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is een boeiende zoektocht
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Uit de inhoud

Een Nederlands paviljoen  blz. 69 

Over de stad Auroville zijn al eerder artikelen gepubliceerd in de Gouden Visie. In 
de uitgave van april 2009 wordt in het artikel ‘Auroville, stad van de vrede?’ ingegaan 
op de betekenis van deze stad, de doelstelling die Mirra Alfassa vanaf het begin voor 
ogen stond en er wordt iets verteld over de Integrale Yoga van Sri Aurobindo. In het 
artikel in de Gouden Visie van oktober 2010 staat de Matrimandir centraal en wordt 
ingegaan op de betekenis en de werkelijkheid van dit opmerkelijke gebouw.

In dit artikel wordt stilgestaan bij de presentatie van een ontwerp voor het Nederlands 
Paviljoen in Auroville, dat een expressie is van de identiteit van Nederland. Die iden-
titeit is ‘Onderbewuste Standvastigheid’. Wat wordt daar onder verstaan? En hoe uit 
zich dat in het ontwerp van het paviljoen? Er wordt een eerste antwoord gegeven op 
deze vragen.

Issey Miyake - modeontwerper uit Japan blz. 5 
Keizer Akihito van Japan blz. 48

In deze editie veel aandacht voor Japan. In de rubriek ‘Lilaca en samenleving’ artikelen 
over mode en de keizerlijke dynastie. Daarin wordt door de auteurs duidelijk gemaakt 
dat het leven in Japan sterk wordt gekleurd door het Shinto. 
Verder is Japan het middelpunt in andere artikelen zoals over de architectuur en bele-
ving van Japanse tuinen, over de  feestelijkheden rond de hanamimatsuri -  de Japanse 
lente - en over Japanse fysici. Bij elkaar geven deze artikelen een indruk van het aparte 
karakter van Japan en zijn inwoners. Uiteraard wordt daarbij de lilaïsche invalshoek 
niet vergeten.
Voor de rubriek kunst is gekozen voor  Lucie Rie, een Oostenrijks-Britse pottenbak-
ster, die zich door Japan heeft laten beïnvloeden en een speciale relatie had met de 
mode-ontwerper Issey Miyake.

Lilaca en de werelden van bewustzijn  blz. 14

Aansluitend op het artikel ‘Lilaca en de werelden van zijn’ in De Gouden Visie num-
mer 1 van deze jaargang in dit nummer een artikel over het bewustzijn. Hierin wordt 
geprobeerd duidelijkheid te scheppen over wat de  lilaca onder bewustzijn verstaat en 
hoe bewustzijn zich in de werkelijkheid manifesteert. Het is wederom geen gemakke-
lijke kost, aangezien het verstand zich geen voorstelling kan maken van wat bewustzijn 
in de kern is. 
Zijn en bewustzijn krijgen zo een plaats in de evolutie van de materie onder invloed 
van het lila. Dat zijn centrale onderzoeksthema’s in de lilaca, die op deze manier mo-
gelijk wat meer toegankelijk worden voor de geïnteresseerde lezer. 
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Issey Miyake
Vernieuwend Japans ontwerper

Tekst: moderedactie

In Europa merk je niet zoveel van mode-ontwerpers 
uit Azië. Ze zijn er natuurlijk wel. Een bijzondere 

verschijning is de Japanse mode-ontwerper Issey 
Miyake. Hij stoort zich niet aan de conventies 
die er vanuit de modecentra in Europa wor-
den opgelegd. Het is een ontwerper die al-
lerlei ongebruikelijke technieken toepast 
op de verwezenlijking van zijn ontwer-
pen. Dat levert unieke resultaten op.

Een nieuw procédé
Wat Miyake heel erg intrigeer-

de was, hoe je een nieuw procédé 
kon vinden om kleding te plisseren 
en te plooien, terwijl de aanblik 
toch soepel bleef en weinig verzor-
ging vroeg. Het plooien van kleding 
was op zich geen probleem. Dat 
werd al heel lang gedaan. Maar de 
plooien bleven niet strak staan in het 
kledingstuk, ze moesten iedere keer 
opnieuw worden ingestreken, zeker 
na het wassen.
Zijn nieuwe methode voltrok zich 
als volgt: een kledingontwerp werd 
eerst gesneden en genaaid en ver-
volgens op elkaar geplooid tussen 
twee lagen papier. Daarna werd het 
kledingstuk in een zeer hete pers ge-
legd, waarin het werd geplisseerd. 
De kleding die uit de pers komt, is 
gebruiksklaar. Het stuk wordt wel 
drie maten groter gemaakt dan no-

dig, omdat het sterk krimpt door het 
procédé.
De idee achter dit gebeuren is dat 
Miyake de kleding wil laten bewe-
gen zoals de dragers ervan bewegen. 
Hij ziet kleding ook als iets om in te 
dansen en in te lachen. De plooien 
hoeven ook nooit te worden gestre-
ken.
Deze manier van doen heeft van al-
les te maken met de instelling van 
Miyake in zijn leven. Hij wil na het 
vallen van de atoombom [zie katern 
over zijn leven] mensen weer tot 
een nieuw leven aansporen vol lach 
en dans en zorgeloosheid. Zelf kan 
hij niet dansen, omdat hij hinkt.

Manier van ontwerpen
Issey Miyake is altijd bezig om 

te ontdekken hoe je de mooiste kle-
ding kan maken en van welke mate-
rialen. Daartoe had en heeft hij heel 

veel contact met fotografen, arties-
ten, dichters en ook choreografen 
over wat kleding kan doen aan een 
lichaam en van welke stof je tot spe-
cifieke vormen zou kunnen komen. 
Van 1986 tot 1996 werkt hij samen 
met de beroemde Amerikaanse mo-
defotograaf Irving Penn, met wie hij 
zeven grote foto-albums maakt vol 
modefoto’s. Deze boeken worden in 
de modewereld gezien als een van de 
belangrijkste bijdragen aan de mo-
defotografie.

Hij begint in 1970 met de A-POC, 
a piece of cloth. Een rechthoek of 
vierkant waar hij mouwen in maakt 
en dat om het lichaam gewikkeld of 
gedrapeerd kan worden. Er behoren 
allerlei kleine stukken bij, die kun-
nen worden gebruikt waar nodig. 
Daarbij reduceert hij een kleding-
stuk tot zijn meest eenvoudige vorm: 

© isseymiyake-watch.com    
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een vierkant of een rechthoek. Het is 
gebaseerd op de traditionele Japanse 
textielvormen en de Japanse cultuur.

Rond 1980 zet hij een tentoonstel-
ling op met de naam ‘Bodyworks’. 
Het doel is om te kunnen ontdekken 
wat de relatie is tussen een lichaam 
en het kledingstuk. Hier worden 
een soort van lichamen gevormd, 
die bustiers dragen, korsetachtige 
vormen van bamboe en rotan of 
papier die lijken op de kleding die 
Samurai dragen tijdens het gevecht. 
Deze ontwerpen horen echter eerder 
in een museum thuis dan aan het li-
chaam van een vrouw of man. Hij 
noemde dit ook wel ‘Plastic bodies’.

Pas in de jaren 1990 begint hij prak-
tische en moderne kleding te maken 
die niet zo aan mode onderhevig is. 
Hij is dan nog steeds doende met de 
A-POC, die steeds verder evolueert: 
een lange lap van stretchstof, waarbij 
het niet nodig is deze te vormen of te 
naaien. Je kan hem zelf knippen zo-
als je wilt, zonder veel stof te verspil-
len. Dit is voor Miyake de moderne 
manier van kleding maken. Zo’n 
kledingstuk is universeel, het kan 
overal ter wereld worden gebruikt 
om eigen kleding van te vormen.  
De A-POC zal gedurende zijn hele 
leven zijn werk sterk bepalen. Hij 
heeft er acht jaar over gedaan dit uit 
te vinden en in 2007 was het negen 
jaar op de markt.

Iets over het leven van Miyake

Issey Miyake wordt op 22-04-1938 
in Hiroshima in Japan geboren. Hij 
ziet op 8 augustus 1945 de atoom-
bom vallen en hij overleeft deze, 
hoewel hij er een beenmergziekte 
aan overhoudt waardoor hij hinkt. 
Zijn moeder stierf toen hij 10 jaar 
was aan de stralingsziekte en ook 
andere familieleden vielen daar-
aan ten prooi.
Issey studeerde voor grafisch ont-
werper in Tokyo. Na zijn afstude-
ren in 1964 werkt hij in Parijs en in 
New York. In 1970 keert hij weer 
terug naar Japan.
Hij experimenteert vooral veel 
met nieuwe methoden om stof te 
plisseren en te plooien. Ook heeft 
hij interesse in de relatie tussen 
het lichaam en de kleding. Hij 
heeft de voorstelling dat met deze 
nieuwe methode zowel soepel-
heid van beweging in het dragen 
als een gemakkelijke verzorging 
van kleding hand in hand zouden 
moeten gaan. Dat is dan voor de 
drager of draagster ideaal.
In Japan is er in die tijd geen en-
kele interesse voor mode, ook 
niet voor Japanse mode. De tra-
ditionele kleding, de kimono, is 
bevredigend voor de gemiddelde 
Japanse vrouw.
Pas rond 1980 komt er in Japan 
een interesse voor Japanse mode, 
mede door de inspanningen van 
Issey Miyake die in die tijd al veel 
experimenten achter de rug heeft 
op het gebied van technologie en 
kleding. Naast Miyake zijn Kenzo 
en Hanae Mori de pioniers van 
de Japanse mode. Zij treden allen 
op in het buitenland met mode-
shows.
Miyake had een levenslange 
vriendschap met de Oostenrijkse 
pottenbakster Lucie Rie. Zij ver-
maakte een groot deel van haar 
collectie keramisch werk bij leven 
aan Issey Miyake. Miyake heeft 
alle porceleinen knopen van haar 
hand in zijn kledingcollectie ge-
bruikt.

Issey Miyake - voorbeeld van A-Poc kleding
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In 2010 komt hij met een 
collectie van japonnen die 
helemaal opgevouwen zijn, 
een plat en vierkant pakje. 
Geometrische vormen 
worden kleren. Hij noem-
de deze lijn 132.5. Zijn 
grafische achtergrond 
heeft hem tot deze vorm 
gebracht, want geome-
trie heeft hem altijd al 
heel erg aangetrokken.

Issey Miyake kent geen bepaalde stijl 
van ontwerpen, zijn kleding is voor 
iedereen geschikt die er van houdt. 
Hij houdt zich ook niet aan mode-
shows zoals dat gebruikelijk is. Wat 
dat betreft trekt hij zich niets aan 
van de Franse moderegels. 
Myake heeft ook een accessoirelijn 
van tassen, horloges en parfums.

Opnieuw research
In de jaren rond 1990 gaat-

hij zowel voor mannen als vrouwen 
werken. Hij begint het werk wat 
over te laten aan zijn medewerker 
Naoki Takizawa, tevens geassoci-
eerd met hem. Deze opent in 2007 
zijn eigen modepaleis ondersteund 

door de Issey Miyake-groep. Naoki 
wordt creatief directeur in het Huis 
Issey Miyake. Later opent hij zelf-
standig een modehuis en wordt Dai 
Fujiwara creatief directeur van de 
Issey Miyake-groep.
Miyake gaat zich dan weer volledig 
wijden aan researchwerkzaamhe-
den. Daarmee ondersteunt hij op de 
achtergrond de ontwerpen van zijn 
label.
In 2006 krijgt hij de Kyotoprijs voor 
kunst en filosofie. ‘Voor zijn grote 
bijdragen aan de innovatieve ont-
wikkeling van kleding die Oosterse 
en Westerse culturen samenbrengt 
en door cutting edge-technologie 
toe te passen.’

Levensfilosofie
Issey Miyake heeft een bijzon-

dere levensinstelling. Dit heeft van 
alles te maken met het feit, dat hij 
in zijn vroege jeugd het vallen van 
de atoombom op Hiroshima heeft 
meegemaakt, tezamen met de dood 
van zijn moeder kort daarna. Alle 
leven was verdwenen op die plek, al-
les was gehuld in de triestheid en het 
verdriet over de dood door straling. 

Geen wonder dat hij is gefascineerd 
door lichtheid, beweging, dans en 
vrolijkheid. Daarmee kan hij de 
zorgwekkende herinneringen uit zijn 
jeugd een beetje vergeten. Ondanks 
zijn vitale instelling van levensgenie-
ter heeft hij ook een heel strakke, 
technische kant, die echter helemaal 
wordt ingebed in de schoonheid die 
Miyake ziet in het leven. Zijn japon-
nen zijn daar een levende illustratie 
van. Zij zijn als kunstwerken die je 
nooit meer vergeet. 

Hij heeft ook heel goed voor ogen 
wat kleding voor hem betekent en 
is. Hij heeft daar zijn leven lang een 
beeld van gevormd, dat wel in pro-
gressie was maar in de basis hetzelfde 
blijft. Zodoende zijn de kledingont-
werpen die hij maakt altijd meteen 
te herkennen, ze zijn met niets an-
ders te vergelijken. Zij zijn typisch 
Japans, vooral in hun geometrische 
vormen, waarin de lampionjurken 
en de trappencreaties onvergetelijk 
van vorm en snit zijn. Zijn ontwer-
pen zijn van lichtgewicht stof, de 
lagen van ogenschijnlijk verfrom-
melde stoffen zijn in een vorm ge-
goten waarbij dit handwerk in feite 
kunst wordt. Hele ensembles zijn 
gesneden uit één enkel stuk stof dat 
dubbel geweven is via computer in-
structie. Miyake zegt daarvan: ‘De 
computer moet de weefmachine 
leren hoe hij stof in kolommen en 
strakke lange vormen kan weven’.
Hij houdt van eenvoud en rechte 
vormen, hoewel deze ook heel speels 
naar voren kunnen komen. Ook 
dat heeft te maken met zijn vrolijke 
aard, waardoor hij het leed uit zijn 
jeugd wil vergeten.
Hij is altijd innoverend bezig, altijd 
op zoek naar andere dingen die het 
leven wat gemakkelijker en meer 

Bao bao bag

Horloge silar

L’Eau d’Issey
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leefbaar maken. Miyake is ook heel 
praktisch, wat niet vaak wordt ge-
zien bij mode-ontwerpers. Die zijn 
meestentijds alleen uit op het mooi 
ogen van een kledingstuk. Miyake 
kijkt naar de bruikbaarheid, gemak-
kelijk onderhoud en kreukvrije stof-
fen.

Vanaf 1990 gaat hij weer iets anders 
ondernemen. Hij begint met hoog-
waardige technische fabrikaten te 
werken, die gesneden worden met 
laserstralen en gevormd door hitte.
Miyake maakt daardoor dingen die 
nog nooit eerder iemand heeft ge-
maakt. Hij creëert zijn eigen wereld 
waarin hitte, vuur, de zon en het 
licht een grote rol spelen. De atoom-
bom zelf ziet hij als een groot kwaad. 
Miyake kan natuurlijk niet weten, 
dat die atoombom hem juist op het 
spoor zou kunnen zetten van de weg 
die leidt naar een zonnige toekomst 
met heel veel perspectieven.
Hij schrijft dan ook, dat hij waar-
schijnlijk iets heeft meegemaakt dat 
niet zo snel door anderen zal worden 
meegemaakt, iets dat zijn hele leven 
heeft getekend: ‘Een helder rood 
licht, al snel gevolgd door een zwarte 
wolk, mensen die alle richtingen uit 
rennen om wanhopig te proberen te 
ontsnappen, ik herinner me het al-
lemaal’.

Het licht van duizend zonnen heeft 
zijn leven veranderd. Het zal er al-
tijd zijn. Zijn kledingontwerpen 
tonen dat steeds weer aan, hij verzet 
zich tegen dit beeld van de atoom-
bom. Vooral door kleding te maken 
die de mensen moet laten lachen, 
waardoor zij de verschrikkingen ver-
geten. Toch is dit niet de weg, maar 
ook dat kan Miyake niet weten. Hij 
kan het alleen merken aan zijn been.

Constructable cloth 1969
Dit zijn de eerste ontwerpen 

van kleding die je zelf kunt opbou-
wen zoals je het wilt. Het is de voor-
loper van de A-POC’s. Het is voor 
het eerst dat dit wordt gedaan in 
de modewereld, het is ongekend en 
onbekend. Hiermee maakt Miyake 
zich meteen bekend in wat hij voor-
staat: kleding maken die voor ieder-
een toegankelijk is en waarbij een 
ieder zich kan kleden zoals hij het 
zelf wenst. De praktische aard van 
Miyake komt hier heel sterk naar 
voren, terwijl het ontwerp toch heel 
origineel is.

Seashell of shellknit coat
voorjaar/zomer 1985

Deze prachtige creatie is gemaakt 
met het hete plisseerproces. Zijn in-
spiratie was de ontwerper Geoffrey 
Beene, zelf een heel bekend desig-
ner die op een soort beeldhouwen-
de manier kleding ontwierp. Deze 
schelpjas, een gebreid model, is een 
combinatie van de kleuren grijs, 
roze, rood en lavendel. Hij is van 
katoen met synthetische stof erdoor 
geweven. De ribbelversieringen zijn 
erin aangebracht door hitte. 

Het is een zeer beeldende creatie, 
boeiend juist door zijn eenvoud 
en zijn geheim. Het geheim dat is 
als een Japanse tuin, waar alles een 
symbool is van leven en vruchtbaar-
heid. Een jas als een schelp, waarin 
men de zee hoort ruisen en de roep 
van het lila kan horen. Waar de hitte 
nieuwe patronen en kleuren maakt 
in een vorm, die allesomvattend is 
en vol eenvoud. Zijn schoonheid ligt 
in alle details, in iedere kleur en in 

© Metropolitan museum  of Art  
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Kledingontwerpen

elke welving die de stof maakt. Vol 
lichtheid, vuur en betovering is de 
mens, die deze jas mag dragen. Want 
tussen de ribbels door schemert het 
licht van de Dageraad, Japan, het 
land van de rijzende zon. Het och-
tendgrijs verdwijnt, een nieuwe dag 
breekt aan.

De A-POC 1990
Nog steeds is dit zijn favoriete 

kledingstuk. Het is voor hem het 
kledingstuk van de 21ste eeuw, met 
een universeel karakter. De com-
putertechniek voor weefmachines 
is zijn belangrijkste attribuut. Ook 
het stretch kolomkledingstuk is voor 
hem de toekomst: een standaard-
model maken en de technologie ge-
bruiken om dit tot kleding te maken 
die efficiënt gebruik garandeert, ook 
volgens het principe van het herge-
bruik. De kleding is niet alleen pret-
tig draagbaar, maar ook gemakkelijk 
te onderhouden. Het kledingstuk 
is licht, en kan overal in de wereld 
bruikbaar zijn voor ieder ras en volk. 
Een leuk voorbeeld van de A-POC 
japon is een kledingstuk uit 1990:
Gold and burgundy finely pleated 
cotton blend. Deze japon kan ook 
worden opgevouwen.

Deze japon is een heel mooi kunst-
werk. De kleuren zijn prachtig ge-
kozen, en het is alsof de draagster 
zo opgenomen kan worden door 
de wind en meegevoerd zal worden 
naar dromerige landschappen vol 
lach en zonneschijn. Hij is als een 
stralende lampion die heel fijntjes is 
geplisseerd met het nieuwe procédé 
van Miyake. Een zomerdroom die 
nooit eindigt, de droom van Issey 

Miyake over een nieuwe wereld 
waarin schoonheid en leven kunnen 
bloeien en groeien.
De doorbraak van dit A-POC kle-
dingstuk komt pas in 1998. Hij 
maakt het in samenwerking met zijn 
compagnon Dai Fujiwara. Het ei-
genaardige is dat er begonnen wordt 
met weven met één draad.

The rythm pleats series 1990
Deze kledingstukken doen 

heel erg denken aan de A-POC kle-
ding. Het lijkt alsof er een aparte trui 
is, maar het is één geheel, dat door 
Miyake zodanig is gemaakt, dat het 
is alsof je loopt op een strak ritme 
van muziek of klanken. De kleding 
beweegt mee met het lichaam alsof 
het één groot ritmisch geheel vormt 
met alles om je heen. De kleuren 
zijn ook strak gehouden in wit en 
zwart. Het doet sterk aan de kimono 
denken.
Ze bestaan vaak uit twee cirkels die 
zich om het lichaam heen bewegen.

Pleats please lijn 1993
De jurken uit deze lijn zijn ko-

lomjurken waar je mee kunt doen 
wat je wilt. Ze zijn gemakkelijk in 
het dragen en worden zowel hori-
zontaal als verticaal geplooid, wat 
aparte effecten geeft. Ze zijn heel 
radicaal van vorm. Ze combineren 
technologie met functionaliteit met 
schoonheid. Ze kunnen heel klein 
worden opgeborgen, gaan gemakke-
lijk in een koffer, hoeven niet te wor-
den gestreken, kunnen in de wasma-
chine en zijn in drie minuten droog. 
Ze zijn gemaakt van polyester.

The rythm pleats series 1990

Pleats Please 1990
Pao-dress

A-POC 1990 
© Metropolitan museum of Art 
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Staircase serie 1994
Dit is een heel aparte japon, 

die de vorm heeft van een trap. Hij is 
heel licht van gewicht, hij ontsnapt 
haast aan de zwaartekracht als je 
hem voelt, zo licht, zo licht. Miyake 
is iemand die intuïtief aanvoelt dat 
de trap een belangrijk element is in 
het mensenleven. Het opstijgend 
bewustzijn waarmee je tot jezelf 
komt is hier vervat in een delicaat 
ontwerp, waarbij het liggend een 
werkelijke trap vormt en om het 
lichaam gedrapeerd is het een soort 
afdalende waterval van treden.

Lampionjurken 
Minaret-dress

1995
Vanaf 1994 ontwerpt Miyake wat 
hij zelf de minaret-dress noemt.  Het 
zijn een soort Japanse lampionnen 
als jurk, die licht brengen in de duis-
ternis van een land dat getroffen is 
door de atoombom.

Yellow synthetic mesh 
voorjaar 2000

Deze japon is zo eenvoudig maar 
toch sierlijk gemaakt, dat Miyake 
hiermee helemaal voldoet aan zijn 
eigen doelen. De versierde naden ge-
ven het geheel iets lichtvoetigs, hij is 
als een bloem die zijn tere blad laat 
zien. De bol lijkt de zon te zijn, die 
oprijst achter de horizon. In het land 
van de rijzende zon is dat niet uit-
zonderlijk, maar bij een japon is het 
wel vermeldenswaard.
Luchtig, teer, kwetsbaar door de hel-
dere maar toch heel specifieke gele 
kleur, is deze japon alweer een soort 
beeldhouwwerk dat het bezichtigen 
zeer waard is. 

Kleding lijn 132.5
2010 

Deze opgevouwen japon doet heel 
Japans aan. Hij kan eigenlijk niet 
door anderen dan een Japanner wor-
den gemaakt. Hij voldoet helemaal 
aan het technisch-geometrische 
gevoel van Miyake. Het is bijna 
niet te geloven dat uit dit vierkante 
pakje, dat een kreukvrij pakje is, een 
complete avondjapon tevoorschijn 
wordt getoverd als je het uit elkaar 
laat vallen.
Dit zijn de dingen waar Miyaki zo’n 
plezier aan heeft om ze te maken. 

Een soort miniatuurtje dat zijn ge-
heim toont op het moment dat je 
het open vouwt. Iedere keer is het 
weer een lach waard om deze jurk 
open te maken. Het lijkt wat op een 
origami-vouwsel.

Miyake is iemand, die het le-
ven zelf wil vullen met zonne-

schijn, met een prachtige dageraad, 
met licht, met vuur, met lampen en 
trappen. Iemand die eenvoud zoekt 
in de complexheid van de dingen. 
Hij zoekt het evenwicht tussen ont-

© Powerhouse museum    

© Metropollitan museum  of Art  

© Metropolitan museum of Art  

Kledingontwerpen
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werp, technologie en schoonheid. 
Hij is gefascineerd door de mogelijk-
heden van de hedendaagse hightech 
techniek. Hij zoekt altijd naar nieu-
we mogelijkheden. Hij zoekt de 
ware symmetrie, het samengaan van 
kleding en lichaam die beiden op-
gaan in een symfonie van schoon-
heid vol verrassende en wonderlijke 
elementen. Hij zoekt het schone, 
buiten zichzelf, hij zoekt het niet in 
zichzelf. Zo zal hij altijd moeten blij-
ven zoeken naar nieuwe bedachte 
vormen. Zon, vuur, licht en schoon-
heid, een mooi streven in een leven 
dat begon vol angsten en pijn. Toch 
zal het ware leven vol zon, vuur, licht 
en schoonheid nog niet openbloeien 
voor Issey Miyake, hoe graag hij dat 
ook zou willen. Daarvoor moeten er 
heel andere dingen gebeuren, werke-
lijke veranderingen in elektronen en 
atomen en cellen zijn daarbij een 
voorwaarde.
Nog steeds is hij bezig met ontwer-
pen, hij heeft nog genoeg ideeën, 
ook al is hij bijna 74 jaar. Zo zal 
Issey Miyaki toch een lichtend voor-
beeld blijven voor vele mensen die 
hem naar waarde weten te schatten.

Kimono
Het woord kimono betekent: 

draag-ding. Iets wat men kan dra-
gen. De Japanse kimono lijkt wel 
wat op een ochtendjas, maar is ge-
maakt van kostbare zijden stoffen 
met vele soorten patronen erop. 
Kleur en patroon hangen af van 
het seizoen. Kimono’s worden in de 
twintigste eeuw steeds vaker van po-
lyester gemaakt. De kimono wordt 
bijeengehouden door een ceintuur, 
de obi. Dit was oorspronkelijk een 

koord, dat om het lichaam werd ge-
wikkeld.
Heel lang geleden bestond de kimo-
no uit een rechte lap stof met een gat 
erin voor het hoofd.
Vanaf 1945 begint de kimono wat 
te verdwijnen in Japan. Hij wordt 
echter nog vaak gedragen bij speci-
ale gelegenheden. Mannen droegen 
donkerkleurige kimono’s, vaak met 
het familiewapen erop.
Onder de kimono draagt men eerst 
een laag ondergoed, vervolgens een 
onderkimono en daarna de kimono 
zelf met een brede obi, die op veel 
verschillende manieren kan worden 
geknoopt. Het lijkt dan zelfs of ie-
mand een soort rugzakje op de rug 
heeft. In feite zijn het de geknoopte 
obi’s die men ziet. Aan de knoop 
kan men zien of er een feest is, of 
iemand ongehuwd is of gehuwd, of 
dat iemand nog als een kind wordt 
beschouwd. In de obi kunnen zaken 
worden opgeborgen als in een hand-
tas. De strik op de rug heet munso-
ko, hetgeen ‘geboorte’ betekent.
Heden ten dage heeft een Japanse 
vrouw nog één kimono, de furosode, 
die ze draagt bij de ceremonie van 
haar 19e verjaardag. Het is een teken 
van volwassenheid en huwbaarheid.

