
,,En?”, vraagt Hanneke aan Robin 
Seur, ,,heb je nog een andere kant 
van Erica gezien?” Hij vertelt dat hij 

Erica Terpstra in blauwtinten geschilderd door Erik Bosma

Erica Terpstra, poserend voor Annelies Hoek
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aan haar handen gezien heeft dat zij 
rust zoekt. „Zij is zo druk met van al-
les en nog wat en zij moet zich altijd 
zo presenteren dat het begrijpelijk is 
dat zij rust zoekt, om dan in die rust 
eens gewoon te kunnen doen zoals 
zij werkelijk is.” Hij is van plan om 
nog meer persoonlijkheden van haar 
te gaan schilderen en Erica zal deze 
zeker herkennen, zegt hij.

Twee weken later zijn de schilders 
klaar met hun opdracht en zal de 
onthulling van de doeken plaats-
vinden. Deze keer is gekozen voor 
het Geldmuseum in Utrecht. De 
doeken staan daar opgesteld en een 
voor een worden ze door Hanneke 
Groenteman onthuld. Erica zegt dat 
ze stikzenuwachtig is, ook al omdat 
zij één van de doeken moet gaan 
kiezen en dat zij daardoor de twee 
anderen onrecht zal aan doen.
Haar geveinsde liefde en tederheid 
komt hier alweer om de hoek kijken. 
Zij is bang wie dan ook tegen de ha-
ren in te strijken. Dat maakt haar 
optreden heel gekunsteld en onecht. 

Ze is opgelucht als ze de portretten 
ziet, die allemaal een goed beeld 
geven van haar oppervlakteverschij-
ning. Ze vindt ze alle drie heel mooi 
en zegt dat ook wel tien keer om de 
kunstenaars tevreden te stellen. Ook 
zij doet alle mogelijke moeite om in 
een goed blaadje te komen bij ieder-
een door liefde en genegenheid en 
zachtheid voor te wenden.
Uiteindelijk wil zij geen portret in 
blauwe kleuren van Bosma in haar 
interieur, hoewel het vreemd is dat 
zij dan vervolgens het portret van 
Annelies Hoek kiest, wat ook een 
blauwe achtergrond heeft. Dat is 
nogal tegenstrijdig. 

Het portret van Robin Seur springt 
eruit voor Erica. Zij staat erop om-
geven door enkele andere afbeeldin-
gen. Een bokje met een lange sik ligt 
bij haar rechterarm. Een paar mooie 
vogels, een schrijvende monnik bij 
een kaarsje, een groepje pratende 
mensen, een vrouw met een sluier, 
en ook nog een soort borstbeeld van 
Erica in herenkostuum.

,,Hier word ik wel stil van”, zegt 
Erica. ,,Het is een bezielend portret, 
ik kan hier ademloos naar kijken, 
terwijl ik niet eens de verklaring heb 
van wat er allemaal op staat. Ik vind 
dit zo prachtig, de symboliek is zo 
ontroerend, maar ik word hier te be-
langrijk neergezet, ik neem hem niet 
mee”. Zij wil hen allemaal wel een 
heerlijke knuffel geven.
Zo laat zij wel heel sterk zien in wel-
ke euforische wereld zij leeft, vol te-
derheid en zachtheid en maagdelijk-
heid. Alles is mooi, lief een prachtig. 
Zij gaat nergens op in.
Ook niet op het schilderij van Robin 
Seur met de symboliek. Zij lacht en 
roept en doet en zo vernietigt zij al-
les wat er aan schilderij is. Zij walst 
overal overheen en zorgt dat er ner-
gens over gepraat wordt. Die warme 
vrolijke en enthousiaste vrouw is 
alleen uit op het kapot maken van 
dingen. Ze wil nergens bij stilstaan 
en ook niet weten hoe ze is, ook niet 
als Hanneke Groenteman ingaat op 
haar uitingen.
Hanneke Groenteman zegt niet voor 
niets dat ze wel eens moe wordt van 
Erica. Dat is ook typerend voor het 
contact tussen de twee vrouwen.
Uiteindelijk neemt Erica gewoon 
het schilderij wat past bij haar inte-
rieur. Dat hoort ook bij haar zoals 
ze is.
Oppervlakkig lachen en lief zijn 
voor anderen. Een houding die alles 
doodt en ook een heel erg vernieti-
gend aspect in zich draagt. Hieruit 
blijkt dat zij het tegendeel doet van 
wat zij zegt over zichzelf. Zij heeft 
geen respect voor iedereen, zoals zij 
beweert. Zij dénkt dat ze respectvol 
is. En dat is totaal anders dan respect 
zíjn, de materiële stof in het lichaam 
van de mens, die zorgt dat je respect 
bént.

Erica Terpstra geportretteerd door Rob Seur