Kledingontwerpen
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De haas is een dier dat overal in velden en bos-
sen kan worden gezien. De meeste mensen kij-
ken niet naar een haas om. Hij is zo gewoon, 
dat is niet interessant. Dat hij er snel vandoor 
gaat is het enige dat wordt opgemerkt.
Toch heeft de haas wel onvermoede leuke eigen-
schappen. Wie een haas eens goed beschouwt 
kan een heleboel aan hem ontdekken. Het be-
gint al bij zijn kop. 
Die is smal, langwerpig, met elegante witte 
snorharen die hem cachet geven. Met zijn gro-
te, oranjebruine ogen kan hij 360 graden in de 
rondte kijken. Ook zijn reukzin is sterk ontwik-
keld. Toch zijn hazen het meest herkenbaar aan 
hun grote oren. Deze oren kan hij onafhankelijk 
van elkaar bewegen, zodat hij alle geluiden uit 
de omgeving opvangt. Bewegingen, geluiden, 
geuren - welke vorm het gevaar ook aanneemt, 
de haas detecteert het meteen. Zijn lichtbruine 

vacht met allerlei lichtere en donkere tinten 
vormt bovendien een goede schutkleur. Alleen 
de onderkant van zijn staartje en zijn buik zijn 
wittig van kleur.
Zijn grote poten geven hem de mogelijkheid 
zich uit de voeten te maken met een enorme 
snelheid die soms wel rond 70 km per uur kan 
zijn. Hij maakt ook graag haakse bochten, zo-
dat achtervolgers hem opeens uit het oog verlo-
ren zijn en het nakijken hebben. Hij is helemaal 
geëquipeerd om te vluchten. Zijn inge-
bouwde voorzichtigheid doet hem daarbij 
goede diensten. Dat zit ingebakken in zijn 
lichaamsstructuur. Altijd is hij voorzich-
tig, altijd heeft hij in zijn oerinstinct 
dat in zijn lichaamscellen huist, de 
beweging al gemaakt die hij moet maken 
om te vluchten. 

Dier
van het
seizoenLepus europaeus

Haas
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Op de Pauwekroon hoeft de haas minder af te 
gaan op zijn ingebouwde voorzichtigheid. Hij 
maakt dan meer gebruik van zijn knaagbewust-
zijn, dat hem zijn voedsel moet verschaffen. 
Gras staat op zijn dagelijks menu, maar vers en 
jong groen zijn de gourmethapjes voor de haas.
Ook met het eten is de haas efficiënt. Hij eet 
zijn zachte, vochtige keutels op om daar nog de 
laatste resten voedingsstoffen uit te halen. Pas 
daarna worden zijn dan harde keutels in het bos 
gesignaleerd. Meestal op dezelfde plek, omdat 
een haas houdt van eenvormigheid en zeker-
heid. Voorzichtigheid is zijn eerste lichamelijke 
zorg. Voor hem impliceert dat veiligheid, omdat 
hij geen denken heeft maar afgaat op zijn licha-
melijke instinct. Voor het menselijke denken is 
hij een gemakkelijk te vangen dier. Volg de spo-
ren en de haas is het haasje. Men speelt in op 
zijn ingebakken dierlijk leefpatroon.

Vaak maken hazen zich uit de poten voor een 
fiets die langskomt, maar verder doen ze wei-
nig moeite om zich in te spannen. Een gewone 
wandelaar is voor hen geen bedreiging, ze knab-
belen dan liever tot het laatst toe verder aan hun 
maaltijd. Wordt er teveel bewogen, dan wordt 
het hen te gortig. Ze springen dan weg en kie-
zen het hazenpad. De haas heeft een automa-
tisch effectief gebruik van energie. Hij zal nooit 
rennen als het niet hoeft. Zoals hij ook nooit ver 
weg zal rennen als hij na vijf meter geen gevaar 
meer voelt. Zo werkt de efficiëntie bij dieren 
vaak veel beter dan bij mensen. 
Zo is de haas een interessant dier dat ook in 
mensen als bewustzijn nog sterk aanwezig is. 
Dit bewustzijn is vaak heel herkenbaar en dui-
delijk in mensen werkzaam. Waar anders zou 
de zegswijze ‘het hazenpad kiezen’ vandaan ko-
men?
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Lilaca
en de werelden van bewustzijn

Tekst: redactie wetenschap

Bewustzijn is in, er wordt heel veel 
gesproken over bewustwording 

en bewustzijn. Dit woord wordt in 
veel betekenissen gebruikt. Bewust 
kopen, bewust eten, bewust zijn van 
de gezondheid zijn er enkele van. De 
lijst van uitdrukkingen is bijna niet te 
tellen. Maar wat is bewustzijn eigenlijk? 
Wat betekent het als iemand bewust is?

Wat is bewustzijn?
Bewustzijn is dat wat gewaar is van dingen. Gewaar 

zijn van zichzelf en van objecten. Bewustzijn is een ver-
mogen van zijn, van het zelf, het wezen. Het zelf is het 
zijn, het vermogen om te bestaan. Het is een gezicht van 
de Ene, het ene Licht dat alle Lichten is, zoals het be-
wustzijn ook een gezicht is van de Ene.
Het bewustzijn is het vermogen tot kennis. Het bewust-
zijn is een capaciteit tot gewaarwording en kennis, de 
wil om te weten. Wil is kennis die de vorm aanneemt 
van kracht. In de lilaca weet men, dat bewustzijn en be-
wustzijnskracht altijd een paar zijn. In de werelden van 
het Absolute zijn zij een eenheid, in de relatieve wereld 

begrijpen zij elkaar niet meer, maar blij-
ven toch een paar vormen. Want het be-

wustzijn is een persoon, gesymboliseerd 
door een man, en de bewustzijnskracht 

is gesymboliseerd door een vrouw. Dit paar 
speelt een zeer belangrijke rol in de gehele evolutie 

van het licht. Zij zijn de visie-wil, de kennis-kracht. Zij 
vormen samen de materie op grond van wat het zelf, het 
zijn, ziet van zichzelf. Samen met het zijn en de vreugde 
maken zij er een materiespel van. Is het zijn een sub-
stantie die een heldere straling heeft, als van daglicht, 
het bewustzijn en zijn kracht zijn een substantie met een 
intenser licht, als van een zon. De vreugde is een sub-
stantie met een nog meer geïntensiveerd licht, het is het 
meest felle licht dat er bestaat. Bewustzijn is dus niet een 
begrip, bewustzijn is substantie of materie. Het is ook 
een persoon van bewustzijn.

Zon van licht
Het bewustzijn doet zich vaak voor als een zon van 

licht. Bewust-zijn is licht zijn, helder zijn. Zo kan be-
wustzijn zich concentreren tot een zon van licht. Deze 
zonnen kunnen zich op verschillende niveaus voordoen. 
Ze hebben dan ook verschillende kleuren. Er zijn zwarte 
zonnen en witte zonnen en alle kleuren daar tussenin.
De zonnen kunnen zich intensiveren of zich weer ver-
spreiden door het gehele universum. Dan is er geen 
zon meer te zien, alleen licht. Deze zon is ook hitte en 
energie, het is een concentratie van bewustzijnssubstan-
tie. Het bewustzijn doet zich ook voor als elektriciteit. 
Elektriciteit is een vorm van licht, het is het licht van 
de kennis. 
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Materie is gelijk aan licht, dus materie is altijd bewust. 
Men ziet materie niet als licht, omdat de materie zijn 
licht verborgen houdt. Het elektron is een zon van licht, 
kennis en kracht in het Absolute, in de relatieve wereld 
is het een duister deeltje, met een zon gewikkeld in een 
zwart omhulsel van onwetendheid. 
Het licht van bewustzijn raakt in de aardse materie ver-
deeld en ingekapseld, het is niet meer te zien als de een-
heid die het in de Absolute wereld was.

Bewustzijn-bewustzijnskracht
Het bewustzijn is de mannelijke kant van deze 

twee. Hij is het licht, de kennis, degene die slechts kijkt 
naar wat het zelf ziet van zichzelf. Wat dat zelf ziet, wordt 
waargenomen door het bewustzijn. Het bewustzijn is een 
vermogen van zijn of zelf. Het bewustzijn geeft aan de 
bewustzijnskracht door wat het heeft gezien. Vervolgens 
gaat de bewustzijnskracht dit een vorm geven in de ma-
terie. 
Hieruit volgt, dat het wel van belang is dat het bewust-

zijn goed kan waarnemen. Als het niet exact 
waarneemt wat het zelf aan vormen van 

zichzelf wil laten creëren door hen, dan 
gaat het er waarschijnlijk ook heel 
anders uitzien dan het zelf zich had 
gedroomd. En dat is nu precies wat 
er gebeurt in een relatieve wereld. 
Het exacte beeld van het zelf komt 

uit de eenheid van het Absolute waar 
het ook exact door het bewustzijn wordt 

waargenomen. Hij geeft het ook in deze 
exacte vorm door aan de kracht. Maar naarmate 

zij steeds meer uiteenvallen in deeltjes in de relatieve 
wereld, wordt zijn blik meer en meer verduisterd. Hij 
wordt steeds meer onwetend over wat hij heeft gezien en 
zijn wil, de kracht, wordt ook onwetend. Het einde van 
het lied is dat zij beiden een zo vervormd beeld hebben 
overgehouden dat het creatieve resultaat totaal niet meer 
beantwoordt aan dat wat het oorspronkelijk was in de 
Realiteit. En zo wordt het behelpen, want dat wat hij ziet 
en zij vorm moet geven, wordt op zo een onbeholpen 
manier belichaamd, dat er slechts heel krakkemikkige 
lichamen uit voortkomen. Deze lichamen, van mensen 
bijvoorbeeld, kunnen ziek worden, zij kunnen gebrek-
kig zijn, zij hebben voedsel nodig, zij kunnen niet overal 
zijn, zij zijn eigenlijk blind voor de werkelijkheid die zij 
niet zien. Kortom, het zijn lichamen die totaal onwetend 

zijn van waar ze vandaan komen, hoe ze moeten leven en 
waar ze naar toe gaan na de dood. 

Het bewustzijn en zijn bewustzijnskracht zijn wel altijd 
gekoppeld met elkaar. Hij kijkt naar haar en zij kijkt 
naar hem. Echter, met blinde ogen kun je weinig zien. 
Op die wijze komen er de meest vervormde creaties van 
lichamen op de wereld. 
Het wordt duidelijk dat bewustzijn een bron is van licht 
en kennis en dat de bewustzijnskracht de energie, de 
kracht en het vermogen is van het bewustzijn. Zij is de 
wil die alles schept wat er bestaat aan wezens, dingen en 
vormen. Beiden bestaan uit substantie op alle niveaus 
van bewustzijn.
Zij worden ook aangeduid als: visie-wil, kennis-kracht, 
licht-energie en zo zijn er nog vele benamingen te noe-
men. Zij duiden allemaal hetzelfde aan namelijk de 
kracht van bewustzijn om te creëren.

Hoe ontstaat een zon?
Een zon en ook zonlicht bestaat uit het zijn, met 

zijn essentiële licht. Dit licht ziet er uit als heldere stra-
ling, vergelijkbaar met daglicht. Dit is statische energie, 
het beweegt niet. Dit licht is overal, in ieder ding en we-
zen, overal in het universum. Als dit statische licht van 
zijn wordt samengebald door de wil van de bewustzijns-
kracht wordt een zon gevormd. Dit licht is dynamische 
kracht van bewustzijn, lichtenergie. Door de enorme 
compactheid van de lichtdeeltjes gaat dit samengebalde 
licht hitte uitstralen. Het wordt een vuur met elektrische 
straling. Dit wordt waargenomen als een zon.
De zon bestaat tevens uit de vreugde, dat is de elektri-
sche vonk vol energie, licht en vuur. Elektriciteit verenigt 
alles door zijn vonken. Deze vonken zijn de eenheid van 
zijn, bewustzijn-bewustzijnskracht en vreugde.

De bewustzijnskracht
Zij is de bewegingsenergie 

die de elektronen laat bewe-
gen in hun banen. Het is een 
enorme hitte waar zij zich van 
bedient om de materiële vor-
men die zij maakt gestalte te ge-
ven. Zij maakt daarbij gebruik van 
het vuur, het vuur dat materie kan 
laten smelten of stollen. Uit gesmolten ma-
terie kunnen weer nieuwe vormen worden opgebouwd 
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door stolling, verharding. Licht, vuur en elektriciteit zijn 
vormen van de bewustzijnskracht. In de lilaca wordt dit 
bewuste vuur ook wel het creatieve vuur genoemd, om-
dat alle wezens en dingen daaruit worden geboren. De 
bewustzijnskracht laat door haar wil elektronen van baan 
veranderen door wisseling van snelheid. Deze wisselin-
gen van baan gebeuren of door de enorme witte hitte of 
door de vonken van vuur, licht en hitte. Deze vonken 
van elektriciteit of fotonen springen van het ene elek-
tron op het andere over. Dit alles vindt plaats door de 
wil van de bewustzijnskracht, die banen verwijdt of juist 
vernauwt en verkleint. Zij kan ook bepalen of de vonken 
elektriciteit meer of minder geladen zijn. Zo ontstaan 
ook stromen van elektronen waardoor elektrische stroom 
op de aarde kan worden gebruikt om bijvoorbeeld licht 
te laten ontstaan door wrijving en hitte. Ook elektro-
magnetische velden worden opgewekt door elektrische 
stromen. Elektriciteit is evenals licht een vorm van de 
bewustzijnskracht, het vuur. Haar Licht verenigt de zon, 
het vuur en de wateren, zij zijn allen de kenniskracht in 
beweging.
Kracht is altijd kracht van bewustzijn. Het maakt dus 
niet zo veel uit of iemand spreekt over bewustzijn of 
kracht, als het één wordt genoemd is het ander er van-
zelfsprekend ook. Het is een tweelingkracht bekend on-
der de namen: 
Licht-Vermogen (dynamische kracht van bewustzijn, 
vermogen is een capaciteit van de kracht)
Bewustzijn-Energie
Kennis-Wil
en zo zijn er nog meer benamingen voor bewustzijn-
bewustzijnskracht. 

Het vuur
Vuur is substantie van kennis en intelligentie. Vuur 

ontstaat door de concentratie van materie door kracht. 
Dit vuur, dat de bewustzijnskracht is, is overal in het 
universum en ver daarbuiten. In ieder elektron van het 
lichaam is dit vuur ook aanwezig als een iriserend vuur, 
de witte hitte. Dit iriserende vuur bevindt zich onder de 

aarde, in het onbewuste niveau van de materie, waar de 
atomen zich bevinden.

Hoe werkt de bewustzijnskracht met haar vuur? En dan 
met name met het iriserende vuur in de materie, waar-
mee ze de werelden opbouwt?
Het iriserende vuur is vol lichtdeeltjes van velerlei aard. 
Het is een oceaan van vuur en licht. Wit licht van de 
psyche, dat ondeelbaar is, en verder alle kleuren van de 
regenboog en nog oneindig meer kleurschakerin gen van 
deeltjes die oneindig verdeeld zijn in de relatieve sfeer. 
Deze lichtdeeltjes, de fotonen, gaan verbindingen aan 
met elkaar en worden elektronen. Door afkoeling vor-
men deze fotonen een elektron, ze verharden, stollen. 
Deze elektronen hebben een heel erg diverse inhoud en 
bestaan ook uit verschillende kleuren. Vanuit die positie 
worden er atomen gevormd, de eerste zichtbare bouwste-
nen op aarde. Vandaaruit worden alle verdere lichamen 
gevormd die er op aarde zijn. Ieder met specifieke eigen-
schappen die bepalen hoe een lichaam functioneert in 
het dagelijkse leven. De psyche, het bewuste wezen, is als 
een wit zonnetje te zien in het iriserende vuur. De psyche 
hoort altijd onverbrekelijk bij een gevormd lichaam, ook 
al wordt hij meestal door mensen niet gehoord en gezien 
en begrepen. Om dit alles gestalte te geven bouwt de be-
wustzijnskracht eerst een fysiek rood vuur op, waarmee 
ze de fysieke wereld creëert, zoals een aarde, de maan, 
sterren, stenen en bergen.
Daarna bouwt ze een groen vitaal vuur op, waarmee ze 
planten, bomen en dieren gestalte geeft.
Vervolgens bouwt ze een geel mentaal vuur op, waarmee 
ze mensen lichamen geeft.
Ze kan ook een gouden vuur opbouwen, waarmee ze 
waarheidslichamen maakt.
Uiteindelijk vormt ze een wit vuur waarmee lila licha-
men worden gecreëerd.
Het iriserende vuur in de elektronen is een behoorlijk 
brandend vuur, hoewel het niet zo heet is als de witte 
hitte in de Absolute Werelden. Het rode vuur is zelfs een 
heel langzaam, koud vuur dat niet hard brandt.
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Groen vuur is een neutraal vuur, dat noch heet noch 
koud is. Het koelt af en versnelt, dus wordt heter, tege-
lijkertijd.
Het iriserende vuur is ook het Vuur in de Materie,
• de bouwer van de vormen,
• het transformerende vuur,
•  brandende ether die alle kleuren van de regenboog 

heeft in de Materie,
•  witte hitte van de Witte Hitte die uit de Absolute 

Werelden komt,
• een zuiverend vuur.
Naast dit vuur zijn er nog vele andere vuren die ieder 
hun eigen functie hebben op het niveau waar ze bestaan.

Elektriciteit
De bewustzijnskracht is elektriciteit. Elektriciteit 

is een vorm van vuur, een energie die zich openbaart 
aan het oppervlakte-oog door afstoten en aantrekken, 
het overspringen van vonken en meer. Deze bewegingen 
doen zich voor door de wil van de bewustzijnskracht, die 
de banen van de elektronen bepaalt. De beweging kan 
ook veroorzaakt worden door vonken die meer of min-
der lading aan de energie geven. De dynamiek van de be-
wustzijnskracht zorgt ook voor elektrische stroom, door  
elektronen te laten stromen. De vonken van elektriciteit 
zijn de eenheid van vuur, zon en water, met andere woor-
den de eenheid van hitte, licht en kennis. 
De elektrische velden zijn lichtvelden, de magnetische 
velden vormen daarbij de zwaartekracht. Het elektro-
magnetisme is de magnetische kracht die door elektri-
sche stromen worden opgewekt.

Zwaartekracht
De bewustzijnskracht die levensenergie is, bege-

leidt alle contact en uitwisseling tussen het mentale en 
fysieke lichaam. De levensenergie wordt gekenmerkt 
door lucht en gas. In het oppervlaktelichaam correspon-
deert deze kracht met de levensadem en de longen. Zij 
is de oorzaak van zwaartekracht en magnetische en elek-
trische velden. Als het lichaam bewust is geworden kan 

van de visie-wil gebruik gemaakt worden om niet meer 
onderhevig te zijn aan de zwaartekracht of juist wel.

Een leuk voorbeeld is een heteluchtballon. Die stijgt op 
als je lucht of gas verwarmt doordat het uitzet. 
De levenskracht is het principe van uitzetting en inkrim-
ping. Daarmee kun je als mens opstijgen of heel zwaar 
worden. In het eerste geval is er levitatie, dus licht van 
gewicht worden, in het andere geval is de massa zo com-
pact dat je geketend bent aan de zwaartekracht.
Een normale ballon is lichter dan lucht en wordt voort-
bewogen door de wind.
Een heteluchtballon wordt eerst vol geblazen met koude 
lucht. Daarna wordt de lucht verhit tot een temperatuur 
van 100 graden. Dit gebeurt met gasbranders. Door met 
de gasbranders de lucht te verhitten gaat het gas bewe-
gen en uitzetten. Dan gaat de ballon omhoog. Wordt 
de lucht koeler, dan zakt hij. Ook kan er warme lucht 
ontsnappen door een ventiel, waardoor de lucht afkoelt 
en de ballon sneller zakt.
De ballon wordt als het ware door de omgevende lucht 
omhoog gedrukt, opgetild, of omlaag gedrukt, al naar 
gelang het gas afkoelt of wordt verhit. Het vuur is hier 

17
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met zijn hitte het ondersteunende principe van het zich 
verheffen.
De heteluchtballon is aan de oppervlakte een sleutel om 
iets van deze dingen te kunnen bevatten op een mentaal 
vlak. Echter, in de longen kan men ook waarnemen dat 
er expansie en contractie is. Dat kan voor het mentaal 
een hulp zijn om dit te willen bekijken.

Als men de zwaartekracht in het lichaam wil opheffen 
moet men de luchtstaat van materie beïnvloeden, door 
het lichaam lichter te maken. De hoeveelheid materie, 
massa, moet zich verwijden zodat deze lichter wordt 
dan de omringende lucht. Dit is expansie van de mate-
rie door de beweging. Beweging is levensenergie, bewe-
gingsenergie, die altijd uitgaat van actie en reactie. Gas 
of lucht kan inkrimpen of dichter worden gemaakt, de 
contractie, en worden uitgebreid of lichter van gewicht 
worden gemaakt, de expansie. Maar het ondersteunende 
vermogen is hierbij het vuur, de hitte, de elektriciteit, die 
massa doet uitdijen of inkrimpen.
Dit is een principe van levitatie dat door sommige men-
sen wordt beoefend.

De lila gebruikt dit vermogen als vanzelf wanneer het 
past in een situatie. Met de visie-wil kan een lila uitdijen 
en inkrimpen. Inkrimpen houdt in dat het lichaam een 
zware massa heeft en onderhevig is aan de zwaartekracht. 
Uitdijen houdt in dat het lichaam in alle staten van uit-
dijing kan zijn: een beetje tot helemaal uitgespreid liggen 
in het universum. Niet meer te zien of juist wel te zien, 
al naargelang het lichtlichaam het licht zichtbaar maakt 
voor menselijke ogen.
In de eenheid van gewichtloosheid is het mogelijk om 
alle soorten van lichtgewicht of geen gewicht en zwaarge-
wicht te hanteren. Het is en blijft een kwestie van mate-

rie, in dit geval lucht, laten uitdijen of inkrimpen. Want 
lucht is slechts een meer diffuse vorm van materie en kan 
dus gemakkelijk werken met expansie en contractie.

Wanneer de bewustzijnskracht materie omzet in een zich 
steeds verder verdichtende massa die oneindig zwaar 
wordt door de zwaartekracht, gaat die samengeperste 
materie over in een oneindige lichtheid van kosmische 
subtielfysieke deeltjes. Zo kan eerst waarneembare mate-
rie een overgang maken naar niet waarneembare materie, 
de subtielfysieke materie. Dit is wat er in ‘zwarte gaten’ 
gebeurt.

De bewustzijnsillusie
De mens leeft niet in de werkelijkheid, omdat hij 

vertrouwt op zijn mentale capaciteiten. Echter, het men-
taal van mensen heeft niet de mogelijkheid om inzicht te 
hebben in alle zaken die het leven en de wereld betreffen. 
Het mentaal heeft zo zijn eigen onwerkelijke gedachten 
over de wereld, het bewustzijn is een duistere kennissub-
stantie, er is weinig licht in het denken. 
Daardoor zijn er in de lichaamsmaterie allerlei onjuiste 
ideeën ontstaan over hoe de werkelijkheid van het leven 
van de mens in elkaar steekt. Die ideeën zijn zo ver-
vormd geraakt, dat men wel kan spreken over een illusie 
waarin de mens leeft. Daaruit volgt dat een mens altijd 
leeft met wanen die niet corresponderen met hoe de din-
gen zijn. In het dagelijkse leven en werk is dat overal en 
bij iedereen merkbaar.
De illusie die behoort bij een duister bewustzijn wordt 
het Ruitenspel genoemd. Dit is een bewustzijn dat zich 
bezighoudt met waanideeën over spiritualiteit en tiran-
nie.
Deze illusie gaat vooral over het denken dat men heel 
geestelijk en spiritueel leeft, vol fijnzinnige gedachten en 
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handelingen. Diegenen die vooral leven in deze illusie 
moéten heel lief, aardig en gezellig zijn. Allerhartelijkste 
begroetingen en omarmingen moéten om te laten blij-
ken hoeveel men om elkaar geeft en hoe goed men el-
kaar begrijpt. Men moét altijd heel ‘psychisch teder’ zijn 
voor elkaar. Deze tederheid is heel pervers en onecht. 
Hoog in het vaandel staan kostbaarheid, fijnzinnigheid, 
zachtheid en maagdelijkheid. Het is een heel laag bij de 
gronds maar ogenschijnlijk verfijnd spel waarin iemand 
in een euforie leeft met psychedelische effecten. In feite 
is kostbaarheid daar waardeloosheid, fijnzinnigheid is de 
meest brute grofheid. Maagdelijkheid is het tegenoverge-
stelde en zachtheid is een verfijnde subtiele keihardheid. 
Zorgzaamheid is verwaarlozing, vrijheid slavernij en 
gevangenschap. Er is alleen agressie en afhan kelijkheid. 
Mensen tiranniseren elkaar op een verschrikkelijke 
manier. Het bewustzijn raakt steeds meer verduisterd 
hierdoor en daarom heeft deze illusie ook de naam van 
Bewustzijnsillusie gekregen. 
Deze illusie met zijn wanen bestaat in de atomen, mole-
culen en cellen van het menselijke lichaam en is vooral 
gesitueerd in de borstkas. Mensen kunnen hem zelf niet 

ontdekken omdat ze daar het bewustzijn niet voor heb-
ben. Zij leven in de veronderstelling dat zij heel reëel 
leven. En iedereen vindt dat, omdat de hele mensheid 
leeft in een grote illusie vol waanideeën. Vandaar dat er 
zoveel oorlog, ellende en verdriet in de wereld is. Het zit 
in de menselijke materie ingebakken. Het denken dat 
dit ooit zal veranderen is een waanidee. Alles wat in de 
materie van het lichaam ligt ingegrift, kan slechts veran-
deren door de werking van het lila licht, de lila bewust-
zijnskracht die ook de Evolutiekracht is. Door te denken 
dat er vrede moet komen is ze er niet. Door te denken 
dat er geen oorlog meer mag zijn, is hij er nog wel en 
er breken geregeld oorlogen uit. Het denken blijkt een 
enorme bedrieger te zijn. Alleen het lila licht kan hel-
derheid brengen in het zwarte denken en het duistere 
bewustzijn.

Bewust leven
Bewust leven betekent dat iemand zijn onbewuste 

lichaamsmaterie in ontwikkeling laat brengen door het 
lila, de Ene, het Licht dat alle Lichten is en alle kennis 
en kracht. Ook zijn psyche gaat zich ten volle ontplooien 
en men gaat zichzelf ervaren als een persoon die in de 
wereld is gekomen om zich bewust te worden van zijn 
onbewuste onwetende materie.
Hij wordt zich ook bewust van het feit, dat hij nog niet 
bewust is maar in een proces van bewustwording verder 
kan komen in zijn evolutieproces dat draait om de ont-
wikkeling van de materie. Zo kan hij verder komen in 
het leven, een psychisch leven gaan leiden en uiteindelijk 
een lila worden.
Dat is een avontuurlijke manier van bewustwording die 
uiteindelijk leidt naar het eindpunt van zijn evolutiepro-
ces.
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Primula veris
Sleutelbloem

Primula veris, ook wel gulden sleutelbloem genoemd, 
behoort tot de sleutelbloemfamilie, de Primulaceae. 
Het is een vrij kleine plant die vaak niet groter wordt 
dan 25 centimeter. Zijn blad ziet er uit als een rozet 
en in de winter is deze rozet zeer decoratief in de tuin 
met zijn diepgroene kleur en diep geaderd blad.
De bloemen zijn goudgeel of bleekgeel, al naar ge-
lang de grond en ze hebben oranje vlekken in het hart. 
De bloem heeft een klokvorm en er bloeien vaak vele 
bloemen aan een stengel, die in het voorjaar langzaam 
maar zeker tevoorschijn komt. Als het wat warmer 
wordt gaan de knoppen, die bij koud weer heel lang 
in het binnenste van de rozet blijven zitten, zich ope-
nen, terwijl tegelijkertijd de steel gaat groeien.
De bloeitijd is van april tot ongeveer juni, al naar ge-
lang grond, warmte en licht.
Primula veris beduidt  dat hij een eersteling is in de 
lente.

De Primula veris belooft groei en bloei, hij laat de 
energieën stromen. Hij bloeit rijkelijk en laat zijn 
knoppen al heel vroeg in het voorjaar zien. Dat geeft 
verwachtingen over de rijkdom en weelde die er nog 
zullen komen. Vooral zijn nakomelingen zullen rijke-
lijk aanwezig zijn, de soort kan overleven.
Die rijkdommen komen ook in de vorm van prach-
tige, rijkelijke bloemen die met hun felle kleur heel 
erg opvallen in het felle voorjaarslicht.
Deze verrukkelijke kleur laat het hart sneller kloppen 
en laat het bloed doorstromen in het gehele lichaam 
van mensen, zodat zij kunnen opbloeien en leven en 
groeien.
Lieflijk neigt de primula haar klokjes naar de aarde, als 
een hommage aan de grond waar zij uit voortkomt.
De atomen van dit bloemenlichaam hebben nog grote 
mogelijkheden om steeds meer vermogens uit de ma-
terie te laten voortkomen.
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Tekst: redactie wetenschap

Satyendra Nath Bose
Indiaas fysicus

Satyendra Nath Bose was een Indiaas 
natuurkundige. Hij werd op 1 januari 

1894 geboren in Calcutta.
Hoewel hij als kind studeren nooit zo 
serieus nam, veranderde dat met de jaren. 
Hij kreeg heel veel plezier in natuurkunde 
en had er aardigheid in om moeilijke 
problemen op te lossen, liefst op verschil-
lende manieren. Op de scholen waar hij 
zat, bleek dat hij behoorlijk intelligent 
was. Zijn studies beëindigde hij altijd met 
zeer goed resultaat.

Bose had geen gemakkelijk leven. Hij trouwde op zijn 
twintigste jaar maar verloor zijn vrouw al heel jong en 
bracht zelf zijn kinderen groot. Hij woonde bijna altijd 
in India, maar hij werd in zijn tijd nooit gezien als een 
eminent fysicus. Hij was professor in Dhaka en later in 
Calcutta en gaf  tot zijn pensioen in 1956 les aan studen-
ten. Na zijn pensioen werd hij benoemd tot ereprofessor.
Bose was een man die een zo brede interesse had dat het 
ondoenlijk is om alles waar hij zich mee bezighield op 
te noemen. Zijn werkterrein was groot, maar zijn speci-
ale interesse had de wiskundige fysica. Hij had grondige 
studies gemaakt van geologie, antropologie en zoölogie, 
geschiedenis. Hij maakte ook allerlei studies van stoffen 
bijvoorbeeld van de geuren van velerlei soorten rozen. 

Dit laatste zegt vooral iets over zijn romantisch en ai-
mabel karakter en zijn hang naar het mooie. Literatuur, 
kunst en muziek hadden zijn speciale belangstelling, 
maar zijn werkelijke hobby lag bij literatuur en muziek.
Hij speelde in zijn vrije uren graag op een soort viool de 
‘esraj’ de ragas, de Indiase melodieën. Hij kon als hij al-
leen was op zijn esraj spelen terwijl de tranen langs zijn 
wangen liepen. Hij speelde ook fluit. Hij componeerde 
zelf verschillende nieuwe ragas. Hij was een begaafd mu-
sicus en muziekcriticus. Ook hier komt zijn liefde voor 
schoonheid en harmonie naar voren. Bose was een zeer 
gevoelig man.
Hij las gedichten in vele talen: Italiaans, Sanskrit, Engels, 
Frans, Bengali, hij kon het lezen en schrijven, en meestal 
ook spreken.

Hij stond altijd op de bres voor de vrijheid van zijn 
land en het vrij worden van Engelse overheersing. Hij 
ging dan ook tot 1947 uit principe niet naar Engeland. 
De vrijheid van zijn land hield voor hem tevens in de 
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persoonlijke vrijheid van iedereen. In 1947 werd India 
zelfstandig, Pakistan werd afgescheiden en Bengalen 
werd verdeeld. Hij vond dat verschrikkelijk, hij kende 
Bengalen heel goed, had er veel gereisd, hij was er gebo-
ren. En nu was het opeens deels een ander land gewor-
den. Dit deed Bose zeer veel verdriet.
Het boeddhisme had een grote aantrekkingskracht voor 
hem, Gautama Buddha was voor hem de grootste denker 
aller tijden na Albert Einstein, die hij als zijn mentor 
beschouwde.

Hoe intelligent en ingenieus Bose ook was, zijn leven 
speelde zich altijd af tussen hoogtepunten en diepe da-
len. Alleen zijn muziek en de literatuur brachten hem 
even af van de hardheid van het leven. Dit bood natuur-
lijk niet een werkelijk soelaas. Zijn hart dat zocht naar 
liefde en harmonie vond deze dingen eigenlijk nergens. 
Niet in zijn natuurkundig werk, niet in de muziek en de 
poëzie waar hij zoveel van hield. Hij bleef een eenzame 
figuur in de wereld die zocht naar de eenheid van alles. 
Hij vond deze nooit.

Bose kreeg onverwacht te lijden aan een ernstige hart-
aanval. Hij overleed kort na zijn 80e verjaardag, op 4 fe-
bruari 1974. 

Bekendheid in Europa
Bose is eigenlijk altijd miskend geweest in zijn 

land. Voor de gehele wereld van wetenschap was het zo, 
dat er niets goeds uit India kon komen. Hoewel hij zeer 
erudiet en geniaal was, erkende niemand dat.
Op een zekere dag ontdekte hij tijdens een lezing voor 
studenten dat hij een vergissing had gemaakt in zijn 
berekeningen. Maar toen hij het allemaal nog eens be-
keek, vond hij toch van niet, omdat de uitkomst feiten 
verklaarde die in de voormalig theorie van Maxwell-
Boltzmann niet meer adequaat waren. Hij had ook te-
genstrijdigheden ontdekt in de aannames van Planck en 
Einstein.
Toen hij in 1924 zijn vier bladzijden tellende artikel 
‘Planck’s law and the hypothesis of light quanta’ op 
schrift had gesteld, wilde niemand het publiceren, ieder-
een dacht toch dat hij zich had vergist. Hij vond er ner-
gens een uitgever voor en stuurde in uiterste wanhoop 
zijn artikel op naar Albert Einstein, die in die tijd op 
het toppunt van zijn roem was. Hij deed dat aarzelend 
en met lood in de schoenen, hij durfde de beroemde 

Bose spelend op de esraj
De esraj is een typisch Bengaals strijkinstrument met 4 

melodiesnaren en 15 resonantiesnaren
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Einstein eigenlijk niet te benaderen. Bose schreef bij het 
artikel een brief die kort en simpel was, zoals Bose zelf.

Deze brief van Bose aan Einstein bevatte de vierde en 
laatste revolutionaire ontdekking over de oude kwan-
tumtheorie. De eerste was geweest van Max Planck, de 
tweede van Albert Einstein, de derde van Niels Bohr. 
Einstein, die toch altijd al overstroomd werd door brie-
ven van fysici, viste het stuk van Bose uit zijn grote berg 
correspondentie. Hij vond het artikel van Bose heel ver-
nieuwend en met een frisse kijk op de zaken. Hij nam 
zelf de Duitse vertaling ervan ter hand. Op die manier 
werd het gepubliceerd in het Duitse blad Zeitschrift für 
Physik, zoals Bose hem had gevraagd. Einstein liet met-
een wat artikelen van zijn hand erbij zetten evenals een 
aanbeveling dat het onderwerp zeer interessant was.

Waar handelde dit artikel over?
Het artikel van Bose handelde over de zogenoemde 

kwantumstatistiek van fotonen. Zijn rekenfout, die dus 
geen fout was, leidde tot een formule die geheel paste 
binnen de kwantumtheorie. De formules van Planck en 
Einstein bevatten nog ‘oude’ klassiek-mechanische on-
derdelen. Einstein had snel in de gaten dat de formules 
van Bose ook konden worden losgelaten op atomen. Dit 
vanwege het feit dat atomen evenals fotonen een golf- en 
een deeltjeskarakter kunnen hebben. Einstein voorspel-
de aan de hand van Boses inzichten een verschijnsel dat 
later het Bose-Einsteincondensaat genoemd zou worden. 
De voorspelling was,  dat wanneer atomen worden afge-
koeld tot dicht bij het absolute nulpunt dat ligt bij min 
273,15 C, zij zich zullen gaan verdichten en dan zul-
len overgaan in een nieuwe staat van materie, waarbij ze 
één ‘superatoom’ vormen en zich gaan gedragen als een 
aparte entiteit. Dit superatoom wordt in deze toestand 
gezien als één grote materiegolf. In zo’n verdichte toe-
stand, een condensaat, zullen alle individuele atomen als 
het ware verdwijnen. Het is dan een dichte verzameling 
van subatomaire deeltjes  - bosonen - geworden die niet 
meer van elkaar zijn te onderscheiden. Deze toestand 
wordt ook wel de vijfde aggregatietoestand genoemd 
naast vast, vloeibaar, gas en plasma. Pas in 1995 is het 
wetenschappers gelukt om een dergelijke situatie in het 
laboratorium te creëren.
Bose had niet in de gaten dat hij toch wel iets bijzonders 
had ontdekt, temeer daar hij in India totaal afgescheiden 
leefde van andere fysici. Ook Einstein had in beginsel 

niet in de gaten wat de verstrekkende gevolgen waren 
van Boses ontdekking.
Dit alles werd verder uitgewerkt door Einstein en Fermi. 
Later kwam er een basisindeling van de elementaire deel-
tjes in twee groepen, de deeltjes met een hele spin wer-
den genoemd naar Satyendra Nath Bose, bosonen. De 
deeltjes met een halve spin werden genoemd naar Enrico 
Fermi, fermionen. 

Dit alles bracht een enorme verandering in Boses leven. 
Hij werd in Amerika en Europa heel beroemd. Hij werd 
nu pas in Dhaka erkend als een briljant natuurkundige. 
Hij kreeg zelfs geld om een reis door Europa te maken, 
zodat hij andere fysici kon ontmoeten. Hij was blij, 
want zijn experimenten met hitte en koude hadden veel 
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opgeleverd voor de fysica. Bovendien kwam het vlek-
keloos overeen met Bose zoals hij zelf was: een zachte 
warme kant en een koele, scherpdenkende koude kant. 
Ontdekkingen komen niet zomaar, ze behoren wel bij de 
persoon zoals hij is.

Europa en Einstein
In 1924 was Bose een jaar in Parijs waar hij een 

paar maanden werkte in het laboratorium van Marie 
Curie. Hij heeft nooit als assistent van haar gewerkt om-
dat hij niet aan haar vertelde dat hij Frans sprak. Als zij 
dat had geweten had ze hem vast wel naast zich laten 
werken. Zij kon zich echter in het Engels niet goed uit-
drukken. De bescheidenheid van Bose liet niet toe dat 
hij daar over sprak met haar. Na die maanden verliet hij 
Parijs om naar Berlijn te gaan, waar hij met Einstein ging 
werken. Bose ontmoette daar vele bekende fysici, onder 
andere Heisenberg. Maar Einstein bleef voor Bose zijn 
hele leven de ‘guru’, de meester. Zijn voorbeeld in alles.
Er gaat het verhaal dat hij eens aanwezig was bij een le-
zing van Niels Bohr, die op een gegeven moment niet 
verder kon. Hij vroeg aan Bose, die met gesloten ogen 
in de zaal zat: „Kan professor Bose mij soms helpen?” 
Iedereen in de zaal moest lachen, ze dachten allemaal dat 
het een grap was. Maar tot ieders grote verbazing deed 
Bose zijn ogen open en gaf heel helder de oplossing voor 
het probleem. Iedereen stond paf. Bose sloot zijn ogen 
vervolgens weer.

Deze manier om lezingen bij te wonen was een gewoonte 
van hem. Iedereen dacht dat hij sliep, maar als hem iets 
gevraagd werd opende hij zijn ogen en gaf een precies en 
helder  antwoord op het probleem.
Zo was het ook bij een lezing van professor Frederic 
Juliot Curie. Nadat Bose de professor in het Engels had 
ingeleid ging hij weer zitten en sloot zijn ogen. Maar op 
een gegeven ogenblik vroeg Curie of iemand zijn Franse 
toespraak wilde vertalen in het Engels. Niemand kwam 
er naar voren om het te doen. Toen stond opeens Bose 
op en vertaalde alles wat Curie gezegd had vlekkeloos in 
het Engels. Zin voor zin vertaalde hij letterlijk. Daarna 
ging hij weer zitten en sloot zijn ogen.  
Zo deed hij vaak ook bij muziekuitvoeringen die hij bij-
woonde. Hij sloot dan zijn ogen en iedereen was kwaad 
omdat ze dachten dat hij sliep. Maar aan het einde van 
het muziekstuk deed hij zijn ogen open en stelde vragen 
over de uitvoering die zeer to the point waren.

Bose hield zich bezig met verschillende studies onder 
andere: elektromagnetische eigenschappen van de iono-
sfeer, de theorieën van de gammastralingkristallografie 
en thermoluminiscentie, en de unified field theory.

Terug naar India
Tot zijn grote blijdschap kwam in 1926 aan de 

Dhaka Universiteit een post vrij voor een professor. Bose 
durfde daar niet naar te solliciteren, want hij had niet 
eens een doctorstitel. Hij besloot met enige schroom 
toch Einstein in de arm te nemen en hem te vragen een 
aanbevelingsbrief te schrijven. Einstein was stomver-
baasd en zei: „Erkennen ze daar jouw kwaliteiten dan 
niet? Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat je 
die post krijgt vanwege je uitmuntende resultaten?” 
Zo schreef hij dan een aanbevelingsbrief waarin stond: 
‘Kunnen jullie een andere natuurkundige vinden die zo 
briljant is als Satyendranath? Hij is volmaakt geschikt 
voor die post.’ Zo kon Bose daar in 1926 aan de slag. Hij 
werkte daar 25 jaar lang en werd zeer gewaardeerd door 
zowel collega’s als studenten.
Hij schreef zelf verscheidene boeken en vertaalde een 
boek van Einstein over de relativiteitstheorie uit het 
Duits naar het Engels. Hij schreef ook een boek over 
Einstein in het Bengaals.
Doordat de kleine subatomaire deeltjes uit het conden-
saat dat hij ontdekte naar hem werden genoemd, boso-
nen, is hij vanaf dat moment in heel de wereld bekend.
In 1958 werd hij gevraagd toe te treden tot de Royal 
Society of London, een zeer eervolle functie, die alleen 
bekleed wordt door de meest eminente wetenschappers 
ter wereld. Deze broederschap vormt de oudste weten-
schappelijke  academie die nog altijd bestaat.

Bose-Einsteincondensaat
In 1926 schreef Bose weer een artikel over 

hetzelfde onderwerp, het later zo genoemde Bose-
Einsteincondensaat, dat hij aan Einstein toezond. 
Einstein vertaalde dit ook weer in het Duits, maar had 
er wel de nodige kanttekeningen bij. Bose nam die ge-
legenheid te baat om weer naar Berlijn te gaan en zijn 
standpunt met Einstein te bespreken. Hij bleef daar on-
geveer een half jaar en gaf veel lezingen. Hij sprak met 
vele fysici en hij kon hen overtuigen van de juistheid van 
zijn standpunt.
Niet echter Einstein. Deze kon zijn standpunt niet zien 
als bruikbaar in de fysica. Zij hadden een tijdlang corres-



de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 2, april 2012

2525

pondentie daarover, maar Bose vond schriftelijk gedach-
ten uitwisselen lastig.
Einstein en Bose onderhielden heel lang een correspon-
dentie en Bose schreef weer een artikel dat hij Einstein 
toezond. Ze kwamen er niet uit. Hij schreef weer 
een stuk. Uiteindelijk leek het hem beter om het met 
Einstein mondeling te bespreken. Zo maakte hij zich na 
tijden weer op om af te reizen naar Einstein om het on-
derwerp nog eens grondig door te nemen. Het is er ech-
ter nooit van gekomen, want Einsteins plotselinge dood 
op 18 april 1955 maakte zijn reis overbodig.
Voor Bose was de dood van zijn meester een verschrik-
king. Hij had hem altijd gezien als diegene die zijn moei-
lijkheden samen met hem oploste. Hij had een speciaal 
artikel geschreven om het aan Einstein te overhandigen 
en nu was hij dood! Woede en onmacht overvielen Bose, 
hij wist zich geen raad. Hij pakte zijn artikel en scheurde 
het in zijn wanhoop in stukken.
Zijn verdriet was groot, zijn meester was er niet meer. De 
zachte, warme en emotionele Sayendra Nath Bose ver-
viel een tijd in somberheid. Hij voelde zich nu nog meer 
alleen op de wereld. Zelfs zijn vriend Meghnad Saha kon 
hem daarbij niet troosten.

Het bewijs
Tot nog toe was nooit bewezen dat de theorie over 

wat men het  Bose-Einsteincondensaat noemde,  klopte. 
Tot in 1995 een experiment werd gedaan waarbij bleek 
dat het wel degelijk zo was als Bose en Einstein hadden 
beschreven.
In Science magazine van 14 juli 1995 stond het volgen-
de te lezen:
‘Onderzoekers melden dat ze een temperatuur hebben 
bereikt die veel lager is dan er ooit is geproduceerd. 
Daarmee is een geheel nieuwe staat van de materie ge-
creëerd, die al tientallen jaren geleden door Einstein is 

voorspeld tezamen met de Indiase Satyendra Nath Bose. 
Rubidium atomen gekoeld tot minder dan 170 nanogra-
den boven het absolute nulpunt zorgden dat de indivi-
duele atomen gingen condenseren tot een ‘superatoom’ 
dat zich gedroeg als een zelfstandige entiteit. De grafi-
sche afbeelding toont driedimensionale foto’s in de tijd 
waarin de atomen condenseren van minder dicht rood 
licht, geel en groene vlakken naar heel verdicht blauw 
naar witte vlakken.’
Dat was de kroon op het werk van Bose, al maakte hij 
het zelf niet meer mee.

Satyendra Nath Bose
Bose was een man die leefde tussen hitte en koude, 

tussen eenvoud en complexheid. Zijn leven heeft daarom 
altijd een  tweeledig karakter gehad, dat van de hang naar 
het schone in het emotionele en het hang naar het exacte 
in zijn mentaal. Zijn uitvinding had daar van alles mee 
te maken. Want om uit te komen op het gegeven dat ato-
men die warm zijn en dus sneller in hun vaart, zich gaan 
verdichten, langzamer worden en samen gaan vallen als 
ze enorm sterk gekoeld worden, ligt helemaal in het ver-
lengde van hoe zijn lichaamsmaterie was samengesteld, 
zijn atoomstructuur. Deze Bose-materie stond dus aan 
de wieg van de ontdekking, waar Einstein zo blij mee 
was. Zij bestond uit de menselijke persoonlijkheid die 
hij was naast de geniale denker die altijd met belangrijke 
wetenschappers sprak.
Bose wordt door verschillende mensen, ook door zijn 
familie en kleinzoon Falguni Sarkar, omschreven als een 
bijzonder vriendelijke, lieve, zachte man. Hij was ook 
zeer bescheiden en drong zich nooit op. Hij ontving 
graag mensen om te converseren, dat was één van zijn ge-
liefde hobby’s. Vaak wisten zij niet dat hij een beroemde 
geleerde was. Dat vond hij zelf heel prettig, hij opteerde 
voor het eenvoudige leven.
Zijn gewoonte om vaak met de ogen dicht te luisteren, 
bracht veel mensen in verwarring over hem. Ze dachten 
dan dat het hem niet interesseerde, dat hij sliep. Vaak 
kwamen deze mensen bedrogen uit en moesten hun me-
ning over Bose herzien. Met zijn ogen dicht sloot Bose 
zich deels af van zijn omgeving, hij werd dan niet afge-
leid van bijzaken en kon zich volledig concentreren op 
datgene waar hij op geconcentreerd wilde zijn, zoals een 
lezing, muziek, het voorlezen van een gedicht. Zo deed 
hij dat ook met zijn ontdekkingen op het natuurkun-
dige vlak. Hij kon zich met de ogen gesloten het beste 
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concentreren op datgene wat hij voor ogen had. Hij leek 
daarbij wel wat op zijn meester Einstein, die graag met 
de benen op zijn bureau in de lucht staarde om zijn the-
orieën uit te werken.
Hij kon lange gedichten uit de literatuur, ook van het 
Westen, uit zijn hoofd citeren. Hij heeft prachtige verta-
lingen in het Bengali gemaakt van Franse poëzie. Daarbij 
was hij een fijnproever en hield van exquis voedsel, iets 
wat wel in het verlengde ligt van zijn voorkeur voor ver-
fijnde muziek en literatuur.
Het is bekend dat Bose erg van mooie kleren hield, maar 
in tegenstelling daarmee droeg hij deze bijna nooit. 
Meestal was hij gekleed in een eenvoudige dhoti of 
lunghi. Een eigenaardig trekje van hem was, dat hij ver-
slaafd was aan bridgen.

Opvallend van Bose is dat hij veel katten had. Hij speel-
de daar graag mee. Waarschijnlijk keek hij graag naar 
deze dieren, omdat hij iets zag van de manier waarop zij 
met energie speelden. In de natuurkunde is energie ook 
een belangrijk terrein van studie en hij kon dat met zijn 
katten gemakkelijk thuis doen. Zo zal hij zeker gemerkt 
hebben dat katten hun energie samenballen en opladen 

De naam van Satyendra Nath Bose zal 
altijd verbonden blijven met
‘bosonen’ -  elementaire deeltjes
en met het
‘Bose-Einsteincondensaat’ - een speciale  
aggregatietoestand van materie bij het 
absolute nulpunt

Bose in 1953

terwijl ze ogenschijnlijk liggen te slapen, en dat die ener-
gie dan totaal onverwacht opeens verandert in een uit-
barsting van kracht en vermogen als ze een muis zien die 
zij willen vangen. Dat was een methode van energie ver-
zamelen die Bose waarschijnlijk wel bekend voorkwam.
Veel geld had Bose nooit, vooral omdat hij geen roem 
en eer zocht maar veel meer wilde vertoeven in zijn ei-
gen droomwereld van het schone, het hogere bewust-
zijn. Toen zijn dochter trouwde had hij geen geld om de 
bruiloft te betalen. Voor hem was dat een verschrikking. 
Hij zei uiteindelijk tegen haar man dat hij in zijn jaszak 
moest kijken en het geld wat er in zat mocht hij hebben. 
Dat bleek zijn hele maandsalaris te zijn. De man keek 
hem verlegen aan maar Bose zei dat hij het moest nemen. 
Na dit incident ging hij gewoon verder waar hij mee be-
zig was alsof er niets was voorgevallen.

De kracht van Bose was vooral dat hij vaak verschillende 
oplossingen had voor problemen in de fysica en dat hij 
een vernieuwend denker was. Hij werd vooral daardoor 
ook bewonderd door andere fysici. Meghnad Saha, een 
fysicus die wereldberoemd werd door zijn werk op het 
gebied van ionisatie en de toepassing daarvan in sterren-
stelsels, was zijn vriend voor het leven. Met hem kon hij 
spreken over wat zijn hart bezwaarde maar ook waar hij 
blij om was. Hij was als vriend zijn klankbord voor zijn 
wetenschappelijk werk.
In het wereldbeeld van Bose was alles een onderdeel van 
het geheel. Ook hij maakte daar deel van uit met zijn 
wetenschappelijke kennis en onderzoek. Het is opval-
lend bij Bose dat hij hield van een simpel leven, maar dat 
hij tevens die complexheid er van zag. Dat ondervond 
hij zeker ook bij zijn onderzoekingen naar de natuur-
verschijnselen. In de grond waren ze vol eenvoud, maar 
altijd was er ook de complexheid die de dingen bemoei-
lijkte. Bose was altijd geboeid door de verschillende uit-
werkingen van hitte en koude, maar ook door eenvoud 
en complexheid. Door de normale tegenstellingen dus, 
die eigen zijn aan een relatieve wereld waarin niets tot 
een eenheid gebracht kan worden.
Zijn werk wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
pilaren van de moderne fysica. Ook is er geen naam zo 
verbonden met Einstein als de zijne. Bose was een heel 
kostbare wetenschapper voor India, omdat er zo weinig 
goede wetenschappers waren. Pas veel later, na zijn dood, 
werd hij op juiste waarde geschat.
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De bocht in de Olmenlaan
Oorzaken van de crisis in de menselijke samenleving

Inleiding
In de loop van de afgelopen dagen - de laatste week van december 2011 - is 

geleidelijk aan duidelijk geworden welke aanloop de gota die ik hier ga beschrijven, 
heeft gehad. Het zal vroeg in de zomer zijn geweest dat is gevraagd of de Dennenlaan 
en Olmenlaan bij het hek op de Dennenlaan geschikt konden worden gemaakt voor 
het rijden met de kniklader en aanhanger. Het bestuur heeft toestemming gegeven.
De gota kwam op een wachtlijst te staan. Allerlei andere zaken gingen voor. Intussen 
werd wel alvast een boom die op de hoek in de weg stond verwijderd.
En vorige week bleek de tijd daar: een paar grote stronken op de hoek Dennenlaan 
- Olmenlaan worden verwijderd; de opmaat voor de gota die hier wordt beschreven.

Hek Dennenlaan met daarachter de kruising Dennenlaan - Olmenlaan
rechts van het hek achter de omheining het lilaïsch kunstwerk ‘Het Gouden Atoom’

In ‘de praktijk van de gota’ worden voorbeelden gegeven van 
ontdekkingen in de lilaca die voorvloeien uit de praktijk. In dit 

artikel is een vrijwel woordelijke weergave opgenomen van een wil-
lekeurig onderzoeksverslag van een deelnemer aan het onderzoeks-
project Gemini wat bij Elektoor plaatsvindt. Het verslag is door de 
onderzoeker samengesteld mede aan de hand van tekstbijdragen van 
een drietal andere lilaci.

Tekst: A.M.  Peek
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Casus
De wetenschappelijke afdeling Hemelsblauwe Lila 

Elektronen - die verantwoordelijk is voor het beheer van 
de wegen en paden - telt een aantal lilaïsch onderzoekers 
(goti’s) die in dit verslag aan de orde komen. Dat zijn 
naast de opsteller van dit verslag: Ivo Verstraten, Hannah 
Serpentiers en Ferdinand Groenings.
De wetenschappelijke afdeling Oranje Lila Elektronen 
speelt ook een rol in dit onderzoek. Deze afdeling beheert 
het bos en zorgt voor het onderhoud van het gehele bos. 
Maar tot voor kort was deze afdeling ook verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van de onverharde bospaden. 
Dat verklaart de betrokkenheid van goti’s van deze afde-
ling bij deze gota. In die afdeling zijn o.a. Bep Kwakel en 
Johan Vandersteen als onderzoekers verbonden.

De gota die aan de orde is betreft het aanpassen van het 
kruispunt Dennenlaan - Olmenlaan zodat de kniklader 
met aanhanger er gemakkelijk door kan rijden, van en 
naar het doorgangshek. Nu is dat niet zo. De bocht is 
veel te kort en zelfs de kniklader alleen kan er nauwelijks 
rijden. Er zal dus een ruimere bocht moeten komen. De 
omgeving wordt gevormd door struiken en bomen die 
daar allemaal staan in het Buitenbos.

Het Buitenbos wordt zo genoemd omdat het Binnenbos 
helemaal is voorzien van een hoge omheining waar-
in ook hekken zijn die ‘s avonds op slot gaan. Het 

Dennenlaanhek is zo een hek, dat vanuit het Binnenbos 
toegang geeft tot het veel grotere Buitenbos. Omdat 
Elektoor een bosbedrijf is moeten er soms werkzaamhe-
den in het bos worden gedaan met de kniklader. Het is 
dan ook zaak dat deze op de voornaamste paden in het 
Buitenbos kan rijden, zodat hij zo nodig boomstammen, 
rotte stronken en dergelijke kan verwijderen en ophalen.

Deze kruising ligt vlak bij het lilaïsch kunstwerk ‘Het 
Gouden Atoom’ dat daar in het bos is opgesteld. Het 
Gouden Atoom is een uitbeelding van een atoom in 
het menselijk lichaam dat zijn waarheidsenergie heeft 
prijsgegeven. Een mens die dit soort subtielfysieke ato-
menmaterie heeft, is een waarheidswezen geworden, het 
wezen dat ontstaat door lila licht in te laten werken in 
de psyche, die dan vervolgens zijn waarheidsenergieën 
weer instraalt in het subtielfysieke oppervlaktelichaam. 
Daardoor geeft het atoom zijn waarheidslicht prijs.
In die omgeving wordt deze gota gedaan en het is heel 
plezant om in de buurt te zijn van het eerste doel wat de 
mens zich kan stellen: leven vanuit een lichaam dat de 
waarheid is geworden. Daar zou iets van kunnen worden 
ontdekt in deze bezigheid die moet leiden tot het beter 
kennen van mijn psyche en mijn egolichaam.

Op de avond van 27 december vraagt Ivo Verstraten aan 
mij of ik de volgende dag in de gelegenheid ben om de 
opnieuw in profiel gebrachte weg wat aan te rijden met 

Olmenlaan met rechts ‘Het Gouden Atoom’
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de kniklader. De weg in kwestie, de kruising Dennenlaan 
- Olmenlaan, is aangepast en hij is geëgaliseerd, vertelt 
hij erbij. Als de kniklader er niet al te diepe kuilen in 
rijdt, dan kan er daarna worden aangetrild . Ik zeg dat ik 
er zal zijn en dat ik het zal doen.

Feiten en constateringen

De aanvang
Ik word gekozen door de tutorsuprolo met het les-

programma Lila Vrede. Ik weet dat deze gota vlak bij 
het lilaïsch kunstwerk het Gouden Atoom te doen is en 
daarom begin ik de gota met het lezen van de tekst over 
het Gouden Atoom in het boek over de lilaïsche kunst-
werken.
Als ik met de kniklader ter plekke ben aangekomen, zie 
ik dat de weg er netjes bij ligt. Ik heb gehoord dat de gota 
eigenlijk al klaar is, dat had Ivo Verstraten mij verteld. 
Ik moet alleen de weg nog aanrijden. Zou het niet beter 
zijn geweest om dat gelijk met de trilplaat te doen? Met 
boomstammetjes is de begrenzing aangegeven en het is 
al mooi uitgevlakt. Ik kijk maar eens naar het Gouden 
Atoom en concentreer me op de tutorsuprolo met het 
lesprogramma Lila Vrede. Ik sta stil bij wat ik heb gele-
zen, dat het gouden atoom over het eerste doel van de 
ontwikkeling gaat. Ik merk op dat ik zelf al lang niet 
meer weet wat mijn doel is en dat ik me bij het gouden 
atoom ook niet zo goed raad weet. Ik ken het niet en 

weet in feite niet wat het voorstelt. Ook dat ik voel dat 
ik het wat heb opgegeven om er iets van te merken. Het 
voelt wel wat gek aan om dat zo te doen.
Ondertussen rijd ik de weg aan, rustig baantje voor 
baantje met de grote wielen van de kniklader over de 
weg, een nog zachte laag van opgebrachte grond.
Er moet inderdaad nog wat grond bij op plaatsen waar 
door het rijden kuilen zijn ontstaan. Dat breng ik aan. 
Er is nog wat grond in de buurt wat daarvoor kan wor-
den gebruikt. Daarna wordt de kniklader voor iets an-
ders gevraagd en ga ik met de hand verder met de laatste 
verzorging.

Een krappe bocht
Niet veel later komt Marga Boosmans aangereden 

met de kniklader en aanhanger vol met takken. „Kan ik 
er al door?” roept ze enthousiast. Ik aarzel, ze overvalt me 
een beetje. Het is voor het eerst dat ik me realiseer dat ik 
helemaal niet weet hoe de weg en de bocht moeten zijn; 
dat er dus een kniklader met aanhanger door moet kun-
nen! Veel tijd om erover te denken is er niet, want Marga 
komt al aangereden. Oei, dat ziet er krap uit; met volle 
takken die aan alle kanten eruit steken en de opening 
van het hek is toch al niet zo breed. Maar dan de weg: 
dat zou toch nooit gaan? De bocht zoals nu is gemaakt, 
is nog veel te krap! En dat blijkt ook. De kniklader draait 
te vroeg in en de aanhanger draait mee tegen het hek 
aan. STOP!

Kniklader met aanhangwagen op de kruising Dennenlaan - Olmenlaan bij Dennenlaanhek (nieuwe situatie)
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Ik zou het liefste weg willen van de plek om er niets mee 
te maken te hebben. Maar het komt erop aan om me te 
concentreren en de kniklader te loodsen. Aanvankelijk 
lukt dat nog niet en de aanhanger komt zelfs vast te zit-
ten tussen de spijlen van het hek.
Marga stapt uit. We kunnen het hek daarna nog wat naar 
achteren bewegen waardoor er ruimte ontstaat. Nadien, 
iets rustiger nu, stapvoets geloodst. Het lukt om weg te 
komen. De kniklader is nog een heel eind over de berm 
gereden en daarmee is in een keer duidelijk dat de bocht 
nog veel te krap is.

De verwarring
Nadien is er onduidelijkheid over hoe het verder 

kan. In mij voelt het alsof ik ergens ben ingeluisd, me 
heb laten beetnemen. Ik ben niet wakker geweest en ben 
zomaar een ‘opdracht’ gaan doen, zonder deze te bevra-
gen. Ik kan me wel voor het hoofd slaan.
Er ontstaat een grote verwarring over de vragen die ik 
stel naar de bedoeling van de weg. Wat is er eigenlijk ge-
vraagd? Is het de bedoeling dat de kniklader met aanhan-
ger alle kanten op moet kunnen rijden? Dus zowel heen 
als terug de Dennenlaan of de Olmenlaan op, of van de 
ene weg naar de andere? Bep Kwakel die in de buurt is 
vanwege het in- en uitladen van de takken, weet dat dit 
inderdaad de vraag is.
Ivo Verstraten, die ik er later naar vraag, weet het ook. 
Maar Hannah Serpentiers en hij hebben er de dag te-
voren geen moment aan gedacht dat het dan wel moest 
worden geprobeerd, terwijl dit wel is verteld.

Het vervolg
Nadat Marga met moeite - en met schade aan het 

hek en aanhanger - door het hek is gekomen, spreken 
Bep, Marga en ik over de situatie. Ik geef aan dat het 
duidelijk is dat de bocht te krap is. Bep vraagt wel vier 
keer of ik er nog misschien wel door kan rijden met de 
kniklader en aanhanger. Ik versta dat niet, het is toch 
duidelijk geworden dat het niet kan? Ze blijft er echter 
maar op aandringen, totdat ik behoorlijk geïrriteerd te-
gen haar uitval.
Later geeft ze aan dat ze het niet wilde geloven dat het zo 
was. Ik moest het van haar gewoon nog een keer probe-
ren met een lege aanhanger.
Na nog een keer proberen blijkt echter dat het echt niet 
lukt om met Kniklader en aanhanger door de bocht te 
komen. Er zal nog een flink stuk van de berm moeten 

worden verlegd. Marga is enthousiast over wat er met 
de aanhanger is gebeurd: „Het laat toch meteen zien dat 
het nog niet klaar is.” Ze vergeet blijkbaar dat er van al-
les is beschadigd, misschien wel door vijandige energieën 
die  hun werk doen. Dat zal al aan de gang kunnen zijn, 
gezien de verwarring alom. Het lijkt haar een leuke bij-
komstigheid dat het Gouden Atoom er dan ‘meer’ berm 
bij zal krijgen en dat het er dan ook leuk uit zal zien. 
Waar ze dit alles op baseert is nog steeds niet duidelijk.
Omdat er nog een stuk weg moet worden verbreed, lijkt 
het mij dat we de afdeling Oranje Lila Elektronen er nog 
naar moeten vragen. Ik hoor ook dat Johan Vandersteen 
- van die afdeling Oranje Lila Elektronen - de vorige keer 
de weg had afgezet. Ik zet met stokken de ‘nieuwe’ bocht 
uit en Bep Kwakel komt opeens als een duveltje uit een 
doosje tevoorschijn. Zij heeft geregeld dat Johan zal ko-
men kijken.
Johan komt echter niet. Hij heeft, blijkt later, iets anders 
te doen. Toen we ernaar vroegen gaf hij ‘niet thuis’. Er 
is iets belangrijkers. Hij geeft geen duidelijk antwoord 
als we zeggen dat Bep ons heeft gezegd, dat ze met hem 
heeft afgesproken; dan had hij het toch even kunnen zeg-
gen? Johan loopt door zonder iets te zeggen.
Ondertussen zijn de goti’s van de afdeling Hemelsblauwe 
Lila Elektronen aan een andere gota begonnen. Deze dag 
zijn zij niet verder gegaan aan de bocht bij het hek. 

Onderzoeksresultaten

Doel onduidelijk
Als eerste blijkt dat de bedoeling van de gota niet 

duidelijk is. Dat komt helemaal overeen met wat ik voel 
bij het Gouden Atoom, namelijk dat ik de weg kwijt 
ben. Ik ken mijn doel niet meer. Dat is iets wat de tutor-
suprolo duidelijk maakt door middel van de feiten. Want 
niemand weet meer wat de bedoeling is van de weg, en 
diegenen die het hebben geweten zijn het vergeten of ver-
geten door te geven. Het doel is dus voor niemand uit de 
afdeling Hemelsblauwe Lila Elektronen duidelijk, ook al 
is dat ogenschijnlijk wel het geval. Ferdinand Groenings 
wist het, maar heeft verzuimd het door te geven. Er is 
slechts verwarring, wat meestal duidt op invloeden van 
vijandige energieën die het denken verstoren en waar-
door er geen vragen komen over de manier waarop de 
gota kan worden gedaan. Het Gouden Atoom zegt mij 
ook niets. Hoe kan ik dan stevig in de ontwikkeling van 
de materie staan als ik nooit stilsta bij deze dingen?
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Goed en slecht
Marga is een warhoofd. Zij wil niet ontdekken dat 

zij op een negatieve manier met dingen bezig is. Daarom 
gaat ze graag alles positief uitleggen met haar verstand. 
Tegen een hek aanrijden is niet iets wat mooi kan worden 
uitgelegd. Het zegt gewoon dat ze niet oplet en vijandige 
krachten de kans geeft zaken kapot te maken die het lila 
toebehoren. Want de Pauwekroon behoort het lila toe, 
alles wat daar is wordt door haar gebruikt om verder te 
kunnen komen in de ontwikkeling van de materie en de 
ontplooiing van de psyche.

Dit zegt ook iets over mij. Want in de lilaca is geble-
ken dat alles in mijzelf aanwezig is, dus ook een Marga 
Boosmans. Zij wil niet weten wat zij doet. Dat doe ik 
ook vaak genoeg, als ik het te zuur vind wat ik doe en 
hoe ik vaak handel naar dingen toe maar vooral ook naar 
anderen. Maar het zure wordt nog zuurder als ik het 
oversla. Alles komt weer terug wat ik oversla, dat is de 
praktijk van het leven van de mens. Dus waarom wil ik 
het weg hebben? Omdat ik het slecht vind wat Marga 
doet, en zij vindt dat ook. Zo vinden we elkaar dan weer 
terug, personen die niet willen weten hoe zij zijn, omdat 
ze juist goed willen zijn en niet slecht.
Dit is om wanhopig van te worden. Want één van de 
dingen die de lilaca bekend zijn, is dat zowel het goede 
als het slechte in verandering moeten komen. Goed en 
slecht bestaan niet, het zijn hallucinaties, fantasieën van 
het mentaal, dat een verdelend principe is en alles ver-
deelt in goed of slecht. Daar heb ik nu dus mee te ma-
ken. Ja, zo gaat dat in een gota. Marga wil het dus niet 
weten en ik ook niet. Dat is waar het over gaat.

Dwangmatigheid leidt niet tot efficiency
Wat ik ook meemaak is dat ik helemaal niet vraag 

wat er precies moet gebeuren. Ik neem aan wat iedereen 
zegt en ga dat klakkeloos doen. Ik informeer me niet, 
ik vraag niet. Ik doe dus maar wat. Ik rijd graag op de 
kniklader en dat kan er ook in meespelen dat ik dat doe. 
Want het is in feite niet de gewoonte om wegen aan te 
rijden met de kniklader. Op de Pauwekroon is een prima 
trilplaat aanwezig waarmee de wegen heel goed kunnen 
worden aangetrild. Waarom heb ik dan niet voor de tril-
plaat gekozen? Waarschijnlijk omdat ik die zelf niet goed 
kan aantrekken, net zo min als de andere goti’s van de 
afdeling. Alleen Ferdinand Groenings zou het kunnen, 
maar hij is er alleen een gedeelte van het weekeinde, hij 
werkt verder de gehele week. Dus heb ik me waarschijn-
lijk laten leiden door het principe dat ik dit klaar wil 
hebben. Klaar is klaar en dan is het af. Dat geeft een pret-
tig gevoel. Nu is het echter nog steeds niet af, alles moet 
opnieuw worden bekeken. De kniklader kan deze gota 
niet klaar krijgen, er zullen hele andere dingen moeten 
gaan gebeuren.
Het blijkt niet zo efficiënt te zijn om zo te werk te gaan. 
Alles duurt drie keer zo lang. Op de Pauwekroon is dat 
eigenlijk heel gewoon, daar blijkt hoe je werkelijk bent. 
Werken voor geld en in een bepaald kader gaat voor men-
sen nog wel lukken. Maar de dingen zelf goed bekijken 
en zien hoe iets kan worden op een harmonische wijze is 
andere koek. Daar is de materie van het lichaam, dat dit 
moet uitvoeren, nog niet aan toe. Het denken trouwens 
ook niet, want het vraagt zich niets af. Ook zorgt dat 
voor een enorm verbruik van energie van het lichaam dat 
maar moet zien hoe het dit weer aanvult. Het is nu niet 
direct wat in de lilaca wordt beoefend: met de minste 
energie een zo groot mogelijk rendement hebben van de 
gota. Zoals ik het aan de oppervlakte doe is een blijk van 
hoe het in mijn lichaam gebeurt, ik gebruik mijn energie 
niet op de juiste wijze. Er is geen goede energiebalans.

Dwingelandij, arrogantie en het Schoppenspel
Ook Bep en Johan spelen een bedenkelijke rol. 

Zowel Bep als Johan wisten dat zij niets meer met de 
weg hadden te maken, zij verzorgen en onderhouden 
niet de wegen, maar het bos. Dat is hun onderzoekster-
rein. Hoe komt het dan dat vooral Bep zich met alles 
bemoeit? En hoe kan het dat Johan totaal niet commu-
niceert over zaken? Zijn dat soms twee bemoeizuchtige 
en arrogante personen in mij die zo doen? Bep die zich 

Trilplaat
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overal mee bemoeit en Johan die zich afzijdig houdt 
en belangrijker dingen te doen heeft? Hoe is dit laatste 
te rijmen met de lila energie, die alles belangrijk vindt 
om het zo uit te drukken, wat het ook is? Niets is meer 
of minder voor haar, alles komt in aanmerking om in 
behandeling te worden genomen, wat het ook is. Wat 
doet Johan dan, als hij belangrijker dingen te doen heeft? 
Bestaat hij soms niet, en moet hij zijn bestaan ontlenen 
aan een gota die belangrijker is dan een bocht in de weg? 
Dan is hij erg bezig met meer en minder, met min en 
plus. Dat is nogal een mentaal gegeven, wat betekent, 
dat hij niet omkijkt naar wat op ieder moment moet 
worden gedaan. Dat is het beleid van de tutorsuprolo: 
iedere dag kijken wat er op ieder moment kan worden 
gedaan. Communiceren hoort daar ook bij. Dat doet 
Johan niet, hij houdt zich dus niet aan het beleid van de 
tutorsuprolo. Hij is ongehoorzaam, een van de grootste 
weerstanden die er zijn in het vitaalfysieke lichaam. En 
Bep wil er het hare van weten, zij heeft er niet eens wat 
mee te maken, maar zorgt dat alles negatief uitpakt. Nu 
is het wel goed om nog eens te kijken naar de Kniklader 
en de aanhanger. Hoe ze door de bocht kunnen komen. 
Maar de manier waarop ze dat doet voelt niet erg fris 
aan. Het voelt heel dwingend, alles moét bij haar. Zou 
Johan daarom ook niet naar haar willen luisteren? Dat 
hij gewoon zijn kont tegen de krib gooit en haar maar 
laat kletsen omdat het hem niet goed uitkomt? Zijn 
dat de dingen van het ‘Schoppenspel’, waarin de sado-
masochistische meesteres van de hond op haar donder 
krijgt? Want in die verhoudingen leven zij, dus waarom 
niet? Dat is nog te onderzoeken. Die sadomasochistische 
meesteres en haar honden zijn een keihard gegeven in de 
lilaca, zij behoren bij de illusie, de wanen waarin mensen 
leven. In dit geval is dat het Schoppenspel. Een al heel 
moeilijk onderwerp voor goti’s, die hier niets van willen 
horen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit zo leeft 
in de materie van het lichaam van ieder mens, in zijn 
oppervlaktevlees. Nu, ga er maar aan staan! Niemand wil 
dat natuurlijk weten. Dat is nogal glad.

De materie van de mens
Toch voel ik wel dat er iets mee is. Dat moet in 

mij ook zo werken, in mijn lichaamsvlees bedoel ik dan.
Maar lastig is het wel, om zo naar je ego te kijken. Het 
is vaak niet vleiend voor dat ego. Maar gelukkig is er 
een lila elektron, de tutorsuprolo, die vindt nooit iets 
vreemd. Hij kent de materie door en door, en kijkt ner-

gens meer van op. Zelfs niet van de meest rare en gekke 
dingen, die niemand wil weten. Hij vindt ze normaal 
voor mensen. Die zijn nog zo, zegt hij. Ze zijn nog au-
to’s zonder wielen en een stuur. Wat je dan kunt doen 
is zorgen dat je wielen en een stuur krijgt. Daar werkt 
hij dan aan in de gota’s. Tenminste, als je dat zelf graag 
wilt. Hij doet niets tegen iemand zijn zin. Zo is dat met 
lila’s en met lila elektronen. Raar maar waar. Ik heb het 
zelf ook wel gemerkt dat dit zo is. Het is echter moeilijk 
te onthouden, omdat ik het niet zo gewend ben zo te 
doen. Het is niet zo menselijk, waar alles wordt gemeten 
aan goed en slecht. De tutorsuprolo kijkt naar harmonie 
en perfectie, waarheid. Dat is voor hem veel belangrijker 
dan goed en slecht. Dat is een materieel gegeven. 
Dat gejank van mij geeft ook veel weerstand aan tegen 
de dingen zoals ze zijn. Bij mij kan dit dagenlang duren. 
Hoe dat zit weet ik nog steeds niet. Ik kom er niet toe 
er goed onderzoek naar te doen. Eigenlijk ben ik er ook 
bang voor, want het is wel prettig om anderen te kunnen 
manipuleren met dat huilen en dat vreselijke gezicht wat 
ik dan op zet. Het is een goede gewoonte geworden om 
het zo te doen. Dat is ook nog in de pen voor verder 
onderzoek. Ik wil iedereen wel doodslaan als ik zo ben. 
Nogal agressief, denk ik dan. Maar wat het echt is weet 
ik nog niet. Het zou met verpleegsters te maken kunnen 
hebben. Die zijn keihard voor anderen en voor zichzelf.  
En ik kom uit dat werkveld. Nu ja.

De crisis
Communicatie is iets, waar mensen blijkbaar nog 

nooit van hebben gehoord. In deze gota is dat er alleen 
maar. Niet weten wat de gota is, niet doorgeven wat de 
gota is, niet willen komen kijken wat er gaande is, omdat 
er hogere doelen zijn na te streven, en dan nog de nieuws-
gierigheid waarmee Bep mij achter de vodden zit. Want 
zo voel ik dat in mijn lichaam. Het doet naar aan, die 
dwingelandij. Zou ze dat zelf met haar ego ook weten? 
Ik nog niet, maar het is in onderzoek. Alles gaat langs 
elkaar heen, niemand vraagt of zegt iets aan de ander. 
Geen wonder dat de hele wereld op zijn gat ligt, zowel 
maatschappelijk als financieel en ook op andere vlakken. 
Hier wordt dat wel duidelijk, want de Pauwekroon is de 
hele wereld in een notendop en de goti’s, ook ik, zijn de 
prototypen van de mensheid.
Stagnatie is er volop aan de gang. Al een half jaar ligt 
deze gota er. Nu pas wordt hij onderhanden genomen. 
Wat is die traagheid? De traagheid van onze massa? De 
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zwaarte ervan? Fysici hebben het ook over de traagheid 
van massa en de zwaarte ervan. Nu, dat past wel bij onze 
gesteldheid, dat blijkt. Niets komt van de grond of er 
moet iemand zijn die zegt dat het moet gebeuren. Dan 
komen we wel. Maar we doen niets uit onszelf. We wil-
len dat blijkbaar niet. Daardoor missen we ook de blijd-
schap van het creatieve element wat er toch in iedere 
gota is te ontdekken. We laten alles maar waaien. En als 
het dan moet op een dag, zijn we allemaal kwaad. Ik als 
eerste. Ga er maar eens aan staan. Alles wordt bepaald 
door onze lichamen, we hebben niet eens een eigen wil, 
zegt de tutorsuprolo eigenlijk. We worden geleefd door 
onze lichaamsmaterie en negatieve krachten. Het begint 
er wel op te lijken dat er hier in deze gota iets van blijkt. 
Ik ondervind het aan den lijve.

Lila Vrede
  En wat heeft de tutorsuprolo met het lesprogram-

ma Vrede mij nu verteld daarover? Met mijn menselijke 
begrippen zou ik zeggen dat er nergens vrede te beken-
nen was. Alleen maar onwil, misverstanden, dwingelan-
dij en kwaadheid, waardoor iedereen in chaos is, ikzelf 
incluis. Toch intrigeert het me wat de tutorsuprolo, die 
een lila elektron is, daar nu onder verstaat. Het moet iets 
zijn van vrede, want onvrede en oorlog kent hij niet. Wel 
ontelbare gradaties van vrede, die ook uitgedrukt kun-
nen worden in lichtkwaliteiten van de vredesmaterie. Nu 
ja, dat gaat me nu nog te ver. Lilaca is ook geen mentale 
wetenschap, het is een wetenschap die de psyche als ken-
vermogen ziet, niet het mentaal. Ook dat is iets wat nog 
buiten mijn onderzoeksmogelijkheden ligt, maar zo blijf 
ik natuurlijk onderzoeken, en dat is de moeite waard. 

Samenvatting
Wat laten deze feiten zien over de werking van de 

materie
• Het kost grote moeite om de weg zover in orde te ma-
ken dat de kniklader een vracht kan vervoeren door het 
bos. Het vervoeren van allerlei stoffen, energie, afvalstof-
fen, zodat het lichaam op orde kan komen, of kan blij-
ven.
• Ik ben een grote slaapwandelaar, die zonder zich een 
vraag te stellen, gaat doen wat wordt gevraagd. Het lijkt 
dan mooi en bijna rond, maar het voldoet helemaal niet 
aan wat het moet zijn.
• De tutorsuprolo, het Gouden Atoom, heeft letterlijk 
laten zien dat het erom gaat het doel te kennen. De be-

doeling van de weg. Dat ik dat niet ken, ik weet niet eens 
waar de gota voor is! Maar daarmee heeft hij zich dus 
laten zien! Ik zag het echter niet.
• Er is grote verwarring, niemand blijkt helder te hebben 
wat er zou moeten gebeuren. De goti’s van mijn weten-
schappelijke afdeling kennen het doel van de weg niet.
• Tranen geven onhelderheid en onwil aan. Ik vind het 
wel prettig kennelijk om in onhelderheid te verkeren en 
in mopperigheid, dat zoiets als modderigheid is. Het 
voelt aan als een champ de bataille in mijn borstkas, van 
voortdurend gemodder. En daarmee dat ik niet wil kij-
ken naar hoe ik ben.
• We communiceren niet. Op alle punten blijkt hoe 
enorm gebrekkig dat gaat. We horen niet wat de ander 
zegt of nemen het niet aan. Denken er niet aan om iets 
door te geven. De een vind iets vanzelfsprekend en zegt 
niets, de ander vindt dat helemaal niet en vertrekt in het 
spreken vanuit een heel ander punt.
• Er zijn vele stagnaties op te merken. Dat bleek al uit 
het feit dat het niet veel eerder is gebeurd. Maar ook deze 
dag ging de gota niet verder, terwijl dat, bleek nadien, 
wel had gekund. Het gebrek aan communicatie lijkt hier 
wel de kern van de stagnatie te zijn.

In deze gota blijkt vooral iets over de communicatie die 
er niet is. Maar ook over de chaos die negatieve krachten 
kunnen veroorzaken. Wat opvalt is dat een mens niet wil 
weten hoe hij is, en dat dan maar verdonkeremaant. De 
verhoudingen tussen mensen die in een illusie vol vlese-
lijke wanen leven zijn niet optimaal. Er wordt van alles 
gedacht, zeg beter, gehallucineerd, en we denken dan dat 
we heel goed bezig zijn. Ik zelf met mijn ego heb wel wat 
ontdekt in deze gota, maar het lijkt het topje van een 
ijsberg te zijn. Efficiënt lijk ik ook niet te zijn, terwijl ik 
dat in mijn gewone werk toch wel dacht te zijn. En over 
vrede heb ik nog heel wat te ontdekken, dat blijkt.
De rest van de ijsberg is voor een andere keer, als er weer 
een gota door mij wordt gedaan. Stukje bij beetje ontdek 
ik dan, weliswaar moeizaam, maar toch, wat de tutorsu-
prolo zoal aan mij laat zien en wat hij aan opheldering 
geeft over mijn doen en laten.
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Een Japans natuurkundige die wel 
bekend is was Yoshio Nishina, 

die leefde van 6 december 1890 
tot 10 januari 1951. Hij maakte 
de bloeitijd van de fysica in Europa 
en in de Verenigde Staten mee. Hij 
werd geboren in Satosho en ging na 
zijn studies in 1921 onderzoek doen 
in Europa, waar hij onder andere in 
Kopenhagen samen met Niels Bohr 
onderzoek deed. In 1928 schreef hij 
een artikel over het Compton-effect, 
samen met Oscar Klein. Door dit ar-
tikel kreeg hij meer bekendheid. Dit 

effect voorziet een accurate voor-
spelling van de verstrooiing van x-
stralen en gamma-stralen die botsen 
op een enkel vrij elektron. In feite 
gaat het hier om een botsing van één 
foton met een ongebonden elektron. 
Het toont aan dat licht niet alleen 
een golfkarakter kan hebben, maar 
dat het zich ook moet gedragen alsof 
het uit deeltjes bestaat om het effect 
te verklaren.
Na deze onderzoeken ging hij terug 
naar Japan, waar hij nog steeds con-
tacten bleef onderhouden met Bohr, 

Heisenberg en Dirac. Nog later, in 
1931, ging hij zich toeleggen op de 
deeltjesfysica.

Hij is vooral bekend geworden 
door het cyclotron dat hij in 1936 
bouwde. Hij was niet tevreden over 
dit enorme apparaat, en bouwde 
in 1937 een nog grotere machine. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uit-
brak ging hij zich bemoeien met het 
maken van atoomwapens. Na deze 
wereldoorlog werden zijn  cyclotrons 
ontmanteld en vernietigd.

Japanse natuurkundigen
Fysica in het land van de rijzende zon

Tekst: redactie wetenschap

Yoshio Nishina (1949)

Het is niet eenvoudig om Japanse natuurkundigen 
van formaat te vinden. In het Westen zijn ze meest-

al niet zo bekend, wel wat meer in de Verenigde Staten. 
Er zijn verscheidene Japanners die Nobelprijzen deelden 
met anderen. Daarover verder in dit artikel meer.

210 ton cyclotron van Nishina - 1943 210 ton cyclotron - 1943
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Shinishiro Tomonaga

Shinichiro Tomonaga leefde van 
1906 tot 1979. Hij was een theo-
retisch fysicus. Hideki Yukawa, die 
van 1907 tot 1981 leefde, was zijn 
klasgenoot op de middelbare school. 
Hij was erg bezig met het ontwik-
kelen van de kwantumelektrodyna-
mica. Gedurende de tijd dat hij in 
Leipzig was, werkte hij in de groep 
van Werner Heisenberg.
In 1965 ontving hij de Nobelprijs 
voor fysica, die hij deelde met Julian 
Schwinger en Richard P. Feynman.

Hideki Yukawa (1907-1981)
Yukawa was een Japans theoretisch 
natuurkundige. De eerste Japanner 
die de Nobelprijs won. In 1935 
kwam zijn verhandeling: ‘On the 
interaction of Elementary Particles’ 
uit. Hij voorspelde daarin het be-
staan van mesonen. Deze verhande-
ling werd lange tijd genegeerd, om-
dat in die tijd niemand zo’n deeltje 
kende. Korte tijd later werd er wel 
een nieuw deeltje ontdekt, maar dat 
had niet de juiste eigenschappen, 
het was een muon.
In 1947 ontdekte men het door hem 
voorspelde pion, waardoor hij in 
1949 de Nobelprijs kreeg ‘voor zijn 

voorspelling van mesonen op grond 
van theoretisch werk over atoom-
krachten’.

Hij voorspelde in 1951 de elektro-
nenvangst, waarbij een elektron in 
de K-schil of L-schil van een atoom 
door de kern kan worden geabsor-
beerd.

Yoichiro Nambu (1921). Hij be-
dacht de kleurlading voor kwarks 
en is één van de grondleggers van 
de snaartheorie door zijn ‘dual reso-
nance model’ dat kon worden uitge-
legd als een kwantummechanische 

snaartheorie. De ‘Nambu-Goto ac-
tie’ in de snaartheorie is naar hem en 
Tetsuo Goto genoemd.
In 2008 kreeg hij een Nobelprijs 
die hij moest delen met Makoto 
Kaboyashi en Toshihide Maskawa. 
Dit voor zijn werk op het gebied van 
de spontane symmetriebreking in de 
subatomaire natuurkunde. Hij heeft 
veel andere prijzen gekregen op het 
gebied van de natuurkunde.

Masatoshi Koshiba (1926)
Koshiba is bekend omdat hij de 
kosmische neutrino’s ontdekte. Hij 
bouwde in de Japanse Kamioka zink-
mijn een ondergrondse detector om 
neutrino’s van de zon op te sporen. 
Hij bouwde ook de Kamiokande II, 
een nog grotere detector, voor het 
waarnemen van de blauwe lichtflit-
sen, het Tserenkov-effect, die er ont-
staan als neutrino’s botsen met de 
atoomkernen van de watermolecu-
len. Hij kon daarmee bevestigen dat 

de zon neutrino’s produceert, zoals 
al voorspeld was door Davis.
Daarna bouwde hij de Super-
Kamiokande die in 1996 voor het 
eerst in gebruik werd genomen. 
Hij vond daarmee aanwijzingen dat 

Yoichiro Nambu

Hideki Yukawa

Masatoshi Koshiba
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neutrino’s onderweg veranderen van 
de ene soort in de andere. Want men 
had al het vermoedden dat er drie 
soorten neutrino’s bestonden. Door 
die veranderingen waren die neutri-
no’s onzichtbaar geworden voor de 
detectoren.
Hij kreeg in 2002 de helft van de 
Nobelprijs voor zijn ontdekking van 
de kosmische neutrino’s samen met 
Raymond Davis jr. De andere helft 
ging naar Ricardo Giacconi.

Makoto Kobayashi (1944)
en Toshihide Maskawa
Zij ontvingen in 2008 de Nobelprijs 
voor de ontdekking van de oor-
sprong van de gebroken symmetrie, 
die het bestaan van tenminste drie 
kwarkfamilies voorspelt. Zij schre-
ven samen een van de meest op-
zienbarende artikelen van deze tijd; 
‘CP violation in de renormalizable 
Theory of Weak Interaction’ in 1973 
en dit artikel is één van de vier meest 
geciteerde natuurkundige artikelen 
van alle tijden in 2008. De Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa-Matrix was het 
resultaat van hun werk.

De oogst van Japanse fysici is niet 
groot, vroeger niet en heden 

ten dage nog niet. De meeste weten-
schappers uit Japan leven jarenlang 
in de V.S. en blijven daar hangen. 
Het is niet erg bevorderlijk voor 
de bloei van een wetenschap in een 
land, als de bloem van de natie emi-
greert. Het lijkt een beetje op de tijd 
van vóór de Tweede Wereldoorlog, 
rond 1938, toen Europese fysici in 
grote getale Europa verlieten om te 

gaan werken in de Verenigde Staten.
Pas in 1949 kwam een Japanner in 
aanmerking voor een Nobelprijs.
Japanners staan bekend om hun dis-
cipline, hun scherpe denken en hun 
gevoel voor exacte wetenschappen. 
Ondanks dat is er blijkbaar in Japan 
niet het klimaat dat jonge mensen 
uitnodigt om de fysica in dat land 
op een hoger peil te brengen.
Japan zou er wel bij varen als voor-
aanstaande wetenschappers, als ze er 
zijn, meer bekendheid kregen in het 
Westen. Wat een hinderpaal is in de 
relaties is het feit, dat de Japanner 
toch een geheel andere instelling 

heeft dan westerlingen. De cultuur-
kloof zou een oorzaak kunnen zijn 
van het feit, dat weinig oosterse fysici 
zich geroepen voelen om zich te me-
ten met westerlingen. Zij gaan hun 
eigen weg en dat is niet de weg die 
men in het Westen volgt. De Japanse 
gemeenschap is ook heel erg beslo-
ten en dat uit zich ook in het gehele 
wetenschappelijke klimaat. Heel be-
kend is het feit, dat men moet leren 
met Japanners om te gaan, omdat ze 
een geheel andere instelling hebben 
dan de westerling, die op Japanners 
nogal bot overkomt. Japanners zijn 
verfijnd en erg gehecht aan cultuur, 
terwijl de gemiddelde westerling en 
zeker de Nederlander nogal met zijn 
botte klompen door de porselein-
kast stampt.
Japan heeft altijd uitgeblonken 
door praktische toepassingen van 
westerse uitvindingen, waardoor ze 
hoogwaardige producten kunnen le-
veren. Ook is de Japanner gewend 
hard te werken, hij kijkt niet op een 
uurtje.
Zo’n totaal verschillende mentaliteit 
kan wel eens de oorzaak zijn van de 
kloof die er ligt tussen westerse en 
Japanse fysici.

Toshihide Masukawa - 2008Makoto Kobayashi - 2008
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Knitted Bowl  - 1978

Haar Knitted Bowl die in 
Museum Boymans van 
Beuningen staat, is wellicht één 
van haar mooiste werken.

De schaal is geglazuurd met een 
heel verfijnde groene met grijze 
kleur. Het decor is strak maar 
toch speels, en bevat vele lij-
nen als decor. Dit decor is uit-
gespaard in de kom en daarna 
ingevuld met donker oxide. De 
schaal straalt een grote verfijning 
uit, een ingehouden schoonheid 
die nog wordt versterkt door de 
bescheiden kleuren van de schaal.
Het is een voorbeeld van haar 
oeuvre, dat door kenners hoog 
wordt aangeslagen. Het werk 
munt uit door zorgvuldigheid en 
gevoel voor spel.

Lucie Rie
Pottenbakster

Tekst: kunstredactie 

Leven
Lucie Rie wordt in 1902 in 

Wenen in Oostenrijk geboren en 
overlijdt in 1995 in Londen. Zij is 
het jongste kind van een Joodse arts, 
Benjamin Gomperz. Haar vader 
is een vriend van Sigmund Freud. 
Freud raadpleegt Lucies vader vaak 
als hij geen raad weet met zijn klan-
ten. In 1938 emigreert Lucie met 
haar echtgenoot Hans Rie vanwege 
haar Joodse afkomst naar Engeland, 
waar zij zich in Londen vestigt. Korte 
tijd daarna ging zij van hem schei-
den. Het is een moeilijke tijd om het 
hoofd boven water te houden. Hans 
Coper, een goede vriend van haar 
uit Oostenrijk en van Joodse komaf, 
vlucht ook naar Engeland. Zij biedt 
hem tijdelijk onderdak, evenals aan 
Erwin Schrödinger, een gevluchte 
Oostenrijkse fysicus, bekend van 
de ‘Kat van Schrödinger’. Dit is een 
gedachtenexperiment uit de kwan-

tumfysica, waarover de meningen 
zijn verdeeld.
Lucie is haar leven lang bevriend met 
Issey Miyake, de beroemde Japanse 
mode-ontwerper en innovator op 
technologisch gebied, die een nieuw 
procédé heeft uitgevonden om kle-
ding te plisseren en te plooien. Zij 
heeft waarschijnlijk Miyake beïn-
vloed met haar potten, die ook wel 
als geplisseerd lijken te zijn.
In 1946 vraagt zij Hans Coper om 
haar te helpen bij het verhitten van 
haar porseleinen knopen, die zij 
maakt om in haar winkel te verko-
pen. Vanaf die tijd werkt hij in haar 
atelier, nadat hij van haar het pot-
tenbakken op het wiel heeft geleerd. 
Later heeft hij zijn eigen werkplaats. 
Hun vriendschap duurt tot zijn 
dood in 1981.
Zij werkt tot 1990 door aan haar 
potten, tot ze wordt getroffen door 
de eerste beroerte. In 1991 wordt 

Lucie Rie aan de pottenbakkerschijf in Wenen - 1935

kunst
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zij in Engeland tot Dame geridderd. 
Daarna volgen er meer beroertes 
tot aan haar dood in 1995. Haar 
werk wordt wel kosmopolitisch en 
architecturaal genoemd. Het meest 
bekend is zij door haar schaal- en 
flesvormen.

Pottenbakster 
in hart en nieren

Lucie Rie is een vrouw die heel zelf-
standig werkt en zich weinig aan-
trekt van heersende meningen of 
ideeën over hoe kunst moet zijn. 
Voor haar betekenen stromingen in 
de kunst niets. Alleen de schoonheid 
van het product telt voor haar. „Ik 
probeer niet origineel of verschillend 
te zijn,” zegt ze. Zij werkt altijd heel 
gedisciplineerd en vol toewijding 
aan haar objecten. Haar grote ge-
voel voor lijnen, voor ruimte, voor 
simpele vormen is in al haar werk te 
bewonderen. Door haar gewaagde 
ontwerpen van stenen flessen en 
vazen wordt zij heel erg bekend in 
wijdere kringen. Zij wordt in haar 
begintijd in Engeland niet als vol-
waardig pottenbakster gezien. Veel 
vrouwen vinden haar potten en 
schalen mooi, omdat zij als vrouw 
tussen alleen maar mannen in het 
vak werkt. Uiteindelijk wordt zij 
door haar samenwerking met Hans 
Coper een van de belangrijkste mo-
derne pottenbakkers. Haar vriend-
schap met de bekende pottenbakker 
Bernard Leach, die ook werkt met 
Japan als inspiratiebron, zorgt mede 
voor meer bekendheid.
Lucie Rie ontwikkelt aparte bak-
technieken, waardoor haar vazen en 
potten anders ogen dan gebruikelijk 
in haar tijd. Ook snijdt zij zowel de 
binnenkant als de buitenkant van de 
pot in met lijnen, zodat dit lijnen-
spel bij elkaar een apart effect ople-

Een heel mooie schaal die een 
zeer ongewone vorm heeft. Hij 
is wat beschadigd maar dit doet 
niets af aan het lijnenspel van 
kleuren en vormen dat een lust 
is voor het oog. De moderne in-
slag van Lucie Rie en haar gevoel 
voor kleur en glans zijn in deze 
schaal heel prominent aanwezig.

Coffeepot - 1971

Hierin zijn de typische lijnen 
te zien die Lucie Rie gebruikt 
om de pot een boeiend aanzien 
te geven. De pot is aan de buik 
versierd met kleurige horizontale 
lijnen via kleuren blauw en rood 
die bijna niet zijn te zien. Zij 
maken wel een belangrijk deel 
uit van het aanzien van de pot. 
Het onderste deel doet robuust 
en fors aan maar niet grof. De 
belijning van de hals benadrukt 
de fragiliteit van de koffiepot in 
hoge mate en zorgt voor een to-
taal beeld van fijnzinnigheid en 
charme.

Red Bowl

Dit is een schaal in de trant van 
de plissé series. Het rood dat zo 
fijntjes is afgezoomd met blauw 
en zwart daaronder, eindigt in 
een luchtige zachtgele onder-
kant. De zwarte bovenrand zorgt 
voor het evenwicht.

Golden bronze glazed footed 
bowl 
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vert voor de toeschouwer. Dit is ook 
het geval met de Knitted Bowl uit 
1978.
Zij haalt haar inspiratie vooral uit 
Japan, hoewel ook het Middellandse 
Zeegebied haar bekoort met zijn 
prachtige vazen. Dat is te zien aan de 
blauwen die zij gebruikt en die doen 
verlangen naar de Méditerranée.
Zij is altijd bezig met haar werk. Zij 
maakt ook gebruik van de sgraffito-
techniek, de krabtechniek, waarbij 
ze een donkere laag van haar schalen 
of potten uitkrabt en bedekt met een 
lichte laag die ze dan weer kan kleu-
ren. Dit kleuren kan droog, al secco, 
of vers, al fresco gebeuren. Voor het 
glazuren gebruikt zij veel Japanse 
technieken.
Haar enthousiasme en haar inzet 
om een goed product te leveren dat 
gebruikt kan worden in het dage-
lijkse leven zijn tekenend voor haar. 
Vooral dat praktische nut is belang-
rijk in haar manier van werken. Zij 
houdt niet van dingen die alleen 
maar ergens kunnen staan om naar 
te kijken. Alles in haar eigen huis 
benut zij om te gebruiken, zelfs hele 
dure vazen gebruikt zij bijvoorbeeld 
als paraplubak.

Troost
Lucie Rie is iemand die alleen 

voor haar werk leeft. Haar leven is 
niet direct bezaaid met rozen. Toch 
vind ze haar troost in haar potten-
bakkerswerk. Voor Issey Miyake is 
ze een soort moeder geworden en zij 
had een zoon aan hem. Hans Coper 
is een compagnon die haar dierbaar 
is omdat hij haar helpt met het gla-
zuren van de knopen en later ook 
zelf het pottenbakkersvak leert.
Toch heeft Lucie Rie nooit in haar 
leven dat gevonden wat zij zocht. 
De droevige blik in haar ogen als 

Schaal met roze en blauw

Een porseleinen schaal gegla-
zuurd in roze, blauw en goud-
bruin. Een wat ongewone en 
aparte kleurstelling die Lucie Rie 
niet zo vaak hanteert. Het grote 
roze vlak kan als teveel worden 
beschouwd, maar de luchtige 
blauwe rand aan de onderkant 
en het plissé lijnenpatroon zor-
gen voor nét die versiering die 
deze vaas toch boeiend maken.
Voor de echte liefhebbers van 
Lucie Rie potten en schalen kan 
dit alles juist iets te veel zijn aan 
kleur.

Thrown vase
of pink and blue stoneware

Een aardewerken vaas die een 
zeer fijn patroon van rode kleu-
ren naar roze vertoont. In het 
binnenste van de hals zet het 
patroon zich door, zodat de toe-
schouwer als vanzelf in de hals 
gaat kijken wat daar zich nog 
allemaal bevindt. Dit is een ro-
buuste vaas, maar door zijn teke-
ning wordt hij ontroerend mooi 
en zacht van uiterlijk.
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Geplisseerde schaal

Lucie Rie speelt met deze witte 
schaal haar lijnenspel van schoon-
heid op een specifieke manier. De 
plissés lijken hetzelfde, maar ze 
zijn altijd weer anders. Vooral de 
kleurstelling valt op. En de lijnen 
aan de buitenzijde van de schaal 
spelen hun eigen rol met die van 
de binnenzijde, met de constras-
terende goudachtig bruine kleur.
Deze schaal is het toppunt van 
elegantie en men wordt niet moe 
er naar te kijken. 

ze in haar atelier vol 
potten staat, spreekt 
boekdelen. Zij is een 
in het leven teleurgestelde vrouw, 
ondanks haar grote roem. Waar is 
het ware geluk te vinden? schijnt ze 
zich af te vragen. Haar pottenbak-
kerskunst heeft haar wel iets gege-
ven, maar blijkbaar niet genoeg. 
Eigenlijk was ze wel wat vanuit de 
heiligheid bezig met haar kunst. 
Heiligheid maakt de materie van het 
lichaam strak en serieus. Ondanks 
haar evenwichtige gevoel voor har-
monie en schoonheid bleef zij alleen 
in het leven, met alleen de warmte 
van het vuur waarmee ze haar pot-
ten bakte.

Knopen

Zes knopen in roze, wit en parel-
kleur met goud, waarvan een met 
golvende punten. Ze zijn hoog 
glanzend. De grootste is drie cen-
timeter.

Alle knopen die zij maakte heeft 
zij aan Issey Miyake vermaakt, 
haar intieme vriend en ontwerper 
uit Japan.
Hij verzorgde in 1989 ook ver-
scheidene tentoonstellingen van 
haar werk in Tokyo en Osaka.
Bij haar honderdste geboortedag 
in 2002 verzorgde hij ook een 
tentoonstelling van haar werk in 
het Shigarati Sculptural Park in 
Koka Japan, waar veel bekende 
kunstenaars hun werk kunnen 
tentoonstellen.
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Hanamimatsuri
De Japanse lente

In Japan wordt de lente uitbundig 
gevierd. Want dan is er het feest 

van hanamimatsuri, het kersenbloe-
semfeest. Het feest heet zo, omdat 
iedereen dan naar de bloeiende ker-
selaren komt kijken. Hana betekent 
bloem, mi betekent kijken en mat-
suri betekent feest, dus: het bloe-
menfeest waar iedereen naar komt 
kijken. Niet alle prunusbomen zijn 
voor de Japanner dé kersenbomen. 
Er zijn drie soorten waar het om 
gaat: de Prunus serrulata of Prunus 
jamasakura, de Prunus speciosa en 
Prunus yedoensis. Zij staan overal 
in het land aangeplant en vaak staat 
een kerselaar ook bij een tempel, dan 
is het een heilige boom. Soms komt 
daar een geest uit in de gedaante 

van een heel mooie jonge man, die 
een mooi en lief meisje een tak met 
bloeiende kersenbloesem aanbiedt. 
Ze wordt dan verliefd op hem, maar 
ze kan hem niet trouwen, want hij 
is een geestgod. Meestal zit er dan 
niets anders op voor het verliefde 
meisje om in de tempel te gaan wer-
ken en hem haar leven lang schoon 
te houden, tot de dood er op volgt. 
In ieder geval is ze dan dicht bij haar 
geliefde jongeman.

Als de eerste kersenbomen gaan 
bloeien komt in Japan de gehe-

le bevolking op de been. Alles trekt 
naar de parken of plaatsen waar ker-
senbomen staan. Bepakt met rug-
zakken en tassen vol voedsel gaan ze 

naar de bloesemrijke plaatsen waar 
ze hun kleurige zitkleden uitsprei-
den op de grond, om dan te gaan 
genieten van een picknick in de 
voorjaarszon onder de roze en witte 
heerlijkheden die de boom toont.
Iedereen is vol vrolijkheid, er wordt 
gelachen en gegeten, het begin van 
de lente is er!
Wie het geluk heeft vlak bij de vul-
kaan de Fuji te wonen kan van het 
bijzondere uitzicht 
genieten van bloei-
ende Japanse kers 
tegen de witte 
sneeuw van de 
vulkaan Fuji. Een 
adembenemend en 
bijzonder fraai gezicht.
Deze vulkaan is de hoogste berg van 
Japan met 3776 meter. Het is een 
schitterende vulkaan en hij wordt 
in de zomer veel beklommen. Hij 
slaapt al sinds 1709. De Fuji is een 
heilige berg, hij ligt 112 kilome-
ter ten zuidwesten van Tokyo. Veel 
Japanners maken ook een bede-
vaartstocht naar de top van de berg. 
Ze zorgen dan dat ze boven zijn als 
de zon op zal komen. De berg spie-
gelt zich in het nabijliggende meer.

Tekst: Sunya de la Terra 

In deze editie van de Gouden Visie heb-
ben veel artikelen een inhoud met een 

Japans georiënteerde inhoud. Daar past een 
artikel over een typisch Japans verschijnsel als 
de hanamimatsuri - het kersenbloesemfeest- 

goed bij. 

Foto: Kariya, Japan - 2011 

Prunus serrulata
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Het begin van het bloesemen wordt 
kaika genoemd. Dat begint in Tokyo 
met het bloesemen van de Sakura op 
het Yasukina heiligdom. De sneeuw-
bui van de bloesem wordt hira hira 
genoemd. Vanaf het begin van bloe-
semen tot de hira hira duurt vaak 
maar twee weken of zelfs korter als 
het hard waait.
De Sakuraboom verbeeldt het leven 
van de mens:
de spontane bloei in het voorjaar,
de kracht van de boom in de zomer,
het afsterven in de herfst
en de dood in de winter.
Een dood die niet te vermijden is in 
een menselijk bestaan zoals het nu is.

De bloemen zijn het belang-
rijkst bij dit feest, ze strelen 

het oog van de Japanner. Bloemen 
zeggen ook het meeste, vandaar dat 
het bloemschikken, de ikebana, veel 
wordt beoefend in Japan. Bloemen 
en afbeeldingen van bloemen zijn 
overal direct aanwezig op schilde-
rijen, op stoffen in de huizen op ser-
viezen, maar ook in familiewapens.
Maar de kersenbloesem speelt de 
hoofdrol in dit alles, deze bloesem 
wordt de Sakura genoemd.

De kersenbloesem heeft zo zijn ei-
gen symboliek voor de Japanner. 
Ze doet hen iets, het zegt hen ook 
iets. Ze voelen zich verbonden met 
de vergankelijke schoonheid, maar 
het heeft ook verbindingen met de 
samoerai en de bushido, de weg van 
de krijger, die daarbij een rol speelt.
Alles komt in zijn volledige weelde-
righeid en volheid tevoorschijn in de 
lente, de aarde laat haar energie naar 
buiten komen en deze toont zich in 
al haar overvloed. Het duurt echter 
kort, net zoals het leven.
Als de bloesem verwaait in de hira 

hira is dit het einde van het leven. 
Regen, wind en zon kunnen de 
bloeitijd zeer verkorten. Als mens 
ben je dan ook een nietig schepsel, 
dat zich willoos moet overgeven aan 
de grillen van de natuur. Maar je 
moet tevreden zijn met je lot, met 
de plaats die de natuur je heeft toe-
bedeeld.

De kersenboom is ook het sym-
bool van de lente, het nieuwe 

begin, en de ontluikende liefde. 
Door geliefden worden afspraakjes 
gemaakt onder de kerselaren.

Haiku

Avondkersenbloesem
 strooit zijn blaadjes over mij uit

van wie niemand houdt

 

(Rösödo Eiki 1820-1904)

Prunus yedoensis
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Haiku

Avondkersenbloesem
 strooit zijn blaadjes over mij uit

van wie niemand houdt

 

(Rösödo Eiki 1820-1904)

Haiku

Kersenbloesemmaan
 spiegelt in blauwwit water

het licht van de zon

 

(Sunya de la Terra)

De Hanami begint in maart in de 
zuidelijke stad Naha. Eind maart is 
hij in Hiroshima en Nagasaki, ver-
volgens is hij in Tokyo begin april. 
Deze stad wordt beschut door de 
vulkaan Fuji en heeft daardoor een 
relatief warme temperatuur in de 
lente. Vervolgens gaat de Hanami 
naar het Noorden, eind april is hij 
in Sendai aangekomen. In mei is hij 
helemaal in het Noorden te vinden, 
op het eiland Hokkaido.
Sommige Japanners volgen deze 
route op hun vrije dagen om overal 
de bloesem te zien bloeien. Men 

noemt dit het kersenbloesemfront, 
dit valt in de maanden maart tot en 
met eind mei, het wordt Sakura zen-
sen genoemd. Er wordt op tv en an-
dere media dagelijks verslag gedaan 
van hoe de bloesem erbij staat en op 
welke plek ze het mooiste is.

Zo is de kersenbloesem bijna de 
ziel van Japan te noemen. Een 

combinatie van schoonheid, teder-
heid, verfijning, die opeens, plotse-
ling, door bruut geweld kan afster-
ven, kan verwaaien.

Het bloesemende leven geeft veel 
perspectief als het vanuit een ontwik-
keling van materie wordt bekeken. 
Want dit hoeft niet per se naar dood 
en vernietiging te leiden, integen-
deel. Het bloesemen kan altijd door-
gaan als de materie haar bewustzijn 
en vermogens prijs gaat geven. Er is 
dan altijd weer zicht op een nieuwe 
dag, een nieuwe dageraad vol zon en 
geluk. De natuur hoeft niet meer te 
bepalen wat de plaats is van de mens 
in het geheel. De lila zon bepaalt 
wat er met de mens gebeurt die mee 
gaat op de weg naar zijn vervolma-
king. De natuur heeft daar niet meer 
de hand in.
Dat opent perspectieven waar men-
sen nu alleen nog maar kunnen dro-
men. Wie echter het pad van de zich 
bewustwordende elektronen en ato-
men en cellen bewan-
delt, zal iedere dag 
zijn dromen werkelijk-
heid zien worden.

Eens zal hij op de 
toppen van de bergen 
staan, waar alle mogelijkheden 
zich voor zijn ogen zullen ontrollen 
en waar hij zich zelf vindt.

Fujiyama met Prunus serrulata
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De Japanse Tuin

De Japanse tuin is een tuin die snel over het hoofd wordt 
gezien. Er is namelijk op het eerste gezicht niet veel te 
zien. Het lijkt een kale tuin, zonder veel uitbundigheid. 
Wat is er dan zo bijzonder aan?

De Japanse tuin is gelegen bij het Rozenhuis en heeft zijn 
uitlopers tot onder de pergola met de clematis en de ake-
bia naar de Japanse brug over het waterloopje. Als je over 
deze brug gelopen bent, kom je in de Verborgen Tuin. 
De rode Japanse brug is de afsluiting van de Japanse 
Tuin. Hij wordt geflankeerd door de Zeven Stenen.

Een Japanse tuin moet je niet zien, maar beleven. Je 
kunt er in vertoeven, je kunt er in ronddwalen. Meer 
hoeft niet, er is een volstrekte rust om alles te beleven 
wat er te beleven valt. De looppaden zijn het symbool 
voor het leven met al zijn obstakels, in het laagje water 
van het waterloopje kan men zich spiegelen om zichzelf 
te ontdekken. In het waterbekken kan men zich sym-
bolisch reinigen van het kwaad, volgens de Japanners. 
In de lilaca is het de bewustzijnskracht, de energie die 
zich overal in beweegt en alle leven in stand houdt, maar 

symbolisch te ontdekken is in het water.  Het water moet 
zacht en ongemerkt stromen om de rust te benadrukken 
in de Japanse Tuin. Lilaïsch bekeken kan het water ook 
fel stromen, zodat de kracht voelbaar is in de gehele tuin.
Dit zijn zo enkele aanzetten om iets te gaan ervaren 
van de Japanse tuin die bijna niet te zien is rond het 
Rozenhuis. Vooral de bladplanten vallen op. In deze tuin 
op de Pauwekroon is er niet alleen een Japanse symboliek 
te ervaren, maar nog belangrijker, ook de symboliek die 
vanuit de lilaca bekend is geworden.

De wandeling begint wanneer men de tuin betreedt van-
af de Esdoornlaan / Blauweregenlaan. Nabij het Gouden 
Paard komt men links langs de Hydrangea quercifolia en 
rechts ziet men de Schildpad.
In het najaar kleurt deze hydrangeastruik zich met haar 
meest vreugdevolle en harmonieuze kleuren. Terwijl de 
schildpad, het symbool van onsterfelijkheid,  vrolijk 
in het groene ronde perk rondkruipt, valt het oog on-
middellijk op de kleine coniferen die overal staan. De 
boompjes zijn strak gesnoeid en altijd groen, eeuwig 

De zeven stenen bij het Japanse bruggetje Japanse Tuin -  Schildpad
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jeugdig. De rode bam-
boes geven een vrolijk ac-

cent aan het geheel, ze staan vooral aan de rechterkant, 
terwijl de linkerkant bevolkt wordt door blauwe bam-
boestokken.
Het slingerende pad splitst zich al onmiddellijk in 
tweeën. Rechtsaf gaan leidt naar het Avocadoterras met 
het kunstwerk ‘De Avocado’ dat hier zeker in het oog 
springt. Het is ‘rijk, gelukkig en vrij’ een betekenis die 
aan de avocado is gegeven op grond van lila ervaringen. 
De Avocado staat aan de rand van een perk, waar ook 

een Koreaanse spar in staat. De Ribes sanguinea bekroont 
het geheel met zijn in het voorjaar bloedrood naar bene-
den hangende trosjes bloemen.

Op het Avocadoterras is het goed toeven. In het voorjaar 
wordt men er omringd door de bloemen van de Camellia 
japonica die dan al bloeien met hun intense rood. Het is 
er beschut en als de zon schijnt kan men al vroeg in het 
voorjaar daar de rokers zien zitten, die genieten van rust 
en zon. De Avocado staat er te staan en straalt zijn ‘rijk, 

gelukkig 
en vrij’ uit 
zonder dat iemand dat 
hoeft te merken die er niet attent op is.
Als men rechtdoor loopt, komt de wandelaar bij de 
keukendeur van het Rozenhuis, waar even verder op de 

Japanse kwee staat, Chaenomeles japonica. Deze tooit 
zich met verschillende kleuren rode bloemen. De an-
dere kant van het pad leidt naar een klein terrasje met 
yin en yang motief in de straatstenen gelegd. Volgens de 
Chinese leer: alles wat er is en niet is in het universum. 
Vanuit de lilaca bezien is yin yang de harmonie tussen 
het transcendente en het relatieve zoals zich dat in een 
universum van materie laat zien.
Zittend en rustend op dit terrasje  is er een schoon zicht 
op de Trompe l’oeil met zijn voorjaar-zomer- herfst- en 

Japanse Tuin - Hydrangea quercifolia Japanse tuin met Magnolia stellata

Camellia japonica
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winterbloei-
ende kerse-

laar. Het water-
loopje ontspruit 

daar door het water wat uit een 
ronde aardewerken schaal in 

de waterbekkens stroomt. Heel zachtjes 
baant het water zich een weg door de Japanse tuin, tot 
het uit het zicht verdwijnt tussen de altijd groen blij-
vende coniferen, symbool van het eeuwige leven.

In de Trompe l’oeil ziet men het waterloopje in verre 
verten verdwijnen, een teken van de weidsheid van de 
kosmos.

Nadat dit alles op de wandelaar zijn indruk heeft ge-
maakt, kan het pad verder worden gevolgd en komt men 
aan in de Hostatuin. Vele hosta’s met bontgekleurde en 
groene bladeren staan daar te pronken. In het voorjaar 
hebben ze de mooiste kleuren zoals wit en crème en lila 
en roze. In de winter is deze tuin helemaal kaal. De hos-

ta’s verbergen zich dan onder 
de grond tot het licht en de 
warmte hen weer naar bo-
ven doen komen. Dan begint 
het hostaspektakel zich weer te ontrollen.
Onder de in de zomer vol begroeide pergola loopt het 
pad verder langs hebe en andere struiken. Waar zou dit 
heenvoeren? Aan weerszijden is de aarde begroeid met 
klimop en overal staat Alchemilla mollis met haar fijne 
blad waar ‘s morgens de dauwdruppels of de regendrup-

pels in rusten. De gehele zomer tot laat in de herfst 
wordt men aan het einde van de pergola verrast door de 
Fuchsia magellanica, die daar haar volle pracht weelderig 
tentoonspreidt. Alles rood, rood en nog eens rood. Dan 
opeens, is de brug in zicht.
De Japanse Brug over het Waterloopje met haar Zeven 
Stenen. De Japanners zien het als de Wachterstenen, de 
wachters van de tuin of van een brug, zodat er niemand 
overheen gaat die kwade bedoelingen heeft. In de lilaca 
worden deze Zeven Stenen gezien als het symbool van 

Trompe l’oeil met waterloopje Japanse Tuin met Hostatuin

Ribes sanguineum
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het lichaam, dat in de ontwikkelingen tot vele realisaties 
kan komen. Vooral de rode brug speelt daarbij een rol, 
een brug in het fysieke lichaam die mogelijkheden geeft 
om andere bewustzijnsgebieden te betreden waarin weer 
realisaties kunnen plaatsvinden.
Hier is dan het einde van de Japanse tuin. Er is de moge-
lijkheid om even te rusten bij het zitje dat er is, om daar 
te genieten van de tuin en alles wat zij te bieden heeft. 
In het leven moet men soms ook even rusten, om alles 
te verwerken wat er op het levenspad beleefd is. 
Dan kan men komen tot andere zienswijzen, tot 
andere mogelijkheden, tot nieuwe perspectieven.

Het is toch jammer dat hier de Japanse tuin ein-
digt. Als je de brug over gaat, is er niet zoveel ver-
schil met de Japanse tuin. Ook hier laag gewas, veel 
rhododendrons, veel prachtige grassen, Alchemilla 
mollis en mooie strakke hagen. Verder wandelend lang 
het waterloopje is er ook veel klimop te zien overal, heel 
groen. Eenvoudig, weinig opvallend, maar evenzo rustig. 

Hier is de wandelaar in de Verborgen Tuin aangeland, 
die evengoed de Verborgen Japanse Tuin zou kunnen 
heten.

Het pad loopt tot aan een beukenhaag met een bankje 
ervoor. Het Waterloopje eindigt hier rechts in een moe-
rasje, waar waterplanten staan. Ooit is er aan gedacht 
het Waterloopje nog verder en verder te laten lopen, he-
lemaal tot bij Lichtmaterie. Maar die fantasie is verlaten, 
hij bestaat niet meer. Het zou ook wel een lange weg zijn 

om te gaan. Maar uiteindelijk is het leven ook een lange 
weg, met dagen vol hindernissen en dagen vol voor-
spoed. De kersenbloesem is symbool van  het leven dat 
spoedig vervliegt.... laat dan een ieder genieten van wat 
het te bieden heeft, iedere dag weer, in de Japanse tuin.
Gelukkig heeft de ontwikkeling van de materie nog an-
dere, boeiender perspectief dan een vervliegend leven, 
het maakt alles anders dan de gemiddelde mens zich 
voorstelt.

Fuchsia magellanica, Miscanthus, Alchemilla mollis Alchemilla mollis, beukenhaag met bankje

Fuchsia maggellanica
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Keizer

Akihito van Japan
De keizer van de vrede

Tekst: royalty-redactie

Japan is het enige keizerrijk wat de wereld nog 
telt. De keizer van Japan, die in Japan Tennō 

wordt genoemd, is dus de enige nog regerende 
keizer ter wereld. Sinds 1946 is de macht van de 

keizer behoorlijk beperkt. Vanaf 7 januari 1989 is 
Akihito keizer van Japan. Een tamelijk mach-

teloos doch invloedrijk heerser over een 
boeiend land.

Van kroonprins tot keizer
Akihito is geboren op 23 de-

cember 1933 en is de huidige keizer 
van Japan, de 125e volgens de offici-
ele lijst. Zijn volledig naam is Keizer 
Akihito-tenno.
Op 10 november 1952 werd hij of-
ficieel ingehuldigd als kroonprins, 
hoewel hij wel vanaf zijn geboorte 
de erfgenaam was van de Troon van 
de Chrysanthemum.
Hirohito, zijn vader, had de status 
van goddelijke ikegami, de levende 
natuurgeest, een kernpunt in het 
Shintoïsme. Japan voerde onder zijn 
leiding een agressieve en vaak misda-
dig genoemde oorlog, die alleen ge-
stopt kon worden door Amerikaanse 
atoombommen te laten vallen op 

Hiroshima en Nagasaki, zodat het 
land uiteindelijk moest capitule-
ren. In 1946 werd Hirohito door de 
Amerikanen gedwongen zijn godde-
lijke status van levende natuurgeest 
af te leggen en ook werd hem zijn 
directe politieke macht ontnomen.
Akihito heeft de status van godde-
lijke ikegami dus nooit bezeten.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg 
Akihito rond 1945 Engelse les en 
ook werden hem Westerse manie-
ren geleerd. Hij heeft wel gestudeerd 
maar behaalde nooit een graad.
Op 10 april 1959 trouwde hij met 
Shoda Michiko, met wie hij drie kin-
deren kreeg. Zij was de eerste burger 
die introuwde in de keizerlijke fami-

lie. Kroonprins Naruhito is van de 
drie kinderen het belangrijkst, hij is 
geboren op 23 februari 1960 en is 
de troonopvolger. Na hem kregen 
zij nog een zoon, Akishino, en een 
dochter, Sayako.
Het huwelijk werd niet graag gezien 
door de moeder van Akihito. Na 
haar dood in 2000 werd bekend dat 
zij haar levendige en vrolijke schoon-
dochter zo had getreiterd en getergd, 
dat deze in 1963 een zenuwinzin-
king kreeg. Zij verloor zeven maan-
den haar stem door spanningen. 
Maar Michiko en haar man waren 
heel populair bij het volk, terwijl 
zij en haar man dat helemaal niet 
waren. Akihito en Michiko wilden 
ook heel graag onder het volk zijn, 

◄  Akihito in 2002
 Foto:  Encyclopædia Britannica Online. Web. 13 Jan. 2012
  Sean Gallup- Getty Images

royalty
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om het te leren kennen. Zij had-
den de meer moderne instelling om 
dichterbij het Japanse volk te willen 
staan. Dat was voorheen nooit mo-
gelijk geweest, de keizerlijke familie 
leefde totaal geïsoleerd.
In 1979 brachten zij een staatsbe-
zoek aan Nederland.
Op 7 januari 1989 werd Akihito 
keizer nadat zijn vader overleed. De 
kroningsceremonie vond pas plaats 
op 12 november 1990.
In Japan wordt de keizer nooit bij 
zijn naam genoemd, maar hij wordt 
aangesproken als Zijne Keizerlijke 
Majesteit de Keizer, afgekort als 
Zijne Keizerlijke Majesteit.
Met zijn regering is het tijdperk 
‘Heisei’ ingeluid en dat zal zijn nieu-
we naam dan ook zijn na zijn dood.
Er zal dan een nieuwe era beginnen 
en het kabinet stelt vast welke naam 
dat zal dragen onder zijn opvolger. 
Hoe zal die nieuwe era uitvallen, in 
dit land van de Rijzende Zon en op 
de troon van de Chrysanthemum?

Een keizerlijke robot
Akihito en Michiko bezochten 

vele landen. Als kroonprins besefte 
hij al zeer goed dat hij wel een kei-
zerlijke hoogheid was maar tevens 
een robot. Hij had geen bevoegdhe-
den en moest zich richten naar wat 
de staat van hem vroeg. Hij sprak 
dan ook meermalen de wens uit dat 
het keizerlijke huis dichter bij het 
volk zou komen te staan. Hij voelde 
zijn eigen eenzaamheid, waar hij 
over sprak met zijn vrouw, die het 
gewone leven nog kende van vóór 
haar huwelijk. Samen verlangden zij 
naar meer contact met anderen, met 
mensen en niet met de robots van de 
Koninklijke Huishouding.
Daarom bezochten hij en zijn vrouw 
heel veel provincies van Japan en 

▲
Kroonprins Akihito met zijn vrouw Michiko op 5 oktober 1979 tijdens een offici-
eel staatsbezoek aan Nederland, met van links naar rechts kroonprinse Beatrix, 
Akihito, koningin Juliana, Michiko, prins Claus

Foto: Wikimedia.org

►
Keizer Akihito en keizerin 

Michiko op 28 juni 2005 op 
Saipan bij een bezoek aan 
een gedenkplaats voor de 

slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog

Foto: N.T. Miller;
 Wikimedia.org
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brachten ook talloze bezoeken aan 
het buitenland. De Japanners waren 
dit niet gewend en waardeerden dit 
zeer.
In 1993 verloor Michiko haar stem 
weer enige maanden tijdens een 
moeilijke periode. Haar artsen we-
ten dit aan sterke gevoelens van uit-
putting en verdriet. Zij spreekt daar 
zelf ook zo over, zij verlangde weer 
naar de dagen van voor haar huwe-
lijk, toen ze ongehinderd naar de 
boekenstalletjes kon kijken als een 
gewoon mens. Toch werd ze al 34 
jaar lang door haar schoonmoeder 
belaagd, dat was voor haar bijna niet 
om uit te houden.
Zij moet wel een krachtige persoon 
zijn, die hindernissen neemt om ver-
der te komen, ook al doet dat een 
flinke aanslag op haar fysieke gestel. 
Want Michiko zelf was heel fijnzin-
nig van aard en zeer gesteld op rust 
en vrede. De theeceremonie waar ze 
zo van hield ondersteunde haar in 
haar lijden waardoor ze het kon ver-
dragen. Akihito stond haar bij waar 
hij kon, maar hij was natuurlijk niet 
in staat zijn moeder te veranderen, 
die haar machtswellust en haar ti-
rannie ongelimiteerd kon botvieren. 

Er was niemand die haar iets kon 
gezeggen. Het was haar enig tijdver-
drijf om Michiko te vernederen. Zij 
leek heel erg op Josephine Charlotte 
van België, vrouw van Groothertog 
Jan van Luxemburg, die de vrouw 
van haar oudste zoon, haar schoon-
dochter Maria Terese Mestre die uit 
Cuba kwam, ook jarenlang systema-
tisch vernederde en treiterde.

Staatshoofd zijn in Japan
Volgens de constitutie van 

Japan is Akihito ‘een symbool van de 
staat en de eenheid van het volk, zijn 
positie hangt af van de wil van het 
volk waarmee hij leeft en waarover 
hij de soevereine macht heeft.’
Zijn officiële plichten bestaan er uit 
om staatshoofden of buitenlandse 
hoogwaardigheidsbekleders te ont-
vangen, om mensen te decoreren, 
te handelen volgens de regerings-
voorschriften en de Eerste Minister 
aan te stellen die uitverkozen is door 
de regering. Hij heeft geen enkele 
macht. Hij is de eerste keizer die ge-
woon keizer is als een man en niet 
als een godkoning of goddelijke ike-
gami. Hij is alleen een symbool van 
de staat. 

Akihito heeft met dit strenge en eng 
begrensde programma een heleboel 
tijd om andere dingen te doen, hob-
by’s te beoefenen en zo meer, hoewel 
zijn dag behoorlijk bezet is met of-
ficiële verplichtingen.
Sommige Japanners hebben het ge-
voel dat de Keizerlijke familie haar 
nut totaal heeft verloren. De mees-
ten willen hen nog wel in ere hou-
den, zij vertegenwoordigen een soort 
schaduwen van de vroegere illustere 
ikegami.
Het werkelijke keizerschap van 
Akihito schijnt op dit moment te 
bestaan uit de volgende twee rollen: 
de continuïteit verzorgen en zeker-
heid te geven aan het Japanse volk 
en om zich te verontschuldigen in de 
nabuurlanden en elders voor de vre-
selijke rol die Japan heeft gespeeld 
in het verleden. Vooral die laatste 
rol is Akihito op het lijf geschreven. 
Hij kent zijn plaats en zijn rol en hij 
voelt het zelf als iets wat hij graag 
doet. Hij kan daarmee de nederig-
heid beoefenen, die zo ingebed is 
in het leven van de keizer, die met 
zijn taken als Shintopriester als van-
zelf heel nauw betrokken is bij het 
geloof. 

Verjaardag keizer
De verjaardag van de keizer is 

een nationale feestdag in Japan. De 
familie verschijnt dan op het balkon 
van het keizerlijk paleis. Het volk 
mag dan de binnenplaats van het 
Keizerlijk paleis betreden, evenals 
op 2 januari. De keizer neemt dan 
de gelukwensen van het volk in ont-
vangst, voor zijn verjaardag en op 2 
januari voor het nieuwe jaar.
De keizerlijke familie wuift dan kort 
naar het volk, wat direct daarop met 
kleine Japanse vlaggetjes zwaait. De 
familie wuift dan terug, weer heel 

Verjaardag keizer Akahito op 23 december 2005, Tokyo
Van links naar rechts kroonprinse Masako, kroonprins Naruhito, keizer Akihito, 
keizerin Michiko, prins Fumihito en prinses Kiko   Foto: Wikimedia.org
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kort, waarop men weer met de vlag-
getjes gaat zwaaien. Dan is de cere-
monie afgelopen.

Een van de belangrijkste functies 
van Michiko is deel te nemen aan 
het ceremoniële oogsten van de zij-
derupsen (Bombyx mori), die ge-
kweekt worden in de paleisboerde-
rij. Zij voert de rupsen persoonlijk 
met moerbeibladeren (Morus alba). 
Deze zijderupsen zijn van oudsher 
van bijzonder belang om de zijde 
voor de Japanse kimono’s te produ-
ceren. Zij let op hun welzijn en is er 
bij het oogsten ook bij. De productie 
en de oogst van zijde is een deel van 
haar ceremoniële plichten die te ma-
ken hebben met het Shintogeloof, 
de Japanse cultuur en traditie.

Uit het dagelijks leven van 
een keizer

Hoe ziet Akihito’s programma er uit 
op een gewone dag?
Hij staat om 06.30 uur op en gaat 
dan het nieuws op de tv bekijken. 
Vervolgens gaat hij met Michiko een 
lange wandeling maken rond het pa-
leis en soms ook even in de omge-
ving van het paleis in Tokyo. Als het 

slecht weer is gaat hij in zijn auto op 
pad. Hij respecteert alle verkeersre-
gels volgens waarnemers. Zelfs rond 
het paleis doet hij dat, terwijl het 
daar toch afgesloten is voor ander 
verkeer. Het zegt wel iets over zijn 
ver doorgevoerde discipline, zo inge-
bed in zijn leven en geloof. Hij wil 
zich niet boven anderen stellen door 
de regels te overtreden, hij is respect-
vol naar de wet en iedereen die werkt 
in het Keizerlijk Paleis.
‘s Middags handelt hij de officiële 
zaken af, hij ontvangt ambassadeurs 
of koninklijke genodigden, hij geeft 
onderscheidingen aan mensen. 
Wanneer hij dan nog tijd over heeft, 
is hij bezig met zijn biologische stu-
dies over vissen.

De avonden zijn meestal gevuld met 
banketten en recepties. Wanneer het 
keizerlijk paar zich in hun privé ver-
trekken terugtrekt, kijken ze graag 
naar natuurfilms op de tv en ze lezen 
Japanse kranten en tijdschriften.
En net zoals andere koninklijke fa-
milies leven ze in een heel nauw en 
eng wereldje, streng geïsoleerd van 
andere mensen. Ze hebben nooit 
geld bij zich, ze nemen nooit de 

telefoon aan, en ze hebben geen 
internet. Al hun huizen, meubelen 
en dingen die ze gebruiken behoren 
aan de staat. Ze hebben geen eigen 
bezittingen.

32 keer per jaar trekt Akihito zijn 
Shintopriesterkleding aan om 
zijn eer te bewijzen aan de godin 
Amaterasu Omikami in haar schrijn 
in Ise. Michiko is daar verplicht ook 
bij, maar ze gaat heel graag mee.
Zij verblijven in het keizerlijk paleis 
in Tokyo. Het paleis ligt in een park 
midden in de stad, nabij het Tokyo-
station. Het is omringd door een 
rivier die is gekanaliseerd. Het park 
heeft prachtige ommuurde tuinen, 
dichte bossen en vijvers waar vis-
sen in zwemmen. In het park is ook 
een Japanse tuin met theehuis, waar 
Michiko de theeceremonie mee-
maakt. Ze vindt het een genoegen de 
theeceremonie te kunnen bijwonen, 
het stemt haar heel gelukkig. De 
meeste tuinen zijn voor het publiek 
gesloten, alleen de Oostelijke Tuin is 
vrij toegankelijk voor publiek. Men 
kan wel wandelingen onder begelei-
ding maken door het park. Daartoe 
moet men een afspraak maken. 

◄
Keizerlijk paleis Tokyo
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De excuses van Japan
Akihito’s begrijpende manier 

van doen, zijn toewenden naar het 
volk in plaats van er boven te gaan 
staan, en zijn voortdurende uitdruk-
king van zijn spijt over wat heeft 
plaatsgevonden in het verleden heeft 
er toe geleid dat betrekkingen die 
helemaal verstoord waren, weer wat 
hersteld worden. Dat is zo bij China, 
Zuid-Korea en de Filippijnen het ge-
val. Akihito is een zeer aimabel man. 
Hij is ook humoristisch en vrolijk, 
hij maakt graag een grapje. Michiko 
houdt daarvan. Zij is een heel na-
tuurlijk, aards iemand, die dit van 
haar man erg apprecieert. Hij heeft 
een ingebouwde manier om mensen 
voor zich in te nemen. 
Het Japanse leger bestookte in de 
eerste helft van de 20e eeuw allerlei 
landen in de omgeving en wilde land 
veroveren, zelfs Rusland en Amerika. 
Nieuw-Zeeland en Australië werden 
ernstig bedreigd. Dit alles is nu ver-
leden tijd, maar de schrik voor de 
Japanners zit er echter nog wel in.
Akihito bezocht met zijn vrouw in 
2005 als eerste Japanse keizer ook 
oorlogsbegraafplaatsen in het bui-
tenland, niet alleen van Japanners 
maar ook van Amerikanen. Dit werd 
heel erg gewaardeerd, ook in Japan 
zelf, waar hij monumenten bezocht 
van Wereldoorlog II in Nagasaki, 
Hiroshima, Tokyo en Okinawa. Hij 
bood daarbij steevast zijn excuses 
aan voor het leed dat Japan landen 
had aangedaan in de eerste helft van 
de twintigste eeuw.
In 2009 bracht het Keizerlijk paar 
een bezoek aan Hawaï, waar ze nog 
nooit waren geweest.
Vanwege de aardbeving in 2011 die 
gepaard ging met een nucleaire crisis 
verscheen Akihito voor het eerst in 
zijn carrière op 16 maart op de tv om 

zijn volk aan te moedigen de hoop 
niet op te geven, maar elkaar bij te 
staan in deze moeilijke tijd. Dat was 
een historisch moment. Nooit was 
een Japans keizer op tv verschenen 
om een toespraak te houden voor 
zijn volk.
Het was het doorbreken van een 
eeuwenoude traditie. Hij ging met 
Michiko ook naar de plaatsen waar 
mensen zaten opgepakt in bedrijfs-
hallen en grote tenten, om met hen 
te praten. Hij knielde bij hen neer, 
evenals Michiko, zij keken de men-
sen aan. Dat heeft de Japanners zeer 
ontroerd. Nooit had een keizerlijk 
paar onder de menigte begeven, zelfs 
niet na rampen.

Akihito de moderne keizer
Akihito is een kleine, dapper 

uitziende man met zilveren haren. 
Hij ziet er uit als een stabiel persoon, 
is heel erg beleefd en spreekt zacht 

maar duidelijk. Hij houdt zich aan 
zijn strenge condities, spreekt nooit 
een politieke mening uit. Hij leest 
meestal zijn rede voor zonder zijn 
ogen van het papier te wenden. Hij 
zegt nooit iets als hij het niet kan 
waarmaken wat hij zegt.
Hij treedt iedereen open tegemoet, 
in het Westen begroet hij iemand 
met een stevige handdruk, hij heeft 
vrolijke en levendige ogen. Hij 
straalt bewogenheid uit. Hij heeft 
zelfs ook een eeuwenoude traditie 
verbroken door openlijk te gaan 
spreken over moeilijkheden met an-
dere familieleden.

Akihito is geïnteresseerd in het 
milieu. Hij spreekt daar ook wel 
over. Hij heeft er op aangedrongen 
dat grote delen land rondom het 
Keizerlijk Paleis konden verwilde-
ren. Hij inviteerde ook mensen die 
gingen bekijken welke dieren en 

Akihito en Michiko in Hawaii juli 2009
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insecten daar leefden. Hij is er van 
overtuigd dat een goed leefmilieu 
goed is voor mensen maar ook voor 
de wereldvrede. 
Akihito heeft een omwenteling te-
weeg gebracht in Japan door het 
land te veranderen van een symbool 
van oorlog en dictatorschap naar 
een symbool van vrede en anti-mi-
litarisme. Overal waar Akihito en 
Michiko bezoeken brengen spreken 
zij arbeiders persoonlijk aan, waar-
door voor hen een gewone werkdag 
iets bijzonders wordt. Akihito zegt 
dan ook: „Als ik naar mensen zwaai, 
kijk ik ieder in de ogen. Anders is 
het heel moeilijk voor mij om mijn 
gevoelens voor het volk te tonen.”
Akihito en Michiko voelen het als 
een plicht om Japan te brengen naar 
een staat waarin vrede het allesover-
heersende thema is. Daar worden zij 
in gesterkt door het geloof, dat tot 
uitdrukking komt in de theeceremo-

nie. Hoewel het niet mogelijk is voor 
hen om werkelijke veranderingen 
aan te brengen op dat punt, is het 
een mooi streven voor een menselijk 
wezen dat zijn mentaal ten volle wil 
aanwenden voor dit doel. Het is een 
begin. Later zal moeten blijken dat 
alleen een verandering in elektronen 
en atomen van het lichaam leidt tot 
het vrij komen van vredesenergie die 
daarin nu nog zit opgesloten.

Familieleven en hobby’s
Op 6 september 2006 kon de 

keizer zijn eerste mannelijke klein-
kind verwelkomen, prins Hisahito, 
geboren uit het huwelijk van zijn 
tweede zoon. Na 41 jaar was er 
weer een mannelijk kind gebo-
ren dat misschien de Troon van de 
Chrysanthemum kon bestijgen. 
Want tot nu toe kunnen vrouwen de 
troon niet bestijgen. Daar is nog te 
veel weerstand tegen in Japan. Sinds 

zijn moeder was gestorven in het 
jaar 2000, kwam er ook meer rust in 
de familie. Michiko werd niet meer 
getergd door haar. Dat was een stap 
op weg naar meer mentale vrede. 
Een stevige ijzeren dictator minder 
was natuurlijk niet weg.

Akihito is erg geïnteresseerd in zee-
biologie. Als ichtyoloog maakt hij 
speciale studies van de taxonomie 
van de vissenfamilie Gobiidae. Dit is 
een van de grootste vissenfamilies op 
aarde met meer dan 1000 soorten. 
Hij schreef daar verschillende arti-
kelen over in schoolkranten, maar 
ook voor het Japanse tijdschrift voor 
ichtyologie.
Hij schreef stukken over de geschie-
denis van deze wetenschap in de 
Edo en Meija tijdperken die wer-
den gepubliceerd in ‘Science’ en in 
‘Nature’. Hij is een wereldwijd be-
kende gobi kenner en heeft op dat 

Keizerlijk paleis - Fujimi-yagura



de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 2, april 2012

5454 

terrein veel wetenschappelijk werk 
gepubliceerd.
In 2005 werd er een nieuwe soort 
ontdekt in de Gobiidae-familie. 

Deze werd ter ere van Akihito ge-
noemd: Exyrias akihito. Dit is een 
straalvinnige grondel die gevonden 
werd in de Pacific.
Hij houdt er van technische con-
ferenties bij te wonen van weten-
schappers over de gehele wereld. Dit 
doet hij liever dan zijn keizerlijke 
verplichtingen nakomen. Hij wordt 
beschouwd als een topautoriteit op 
het gebied van gobies. Hij brengt 
dan ook een groot deel van zijn tijd 
in het paleis door met het onder een 
microscoop bestuderen van vissoor-
ten. Het schijnt dat kenners weten 
dat er zeker niet meer dan 12 experts 
zijn die meer weten dan hij over dit 
onderwerp.
Men zegt dat hij het heerlijk vindt 
om weerwoord te krijgen van weten-
schappers die hem gewoon zeggen of 
hij het bij het rechte eind heeft of 
niet, of hij nu de keizer is of niet.

Zowel de keizer als de keizerin con-
sorte hebben interesse in klassieke 
muziek. Zij speelt heel goed klassiek 
piano. Soms speelt hij piano terwijl 
Michiko hem begeleidt op de cello. 
Akihito is ook een behoorlijk goede 
tennisser. Als hij wandelt door de 
dichte bossen rond het paleis telt hij 
vaak de vogels die hij waarneemt. 
Hij spreekt ook heel veel daarover 
met de tuinlieden. Het milieube-
heer neemt hij stevig ter hand. Hij 
gelooft dat dit zal leiden tot meer 
vrede in Japan zelf maar ook in de 
hele wereld.
De hobby’s van Michiko zijn de 
theeceremonie, bloemen schikken, 
muziek maken, borduren en gedich-
ten lezen en ze zelf schrijven. Zij 
wordt beschouwd als een begena-
digd dichteres doordat zij in enkele 
woorden eenvoudige gevoelens kan 
uitdrukken. Zij heeft een heel direc-

Deel van de tuin van het keizerlijk paleis in Tokyo - zomer

Exyrias akihito

Synchiropus splendidus
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te blik die zacht en gevoelig is. Zij 
is een zeer verfijnd wezen, dat overal 
waar zij komt bewondering en res-
pect opwekt.

Opvallend is het dat Akihito en 
Michiko de vrede willen inpassen 
in hun leven zonder te zien dat zij 
die zouden kunnen verwerven in 
zichzelf door een ontwikkeling van 
materie van hun lichamen. Zij zien 
de vrede als een mooie gedachte, die 
zij ten uitvoer willen brengen. Dat 
is echter een idee. Wel een mooie 
idee, een goede idee. Maar ideeën 
zullen nooit tot werkelijkheid ko-
men, omdat ze geen vaste basis in 
de materie hebben, waardoor ze ver-
werkelijkt kunnen worden. Alleen 
als de aanwezige opgesloten vrede in 
de elektronen van het lichaam wordt 
bevrijd, zal dit de basis kunnen zijn 

voor een constante en duurzame 
vrede.

Gezondheid
Sinds 2003 is de gezondheid 

van Akihito sterk achteruit gegaan. 
Hij onderging toen een prostaat-
operatie en de medicatie die daarbij 
hoorde tastte zijn botten aan, waar-
door zijn gezondheid zeer fragiel is 
geworden. Hij lijdt evenals Michiko 
aan spanningen die zorgen voor 
andere lichamelijke ongemakken. 
Hij wil teveel, daardoor wordt zijn 
lichaam overbelast. Hij moet ook 
altijd aimabel zijn, excuses maken 
en zich persen in het keurslijf van 
zijn ‘beroep’ als keizer. Dat doet een 
grote aanslag op het lichaam, dat ge-
durende het leven veel spanningen 
opbouwt.
In 2009 zijn de verplichtingen voor 
zowel de keizer als de keizerin ge-

reduceerd vanwege gezondheidsre-
denen. In 2011 kreeg Akihito een 
hartletsel aan zijn kroonslagader. 
Hij is daarvan weer hersteld, maar 
zijn lichaam wordt steeds brozer.

Akihito en Michiko zijn nog steeds 
gerespecteerde idolen voor het 
Japanse volk. Maar ze zijn al op leef-
tijd, en moeten misschien binnen-
kort wel retireren als hun gezond-
heid slechter wordt.
Dan komt er weer een nieuwe era 
in Japan, met een nieuwe keizer, 
de oudste zoon Naruhito met zijn 
vrouw Masako. Zij hebben één 
dochtertje, Aiko.
Wat zal die nieuwe era brengen voor 
Japan? Misschien een werkelijke, 
materiële vrede?

Deel van de tuin van het keizerlijk paleis in Tokyo - herfst
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De evaluatie
door François Deconinck

Op het instituut waar ik werk, vindt aan het eind van elke 
cursus een evaluatie plaats. Nog niet zo lang geleden 

verliep dat eenvoudig. Als docent deelde ik in de 
laatste les een enquête aan de studenten uit. Zij 

kregen tien minuten de tijd om de formulieren 
- anoniem - in te vullen. Voor het oog van de 
groep deponeerde ik alle ingevulde formulieren 

- zonder erop te hebben gekeken - in een enve-
lop en plakte die dicht. Ik bezorgde de envelop bij het 
onderwijssecretariaat. Een administratief medewerkster 
verwerkte de gegevens en enige tijd later ontving ik een 
rapport met de bevindingen en aanbevelingen voor ver-
betering.

Tegenwoordig volstaat deze vorm van evaluatie niet 
meer. Over enige tijd gaat een commissie de hele op-
leiding kritisch doorlichten. Om deze accreditatiecom-
missie  tevreden te stellen, is een actieve dialoog nodig 

met studenten over de kwaliteit van het onderwijs. Inmiddels zijn er 
nieuwe protocollen opgesteld voor de evaluatie, te ingewikkeld om hier 
te beschrijven. Na evaluaties per klas, per docent en per cursus volgt 
een dialoog met collega’s en vertegenwoordigers van de studenten, die 
uiteindelijk moet leiden tot concrete verbeteringen in het onderwijs. 
Om dit alles transparant te maken, worden de desbetreffende 
documenten op internet gepubliceerd. 

Wordt er iemand gelukkig van dit bureau-
cratische systeem? Ik heb zo mijn twijfels, 
maar aan het systeem valt niet te ontkomen. 
Kan het echt niet eenvoudiger? Een gesprekje 
met een collega biedt uitkomst. In de 
laatste les van de cursus maakt zij van de 
linkerhelft van het bord een klaagmuur en 
van de rechterhelft een jubelmuur. Iedere 
student schrijft op plakpapiertjes wat hij goed 
of slecht vindt aan de cursus en hangt die brief-
jes ter bestemder plaatse. Aan de hand van de op-
merkingen op de papiertjes ontstaat dan een gesprek over de 
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kwaliteit van de cursus en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Dit 
vormt dan weer de basis voor de evaluatie, die ik inlever bij de collega’s 
die de kwaliteit van het onderwijs bewaken.

De gesprekken in de klassen leveren verrassende uitkomsten op. De 
cursus wordt meer geapprecieerd dan ik met mijn strenge blik had ver-
wacht. Dat ik studenten discipline bijbreng en hard laat werken, valt 
bijvoorbeeld in goede aarde. De wonderlijkste reacties zijn evenwel de 
complimenten over mijn kledingstijl. Omdat ik mezelf eerder saai dan 
trendy vind, nooit in modetijdschriften blader en zo min mogelijk tijd 
besteed aan het bezoeken van kledingwinkels, is de lof merkwaardig. 

De reacties van de studenten - nota bene in allerlei verschillende klas-
sen - laten evenwel niets aan duidelijkheid te wensen over. Wat zou er 
aan de hand zijn? Langzaam dringt tot me door dat ik een onverwachte 
vrucht van de lilaca aan het plukken ben. In de lilaca heb ik gemerkt 
hoe belangrijk het is voor een docent om via zijn kleding respect af te 
dwingen. Hoe kunnen studenten ontzag hebben voor iemand die sjofel 
gekleed gaat in een oude jeansbroek en een slobbertrui? Natuurlijk is 
het geen kunst om nette kleren te dragen. In feite gaat het ook om iets 
anders: om een respect voor de eigen persoon die als vanzelf tot uiting 
komt in het dragen van kleren die passen bij een bepaalde situatie. 
Bovenal heeft het gewoon iets aardigs om fris voor de dag te komen. 
Ik heb meer plezier gekregen in kleding. Van de studenten verwacht ik 
dat ze aandacht hebben voor mijn uitleg en dat ze dus gericht zijn op 

mij. Maar als ze naar mij moeten kijken, is het voor hen toch 
ook leuk om een aardig geklede man te zien? 

En hoe slaag ik daar dan in, stijf als ik ben? Welnu, 
dankzij de studie lilaca zijn allerlei ideeën 
over kleding stukje bij beetje omvergeval-

len. Zo heb ik ontdekt dat ook mannen in 
beginsel elke kleur kunnen dragen. Zonder er 

veel bij na te denken, trek ik tegenwoor-
dig een roze of pastelgroen hemd aan, of 

een oranje stropdas. Wanneer ik in de gan-
gen van het instituut om me heen kijk, zie 

ik dat ik een vrolijke noot vorm tussen grauw 
geklede mensen. Ik prijs me gelukkig met de 

beginnende vrijheid die ik heb om kleren van al-
lerlei snit te dragen. Ik zit echt op de klavers!
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Auteur Rob Riemen
Uitgeverij Atlas Amsterdam / Antwerpen

De eeuwige terugkeer van het fascisme

Tekst: wetenschappelijke bibliotheek

Het boek
Uitgave 2010. Prijs € 9,95.

62 bladzijden, gebrocheerd.
Dit geniete boekje heeft een diepblauwe kaft.
Het ziet er niet zo aantrekkelijk uit. Het lijkt eerder een 
pamflet. De bladzijden bestaan uit heel veel wit rondom 
de weinige tekst.
De schrijver is cultuurfilosoof en ging in zee met de uit-
gever Johan Polak die hem hielp bij het uitgeven van het 
tijdschrift Nexus. Na de dood van Polak richtte Riemen 
het Nexus instituut op. Dit instituut is als onafhanke-
lijke instelling gevestigd aan de Universiteit van Tilburg. 
Regelmatig worden door dit instituut geschriften uitge-
geven, waarvan dit boekje er een is.
Dit boekje was zo populair dat het na een maand al werd 
herdrukt.

Korte inhoud
Het essay geeft in het kort weer wat de mening van 

de schrijver is over de mentaliteit van het Nederlandse 
volk en in het bijzonder de invloed van de PVV van 
Geert Wilders. Hij vindt dat dit element in de maat-
schappij een duidelijke manifestatie is van het fascisme. 
Hij geeft een korte schets van de cultuurgeschiedenis van 
het fascisme, en houdt de huidige Nederlandse samen-
leving daarmee een spiegel voor. Het hedendaags fas-
cisme moet namelijk niet vergeleken worden met waar 
het twintigste-eeuwse fascisme op is uitgelopen, maar 
met hoe het begon. Dit stuk moet zijn meningen on-
dersteunen, maar dat lukt slechts op enkele punten. Hij 
gebruikt de belangrijke namen meer om zijn werk inte-
ressant te laten lijken.
Voor Riemens is fascisme geen vast omschreven ver-
schijnsel, het kan variëren in de tijd qua kleur. Dat houdt 

in dat alles wat de schrijver niet bevalt zou kunnen vallen 
onder het fascisme. Hij weigert echter fascisme te koppe-
len aan socialisme, waar dit toch altijd wel het geval is ge-
weest. Zijn zicht op de maatschappij zoals die nu is heeft 
zeker een grond van juistheid, maar deze is wel erg zwart-
wit gekleurd. Riemen is gefascineerd door Wilders, dat 
is duidelijk. Alleen zet hij zich ontzettend tegen hem af 
en dat zegt veel over zijn sterke gebondenheid aan deze 
markante persoon. 

Massamens
De massamens is voor de schrijver een doorsnede 

van het volk die bepaalt hoe het fascisme in Nederland 
er uit ziet. Doordat geestelijke waarden in verval zijn 
geraakt, gaan mensen leven vanuit instincten en fysieke 
behoeften. Dat is de massamens, de tv-kijkende, domme 
massa die zich laat leiden door angst en daardoor een 
volksmenner nodig heeft, Geert Wilders.
De massa vormt de massamaatschappij die hangt aan 
media. Nieuws moet er zijn, alles moet snel, alles moet 
‘leuk’ zijn, geestelijke inspanningen mogen er niet zijn, 
gemak dient de mens. Elite mag er niet meer zijn, ieder-
een is gelijk en heeft overal recht op.
Politiek verwordt tot het veroveren van macht. Economie 
gaat om geld verdienen. Het onderwijs devalueert omdat 
het niet meer gaat over geestelijke vorming maar over het 
aanbrengen van kennis die weer kan worden gebruikt 
voor de economie. Riemen legt de vinger daar wel op, 
maar hij laat heel duidelijk blijken dat dit een slechte 
tendens is.
Riemen doet daarbij net alsof alleen Wilders de poli-
tiek vertegenwoordigt, terwijl de eigenschappen die hij 
Wilders toekent toch ook van toepassing zijn op alle an-
dere politici.
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Ondertussen lijkt Wilders 
voor Riemens wel diegene 
te zijn die verantwoordelijk 
is voor de maatschappij zo-
als hij is in Nederland. Hij 
wordt daarin ook scherp en 
dicht Wilders dingen toe 
die er niet zijn. Hij verdenkt 
hem ervan de democratie te 
ondermijnen en het fascisme 
te willen propageren, terwijl 
Wilders dat nu juist hele-
maal niet doet. Natuurlijk 
roept Wilders wat het volk 
wil horen, hij weet dat hij de 
spreekbuis is van een groep 
mensen, die dit zelf niet dur-
ven zeggen. Want Nederland is geen vrij land, het wordt 
geregeerd door angst en vreemdelin genhaat omdat de 
vrijheid van meningsuiting zozeer is ingeperkt dat nie-
mand meer durft te zeggen hoe hij denkt over zaken. 
Daarom is Wilders geliefd, hij durft het wel. Om hem 
dan voor fascist uit te maken is wel wat vergaand. 

Anders dan Riemen doet voorkomen gaat het in 
Nederland ook helemaal niet om een select gezelschap 
van islamitische fundamentalisten die de westerse maat-
schappij haten. Het is zelfs een heel grote groep moslims 
die het vrije Westen willen onderwerpen aan hun leer. 
Iedereen weet wat vele van deze mensen willen en waar ze 
toe in staat zijn. Zij vormen een directe bedreiging voor 
de rechtsstaat en niet Geert Wilders die problemen durft 
te benoemen. Ook al doet hij dat op zijn eigen wijze om 
opzien te baren en maakt hij heel handig gebruik van 

de media. Hij verdedigt de 
rechtstaat met hand en tand 
tegen groepen die haar veel 
minder gunstig gezind zijn. 
Deze groeperin gen schuwen 
het gebruik van straatgeweld 
ook niet. Wilders haat het 
straatgeweld en wil dit juist 
een halt toeroepen.

Tegenwicht
Riemen is van mening 

dat men door een krach-
tige persoonlijkheid te zijn, 
onafhan kelijk te zijn, je niet 
aan te passen en niet mee te 
doen met de massa, dit al-

les kunt keren. Maar er moet vooral een ander geeste-
lijk klimaat komen. Goedheid, schoonheid, waarheid, 
vriendschap en wijsheid, rechtvaardigheid en compassie 
moeten weer een plaats krijgen in de maatschappij. Dan 
krijgt fascisme geen kans volgens hem.
Wat nu erg opvalt bij Riemen is dat hij helemaal geen 
voorbeeld is van dat geestelijk erfgoed. Hij is niet goed, 
er is geen schoonheid in zijn boekje te vinden, van waar-
heid zegt hij ook niet wat het zou moeten zijn, vriend-
schap en wijsheid en rechtvaardigheid, het zijn mooie 
woorden maar hij straalt deze zaken helemaal niet uit 
in zijn pamflet. Eerder komt er een grote portie kwaad-
heid, ruzieachtig gepraat, oorlogstokerij en onwijsheid 
naar voren. Het lijkt alsof hij in zijn boekje al zijn gram 
over de PVV en Wilders even snel wil spuien onder het 
mom van cultuurfilosofisch te zijn. Hij gaat er ook van 
uit dat Wilders nu nog geen geweld gebruikt, maar dat 
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dit onvermijdelijk zal gaan 
gebeuren. Dit zijn wel bou-
de beweringen.
Vanuit een lilaïsche blik is er 
iets heel anders te beschou-
wen. Namelijk dat er in alle 
mensen en zeker bij Riemen, 
altijd een soort haat is tegen 
dingen die niet bevallen. 
Eigenlijk moet iedereen 
denken zoals hij. Dan zou de 
wereld er pas goed aan toe 
zijn. Dat is nu typisch iets 
van het fascisme, dat ieder-
een moet voldoen aan de eis 
van een leider. Uit het hele 
pamflet blijkt dat ook fas-
cisme blijkbaar onvergankelijkheidswaarde heeft, net zo-
als geestelijke waarden en absolute waarden dat hebben 
volgens Riemen. Hier is het Riemen die gevolgd moet 
worden, dan groei je boven de massa uit, dan zit je goed. 
Maar het is eveneens een dictator die je moet volgen.
Want hij beweert dat een mens zijn absolute waarden is 
kwijtgeraakt, en als je hem volgt krijg je ze weer terug. 
De vraag rijst, wat zijn die absolute waarden voor hem?

Wat niet mag
Zo is onze maatschappij geworden wat hij is en wij 

hebben het laten gebeuren volgens Riemen. Een maat-
schappij, waar de Partij Voor de Vrijheid van Wilders 
vaste grond onder de voeten heeft kunnen krijgen.
Wilders roept wat anderen willen horen. Dat mag hij 
niet van Riemen. Wilders zoekt een zondebok die over-
al de schuld van kan krijgen, al was het alleen om het 

feit dat het mensen zijn die 
een andere geloofsovertui-
ging hebben of een andere 
cultuur. Dat mag ook niet 
van Riemen. Toch is het zo 
dat als iemand emigreert 
naar een ander land, hij de 
gewoonten daarvan hoort 
over te nemen. Wie dat niet 
wil, moet niet emigreren, 
die moet thuis blijven. Er 
is niets tegen om mensen 
van een andere volksaard op 
te nemen, maar velen zijn 
toch wel klaplopers die in 
Nederland komen om geld 
te krijgen zonder te werken. 

Het zijn ook mensen, die grote aantallen kinderen pro-
duceren om te kunnen leven van kinderbijslag. Afgezien 
van allen die gewoon hun brood verdienen als vreem-
deling in Nederland, is dit toch een bedenkelijke ten-
dens. Is dat nu wat Nederland groot maakt? Nederlanders 
zijn altijd een hardwerkend volk geweest en het is vaak 
heel zuur om te zien hoe een stel vreemdelingen zo maar 
wordt voorzien van geld en een woning, geen enkel pro-
bleem. Terwijl Nederlanders zelf veel moeite doen om 
iets gedaan te krijgen. Dat zet kwaad bloed. Maar dat is 
geen fascisme.

Mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden die er nog zijn om ver-

der te komen met al deze dingen? Er zijn er vele. In de 
lilaca zijn er onderzoekers die bestuderen wat de eigen-
schappen zijn van de menselijke materie. Want mensen 
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worden geleefd door hun materie, worden geleefd door 
vaststaande patronen daarin. Dat is ook bij Riemen te 
zien, hij vindt de cultuur in Nederland niet goed, nu 
moet er een andere komen, die meer geestelijk is. Dat zou 
beklijven en blijven. In de lilaca is gebleken dat dit niet 
zo is. De oplossing van Riemen is er een van zijn men-
taal. Hij heeft niet in de gaten, dat mensen leven van-
uit de materiedeeltjes waaruit hun lichaam bestaat. Die 
bepalen hoe de maatschappij er uit ziet. De geestelijke 
waarden die Riemen noemt, zijn ingesleten patronen in 
de materiedeeltjes, eeuwenlang mentaal vastgelegd. Net 
zoals bij hem in zijn lichaam de patronen zitten waarvan 
hij blijkt geeft in dit boekje: terugkeer naar tradities en 
oude waarden. Hij vergeet dat de tijden veranderen en 
dat mensen mee moeten veranderen. De mensheid moet 
vooruit, niet achteruit. En de massamens is een goede 
mogelijkheid om verder vooruit te komen, als duidelijk 
wordt hoe mensen leven en denken. 

Op naar harmonie
Hoe kunnen mensen komen tot een stabiel leven 

en denken? Hoe kan de hele mensheid komen tot een-
zelfde doel: in harmonie leven?
Dat kan alleen als iedereen ook hetzelfde doel voor ogen 
heeft, namelijk dat men niet meer per se vanuit zijn li-
chaamsmaterie wil leven en vanuit zijn ideeën. Maar veel 
meer wil gaan leven vanuit het psychische wezen dat de 
mens zelf is. Pas als hij daarmee in aanraking komt, en 
dat geldt voor ieder, of hij nu blank, bruin, zwart, geel of 
rood is, kan er verandering komen in een maatschappij 
waarin volgens Riemen de massa bepaalt wat er moet 
gebeuren.
Lilaca ziet vele mogelijkheden tot het verwerven van 
vermogens die blijvend zijn. De krachten die door het 

lila worden vrijgemaakt uit het lichaam van de mens 
zijn autonoom en niet onderhevig aan maatschappelijke 
schommelingen. Ook de psyche, de mens zelf, telt weer 
mee.
Al deze nieuw verworven vermogens kunnen een ware 
harmonie bewerkstelligen in de wereld die nooit meer zal 
verdwijnen. Het fascisme, zo het al bestaat zoals Riemen 
schetst, krijgt dan vanzelf geen kansen meer. Een dishar-
monische beweging kan niet op tegen de kracht van de 
harmonie.
Riemen beweert dat de mensheid zijn absolute waarden 
is kwijtgeraakt is. Wat dit voor waarden zijn en wat de 
inhoud is voor hem blijft onduidelijk. Daarmee is deze 
bewering weinig sprekend. In de lilaca kan iets wat er 
eens was nooit verloren gaan als het waar is. Daaruit 
volgt dat er nooit geestelijke waarden geweest kunnen 
zijn, evenmin als absolute, wat dit ook moge inhouden. 
Want iets wat waar is gaat nooit verloren. 
Het goede en de schoonheid waar hij het over heeft, 
moeten dus relatieve waarden zijn die een mens zich ei-
gen maakt bijvoorbeeld door cultuur, religie, morele of 
bepaalde humanistische maatschappijopvattingen. Het 
blijken dunne vernisjes van fatsoen te zijn die onderhe-
vig zijn aan invloeden van buitenaf.
Als een mens dan dit soort fatsoensnormen kwijtraakt, 
omdat bijvoorbeeld de religie zijn greep op de mens-
heid verliest, dan blijft van dat goede en schone niet veel 
meer over. Dan komt naar voren hoe een mens werke-
lijk is: onbewust en levend vanuit zijn fysiek-materiële 
lichaamsmaterie.
Natuurlijk is het boekje het lezen waard al was het maar 
om kennis te nemen van de ideeën van de schrijver over 
hoe de Nederlandse massamens en zijn fascisme er uit 
ziet.
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Theemeesters
   Oorspronkelijk waren het de 
Theemeesters die de Japanse tuinen 
geboren lieten worden rondom de 
theehuizen van de kloosters waar 
ze verbleven. Zij lieten met hun 
verfijnde stijl aan de natuur het 
laatste woord. Theemeesters waren 
zen-priesters die in de 16e eeuw de 
regels opstelden rondom de theece-
remonie. De thee werd tot dan toe 
door monniken gebruikt als opwek-
kend middel tijdens het lange me-
diteren. Zij dronken deze thee uit 

Raku-kommen. Sen-no-Rikyu was 
één van de eerste theemeesters en hij 
stelde ook 100 regels voor de thee-
ceremonie op. Eén daarvan luidde: 
‘Leren doe je alleen door zorgvuldig 
te observeren. Hij die zijn mening 
geeft zonder zelf ervaring te heb-
ben, is een dwaas.’ Toen iemand 
hem eens vroeg de weg van de Thee 
te beschrijven, gaf hij het volgende 
antwoord:
„Thee is eenvoudigweg dit: eerst 
breng je het water aan de kook. Dan 

giet je het op de thee. Dan drink je 
het op correcte wijze. En dat is alles 
wat je hoeft te weten.”
De ander was wat gepikeerd en zei: 
„Dat weet ik al.” „Als dat zo is word 
ik graag Uw leerling,” zei Rikyu.
Een andere monnik die iets soortge-
lijks meemaakte met een leerling zei: 
„Een kind van drie kan het weten, 
maar een wijze van tachtig kan het 
nog niet toepassen.”
De thee werd gedronken uit raku-
kommen, die voor de Japanner bijna 

Japanse tuinen
Tuinkunst in Japan

I n Japan is tuinieren een vorm van kunst. Het is natuurlijk 
ook ontspannend, maar niet zoals de westerling tuinieren 
beleeft. Japanners hebben een gevoelsmatige band met hun 
tuin. Deze band heeft vooral te maken met het geloof en 
het besef dat het leven kort van duur is. Voor hen is een 
tuin ook een rustpunt, waar je mediteert. Dit is iets wat 
voor een westerling niet met een tuin te maken kan heb-
ben. Hoewel heden ten dage steeds meer westerlingen 
die leven in een gehaaste maatschappij rust zoeken in 
meditatie en het aanleggen van een Japanse tuin bij 
hun huis, is dit meer een egocentrische reden om zo 
een tuin te hebben. Bij een Japanner ligt dit totaal 
anders. Hun tuinen liggen ingebed in het geloof, in het 
leven zelf. De tuin verplicht hen stil te staan bij de broos-
heid van het leven en bij de natuur, die met haar 
grillen het leven van de mens bepaalt.

Prunus speciosa
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levende wezens zijn. Een raku-thee-
kom is dan ook niet zomaar iets, het 
is een bezield wezen.

De theemeesters gaven hun ervaring 
met de tuinaanleg door aan hun 
leerlingen. De traditie van de mees-
ter, die sensei werd genoemd, werd 
spontaan in de praktijk overgedra-
gen aan anderen. Helaas is de tuin-
kunst in Japan aan het einde van de 
19e eeuw wat verwesterd. Nu wordt 
op speciale scholen deze kunst on-
derwezen, wat niet altijd gunstig is 
voor deze kunstvorm.
Wat wel duidelijk wordt is dat 
Japanners tuinieren met hun hoofd, 
maar ook met hun hart. Dat laatste 
houden ze graag verborgen, vóór 
alles houden ze zich aan discipli-
nes, wat ook in de Japanse tuinen 

als eerste opvalt. Ze zijn schoon en 
netjes, en Japanse tuinlieden zullen 
nooit een pijnboom gaan knippen 

als ze niet eerst de struikjes er-
onder zorgvuldig hebben af-
gedekt, zodat er geen naaldje 
op kan vallen dat de harmonie 

verstoort in de tuin. Ze knippen 
ook niet met snoeischaren, maar 

met schaartjes die zo klein zijn als 
een nagelschaar. Er wordt ook altijd 
met twee geknipt: de meester geeft 
aanwijzingen en zorgt dat er geen 
naaldje wegwaait dat geknipt wordt 
en de leerling volgt nauwkeurig de 
aanwijzingen van de meester voor 
het knippen. De Japanse tuinen wor-
den vooral geïnspireerd door het ge-
loof, het shinto en het boeddhisme. 
Dit geloof, dat zeer mentaal is, kent 
daarbij een zeer strenge mentale dis-
cipline, die zich als vanzelfsprekend 
uit in de tuinkunst maar ook in het 
gewone dagelijkse leven. Dit geeft 
vele mogelijkheden om de schoon-
heid van de mentale discipline die 
zich in de Japanse tuinen openbaart, 
te kunnen ondergaan. Want de dis-
cipline is gemengd met een emotie 
van het hart, die alles toch een speels 
en soms zelfs warm karakter geeft.

Soorten tuinen
Er zijn verschillende soorten 

Japanse tuinen, bijvoorbeeld:
• de droge rotstuin
• de droge berg-watertuin, dit is een 
combinatie van theetuin en zentuin
• de parkachtige landschapstuin
• de binnentuin bij een klein huis
• de theetuin
• of de zen-tuin.
Er is ook nog een tuin waar de eige-
naar een vrije vorm creëert en ook 
de symboliek niet gebruikt die eigen 
is aan Japanse tuinen. De symboliek 
kan er wel zijn, maar wordt anders 
gehanteerd.

De Japanse tuinen zijn er vooral om 
vanuit een woning te worden beke-
ken. Zelfs ook bij kleine woningen 
zijn vaak hele kleine tuinen van 
enkele vierkante meters. Het zijn 
kleine wandeltuinen, waarin men 
op een enkel bochtig pad kan medi-
teren over het leven.
Verder zijn er tuinen die vanuit een 
boot moeten worden bekeken, de 
vijvertuinen.
Er zijn de grote wandeltuinen die 
opgebouwd zijn door fantasie, met 
een fantasielandschap, zij bevatten 

Katsura keizerlijke villa in Kyoto
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bruggen, watervallen, wandelpaden 
en een theehuis als dat past. Vaak 
wordt er gebruik gemaakt van het 
omringende landschap door voor 
doorkijkjes te zorgen die uitzicht ge-
ven bijvoorbeeld op een berg.
Zo creëert de Japanner zijn tuin, die 
alles te maken heeft met het leven 
waarin hij zijn plaats moet kennen 
ten opzicht van de natuur, die in alles 
het laatste woord heeft. Nederigheid 
is daarbij een belangrijke deugd.

Elementaire principes van de 
Japanse tuin.

Deze principes in de tuinen heb-
ben vooral hun basis in het geloof, 
het shinto en het boeddhisme. Veel 
Japanners zijn heel gelovig en belij-
den beide geloven omdat ze nogal 
veel van elkaar weg hebben.
In de traditionele Japanse tuin staat 
er in het midden een huis, van 
waaruit de tuin heel goed is te zien, 
vooral de belangrijke elementen die 
in zo’n tuin thuishoren.
Water hoort in zo’n tuin thuis, of 
het nu echt water is of gesymboli-
seerd. Bij het water hoort ook een 
brug, of er zijn stapstenen in het on-
diepe water gelegd die beiden leiden 
naar een eiland in het water. Ook 
grote stenen of rotsblokken horen er 
thuis, evenals stenen lantaarns. Een 
theehuis of paviljoen is er meestal 
ook, tezamen met een omheining 
die verschillende vormen kan heb-
ben. Het kan een hek zijn, een heg, 
of een stenen muur of een andere 

soort omheining.

De traditionele Japanse tuin geeft 
gelegenheid om tot rust te komen, 
het principe van weglaten geldt voor 
iedere tuin in Japan. Het moet dan 
ook geen drukke tuin zijn, met veel 
verschillende bloemen en kleuren. 
Het is eerder een verstilde tuin, met 
spannende evenwichten die oneven-
wichtig lijken. Er kunnen onopval-
lende planten staan, weinig soorten 
ook, weinig ornamenten en weinig 
verschillende materialen.
Een andere belangrijke eigenschap is 
de ruimte die er moet zijn in de tuin. 
De ruimte geeft mogelijkheden om 
alleen in een landschap te zijn, hoe 
kleinschalig ook, waarin men in de 
natuur zijn rust vindt. Er wordt ook 
veel grind gebruikt in Japanse tui-
nen, vooral in zen-tuinen, en dat 
grind behoort iedere dag geharkt te 
worden. Dat harken is een bezigheid 
waarbij men vooral mediteert om 
tot een staat van onbeweeglijkheid 
te komen. De boeddhist hoopt zo te 
komen tot een mentaal zonder ge-
dachten. Dat harken wordt dan ook 
vanzelfsprekend heel veel gedaan 

door monniken in de zen-tuinen 
rond kloosters en tempels. Maar 
zover gaat het voor de meeste men-
sen niet, zij zijn op een creatieve en 
praktische wijze bezig met de tuin, 
met al de mogelijkheden die daarin 
besloten liggen.

Bomen en stenen spelen ook een 
grote rol in deze tuinen, daarin kun-
nen geesten of goden wonen. Veel 
bomen en stenen zijn daarom heilig. 
De kerselaar die bij een tempel staat, 
Prunus serrulata of één van de ande-
re twee soorten, is er een voorbeeld 
van. De berg Fuji bij Tokyo wordt 
ook getypeerd als een heilige berg.

Er horen ook tuinbonsais thuis in 
dit soort tuinen. Naast rotsen en ste-
nen zijn deze strak in vorm gesnoei-
de bomen een element dat niet in 
een tuin mag ontbreken. De kleine 
bomen kunnen vaak als wolken ge-
snoeid worden, altijd in een oneven 
aantal. Taxus, buxus, hulst, acer en 
pinus zijn de meest bekende bomen 
die goed in vorm kunnen worden 
gesnoeid. Bonsai is het symbool voor 
natuur en vrede, waarbij het woord 
‘bon’ platte schaal betekent en ‘sai’ 
groeien. Door de boom te dwingen 
op een bepaalde manier te groeien 
krijgt men de gewenste effecten. 
Dit tekent de mentale wijze waarop 
met bomen en planten wordt om-
gegaan. Zij worden in een keurslijf 
gedwongen om aldus te voldoen aan 
de symboliek die de eigenaar erin wil 
leggen. Tevens wordt ook gekeken 
hoe men de natuurlijke vorm van 
de boom kan volgen, en dat is weer 
een uiting van het hart. Het keurslijf 
waarin de boompjes worden geperst 
zegt iets over een andere uiting van 
de Japanner. Hierin is het meedo-
genloze en het wrede, het agressieve 

Katsura Rikyu, buitenmuur - omheining
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en het vechtende karakter te vinden 
dat in de uiterste discipline niet zo 
snel te ontdekken is. Het is er echter 
wel, te zien aan de vele vechtsporten 
die in Japan zijn ontstaan.
Prunusbomen mogen niet ontbre-
ken in een Japanse tuin, zeker de 
Prunus serrulata niet en de Prunus 
yedoensis die uitbundig bloeien in 
het voorjaar.

Een pad in de Japanse tuin is meestal 
een nabootsing van een pad dat ver 
en afgelegen in de bergen ligt. Zo’n 
pad is dan vaak ook kronkelig of 
het heeft onverwachte wendingen. 
Allemaal symboliek voor de onver-
wachte dingen die een mens kan be-
leven op zijn levenspad.
Soms worden stenen van een pad 
wel in een regelmatig zigzag patroon 
gelegd, wat de vlucht van de ganzen 
verbeeldt. Een onregelmatig zigzag 
patroon herinnert aan de vlucht van 
de kievit. Een veel grotere stapsteen 
tussen kleinere geeft aan dat men 
even kan stilstaan om iets te bewon-
deren op die plek, een steen of een 

plant of een vergezicht. Dat hoort 
ook bij de rust in de tuin, dat er 
soms even stil gestaan wordt om te 
schouwen of te mediteren.

De theetuin 
 en de theeceremonie

De theetuin met het theehuis neemt 
een aparte plaats in tussen de vele 
tuinen. Meestal staat een theehuis in 
een tuin bij een klooster, maar het 
kan ook een theetuin zijn met een 
lang pad dat naar het theehuis leidt, 
meestal aan het einde van de tuin, 
zodat het zo lang mogelijk kan zijn. 
Een pad dat leidt naar een theehuis 
of theepaviljoen is niet zomaar een 
pad. Het te belopen dient om in de 
juiste houding de theeceremonie 
bij te kunnen wonen. Men legt als 
het ware het geestelijke pad al af, 
voordat men aan de theeceremonie 
begint. Op het pad maak je je klaar 
voor de theeceremonie. De wereld 
laat je achter je, en je kunt zonder 
strijd en zonder wapen door een lage 
ingang het paviljoen betreden. Dit 
behoort bij de samoerai-gedachte, 

die er in ligt dat je de grootste vij-
and in jezelf moet ontdekken. De 
lage ingang laat je bukken, zodat je 
je bewust kunt worden van je nede-
righeid. Soms gebeurt het dat je al 
eerder door een gat moet kruipen op 
het pad naar het theehuis. Dan ben 
je al eerder in staat je bewust te zijn 
van de nederige positie waarin je het 
theehuis behoort te betreden. Het 
pad behoort ook altijd heel schoon 
te zijn, zeker als het theehuis voor 
een theeceremonie gaat worden ge-
bruikt. Omdat de Japanner niet van 
een uiterste perfectie houdt, worden 
er altijd één of twee bladeren bewust 
achtergelaten en zorgvuldig neerge-
legd. Of de gastheer schudt nog even 
aan een boom om enkele bladeren 
op een natuurlijke manier op het 
pad te laten vallen. Alsof dat geen 
mentale perfectie zou zijn, hoewel 
door een emotie ingegeven.
De gastheer besprenkelt het pad 
met water voordat de gasten komen, 
symbool voor de dauw die vaak op 
de paden ligt. Bij het theehuis staat 
een waterbassin waarin altijd vers 
water stroomt. Het is er om de han-
den en de mond te reinigen, zodat je 
schoon aan de theeceremonie kunt 
deelnemen. Bij dit waterbassin lig-
gen vaak wat mooie verse camellia-
bloemen, als teken van welkom voor 
de gast.
In de theeceremonie kan men deug-
den als fijngevoeligheid, bescheiden-
heid, terughoudendheid en beleefd-
heid aanleren. In het theehuis zelf 
staat altijd één bloemtak in een vaas, 
om de herinnering aan de tuin le-
vend te houden.
Het geheel geeft een mens de gele-
genheid om zijn mentale mogelijk-
heden te ontwikkelen, zodat hij een 
fatsoenlijk mens wordt die anderen 
met bescheidenheid en respect tege-

Katsura Rikyu - zicht vanuit het paviljoen Geppa-rō op de villa Shōkin-tei
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moet treedt. Ook leert men door de 
theeceremonie iemand niet zomaar 
te storen of dingen te vragen. Iedere 
Japanner heeft een intuïtief gevoel 
voor wat zijn gasten of vrienden 
beweegt en speelt daar op in. Zo is 
het ook gewoonte, dat bij feestelijke 
gelegenheden de gast als eerste zorgt 
dat de gastheer het glas altijd vol 
heeft. Op zijn beurt zorgt de gast-
heer daar dan voor bij de gast.
Het wederzijds respect is bij 
Japanners enorm groot. Natuurlijk 
is het een mentaal ontwikkeld res-
pect en een discipline, maar het is 
een weldaad in het sociale leven. Er 
wordt in Japan dan ook heel weinig 
gestolen. Dat hoort niet bij het fat-
soen dat men heeft aangeleerd in de 
hele traditie van het geloof. Dat is 
ook aan de Japanse tuinen te zien. 
Er is groot respect voor de natuur, en 
men zal niet gauw een papiertje of 
ander afval op het pad laten vallen. 
Dat is een schending van het respect 
voor de eigenaar van de tuin.

De zentuin
De zentuin bevindt zich 

meestal rond een tempel en er wordt 
veel grind in gebruikt. Het harken 

wordt gedaan met een heel grove 
hark zodat het idee wordt gewekt 
van de golven der zee als men het 
grind harkt. Het grind symboliseert 
het waterelement in de tuin. Vaak 
is er rondom de rechthoekige tuin 
plek om te zitten mediteren. Soms 
is er in het zand of grind mica ge-
harkt, dat schittert in de zon met 
kleine lichtjes. Een oneven aantal 
stenen of eilandjes met mos horen 
er ook bij. Een heuveltje herinnert 
vaak aan de berg Fuji bij Tokio, de 
heilige berg. De kleine stukjes mica 
in zand of grind geven ook ‘s nachts 
leuke effecten als de maan schijnt. 
De zen-tuin is vooral een mediteer-
tuin, vooral ook door de bezigheden 
die er in gedaan worden, zoals het 
eindeloos harken, al mediterend.

De basis van de Japanse tuin
Er zijn drie basisprincipes die 

er beslist moeten zijn in zo’n tuin. 
Dat zijn water, steen en de kleur 
groen. Water is leven en levens-
stroom, de waterval de levensbron. 
Een steen is een rustpunt, het groen 
is de natuur in al zijn verscheiden-
heid, verbeeld door de verschillende 
soorten groene kleuren.

Bladverliezende planten zijn sym-
bool van het tijdelijke, bladhouden-
de planten voor eeuwigheid. De tuin 
moet oneindig lijken door gebruik 
te maken van het omringende land-
schap in de doorkijkjes.

Water moet beschenen worden door 
zon en maan. Dat houdt in, dat vij-
vers zo gesitueerd moeten zijn dat je 
vanuit het huis bij de volle herfst-
maan die het helderst is, die maan in 
het water ziet weerspiegeld. Ook bij 
de zon moet dit zo zijn.
Grind kan water vervangen, men 
harkt het dan zodanig dat het gol-
vend en bewegend water lijkt. Langs 
het water liggen stenen, zij zijn de 
obstakels die de mens op zijn levens-
weg tegen kan komen. Ook als grind 
het water verbeeldt, kan het geflan-
keerd worden door stenen.
Rechtopstaande stenen langs een 
pad of in het landschap zijn man-
nelijk, liggende stenen vrouwelijk. 
Zij vormen samen de harmonie in 
de tuin. Zij zijn tevens de wachters 
van de tuin, ze leiden je door de tuin 
heen. Ze zorgen ook voor de rust in 
de tuin.

Katsura Rikyu in Kyoto - tuin met brug en theehuis
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Enige symbolen die door Japanners 
veel gebruikt worden als ornamen-
ten in de tuin:
•  Kraanvogel: symbool van eeuwige 

trouw, brengt geluk en een lang 
leven.

• Schildpad: een lang leven.
• Pijnboom: een lang leven.
• Bamboe: een lang leven.
•  Karper: kracht, wijsheid, doorzet-

tingsvermogen.
•  De Ginkgo biloba is de Japanse 

notenboom, hij wordt als een god 
vereerd. Symbool: onveranderlijk-
heid, hoop, liefde, toverkracht, 
tijdloosheid en een lang leven.

•  Rood en wit: geluk brengende 
kleuren.

• Goud: welvaart.
• Het cijfer 5: brengt ook geluk.
Het weglaten, wat zo belangrijk is 
in Japanse tuinen, betekent loslaten. 
Westerlingen willen vaak hun huis 
en tuin vol zetten met spullen vanuit 
de begeerten. De Japanner gebruikt 
zijn mentale discipline en beoefent 
het weglaten in zijn tuinkunst. Het 
zorgt ervoor dat huizen en tuinen 
nooit te vol zijn, en dat de elemen-
ten die er in staan de volle aandacht 
krijgen. Het is ook de basis voor de 

rust die er hoort te zijn in zo’n tuin. 
De tuin dient dus ook als een men-
tale oefening in loslaten.

De keizerlijke villa Katsura
De keizerlijke villa Katsura  

(Katsura Rikyu) in Kyoto met zijn 
tuinen zijn belangrijke voorbeelden 
van de verfijnde Japanse architec-
tuur en tuinkunst. De gebouwen 
worden qua architectuur ook aan-
gemerkt als van grote importantie in 
de Japanse traditionele architectuur. 
Het villacomplex omvat een aantal 
theehuizen en een wandeltuin. Er 
zijn ook bijgebouwen.
Toen de familie Katsura er ging 
wonen in 1645 was de villa net 
klaar. Deze familie bestond uit le-
den van de keizerlijke familie, de 
villa werd gebouwd voor prins 
HachijoToshihito, die leefde van 
1579-1629. De bouw begon in 
1616 en was pas klaar in 1645, toen 
de tweede prins, Toshitada, er zijn 
intrek in kon nemen. Het Katsura 
Rikyu is voornamelijk gebouwd om-
dat het een ideale plek was om de 
maan in de vijver te zien schijnen. 
De hoofdbezigheid bij het vertoeven 
in de gebouwen van dit paleis was 

dan ook het kijken naar de maan. 
Het Katsura Rikyu heeft bijgebou-
wen met speciale terrassen en een 
vijver waar men dit maankijken op 
zijn gemak en in rust kan doen.
Het geheel is een glorie van een-
voud, simpelheid en precisie. In dit 
paleis weerspiegelt zich de gedisci-
plineerde en gevoelige schoonheid 
van het Japanse denken.
De Japanner leeft met de natuur. Hij 
beleeft de poëzie van het wisselen van 
de seizoenen. Hij geeft feesten als er 
hoogtepunten zijn in de tuin: als de 
azalea’s bloeien, als de herfstmaan in 
de vijver schijnt, als de zon op zijn 
hoogtepunt is, als de pijnboom ge-
snoeid is met het nagelschaartje. En 
de dag erop komt er een gedicht over 
de tuin van de feestgangers. Een ge-
dicht of een haiku. Dat is Japan en 
de Japanse tuin.
Een ingetogen en poëtisch kunstge-
beuren dat draait om contrasten en 
schoonheid, ruimte en de symboliek 
van het leven.

Een mentaal wezen
Vanuit de lilaca is het tuinge-

beuren in Japan een verfijning en 
een uitbouwen van mentale ver-

◄  Shugakuin, een an-
dere keizerlijke ver-
blijfplaats in Kyoto. 
Doorzicht over een 
van de tuinvijvers 
met diverse paden.
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mogens. De Japanner leeft volgens 
disciplines, hij zal niet gauw zijn ge-
voelens tonen. Hij heeft ze wel, hij 
uit ze in zijn tuinkunst, in gedich-
ten, in feesten in de tuin. Hij houdt 
van netheid, precisie. Hij wil geen 
rommelige tuin, hoewel dat niet im-
pliceert dat de tuin niet boeiend en 
speels van vorm kan zijn. Maar altijd 
blijft de discipline zichtbaar, in alles.
De symboliek van de dingen is voor 
de Japanner nummer één. In die 
symboliek is hij met zijn mentaal 
verbonden met de onbegrepen din-
gen van het leven. Hij kan ze daar-
mee een plek geven. Dood en leven 
zijn voor hem te beleven en te zien 
in de natuur, die alles laat zien wat 
nodig is om het leven deels te be-
grijpen. Nooit helemaal, dat is niet 
mogelijk. Maar het geeft wel een 
perspectief, namelijk dat men weet 
dat je getroffen kunt worden door 
rampen, dat het leven kort is, dat je 
moet genieten van het leven zolang 
het nog bloesemt. Dat je kunt fees-
ten, maar ook kunt mediteren. Dat 
je rust moet zoeken als het leven te 
stormachtig wordt, zoals wanneer 
er een aardbeving is. De natuur is 
de baas, en het is niet mogelijk om 

meester te zijn over de natuur. De 
natuur wijst je ook je plaats.
Dat is wat Japanners zo rustig doet 
ogen als er aardbevingen zijn en 
overstromingen. Ze hebben geleerd 
om met hun verstand te weten dat 
ze moeten loslaten. Dat ze met wei-
nig ook kunnen leven. Net zoals hun 
tuinen zijn zij eenvoudig, vol men-
tale wijsheid en zo zien zij de natuur 
haar gang gaan. Daar kunnen zij 
niet tegenop, dat weten ze. In feite 
zijn ze in hun beleving onderhevig 
aan alle willekeur van de natuur.
Ze kijken naar hun bloesems, die 
komen en gaan.
Lilaïsch bekeken zijn Japanners 
mensen die een vrij goed ontwik-
keld mentaal hebben. Zij kunnen 
ordenen, zij houden het hoofd koel 
onder alle omstandigheden. Ook de 
agressie die er in de materie bestaat 
wordt hiermee onderdrukt. Deze 
agressie en ook wreedheid, meedo-
genloosheid kan wel worden geuit 
in het beoefenen van vechtsporten. 
Maar in de meeste gevallen gaan 
zij mediteren, zij gaan in hun tuin 
wandelen als die er nog is. Zij zijn 
mensen die fatsoenlijk willen leven. 
Zij zoeken naar het hogere in het 

mentaal. Dat maakt hen tot mensen 
die al mens zijn geworden. Nog niet 
ten volle, maar ze zijn aardig op weg.
Deze instelling zorgt ook dat 
Japanners prettig zijn om mee om 
te gaan. Je moet hen een beetje ken-
nen, want ze hebben een totaal an-
dere cultuur dan de westerling.
De Japanner legt zich neer bij zijn 
lot. Hij heeft nog niet ontdekt dat 
hij zelf zijn lot kan bepalen als hij 
in zee gaat met het lila. Dat vraagt 
een zoekende instelling en die heeft 
de Japanner niet. Hij moet nederig 
zijn en de natuur erkennen als de 
hogere macht. Hij heeft hart voor de 
natuur en ontzag. Hij is ook gehecht 
aan tradities en waarden. Die liggen 
sterk verankerd in zijn elektronen, 
atomen en moleculen. Dat wil zeg-
gen dat hij niet snel tot een verande-
ring zal komen. Dat is ook zijn lot.
Zo is aan de tuinen in Japan te zien 
wat het leven voor de Japanner be-
tekent. Ze verbeelden een filosofie 
die de wereld heel wat beter leefbaar 
zou maken als iedereen daarin verder 
ging. Maar het zou niet leiden tot 
een verandering van de materie, iets 
wat toch besloten ligt in de evolutie 
van het menselijke bestaan.
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Waar het begon
Vijfentwintig jaar geleden wa-

ren er een paar lilaci, die in contact 
met het lila verschillende identitei-
ten van landen in zichzelf leerden 
kennen. Dat was niets bijzonders 
voor hen. Het was eerder gewoon. 
Want waar van mensen ook identi-
teiten bekend kunnen worden is het 
niet vreemd om te beseffen, dat een 
land, een volk, ook een eigen identi-
teit heeft. In de loop der jaren werd 
dit van meer landen bekend naar 

mate de ontwikkeling van de mate-
rie vorderde, want alles zit in jezelf, 
ook landen en steden. Zo raakt men 
in de lilaca ook spelenderwijs be-
kend met alles wat er maar te weten 
en te ontdekken valt in de diverse li-
chamen waarover een ieder beschikt. 
Ook de reële aardrijkskunde kan 
daarbij behoren.

In dagboeken werd deze kennis 
nauwkeurig opgetekend, verder 
werd er niets mee gedaan. Wat zou 

er mee gedaan moeten worden? Dat 
was niet duidelijk en het was ook 
niet iets waar dagelijks op werd ge-
let. De kennis was er en meer niet.

Toen in het voorjaar van 2008 het 
lila liet weten dat ze het passend 
vond dat Aurovilianen ook kennis 
namen van het feit dat het lila be-
stond, werd geprobeerd contact te 
leggen met deze plaats in de wereld, 
waar Mirra Alfassa en Sri Aurobindo 
het voortouw hadden genomen in 

Een Nederlands paviljoen
Impressies rond een Nederlands paviljoen in 
Auroville (India) Tekst: T.M. Geraedts

In dit artikel wordt stilgestaan bij een gebeurtenis die in juli 2011 in 
Auroville heeft plaatsgevonden: de presentatie van het ontwerp voor 
het Nederlands Paviljoen in Auroville, dat een expressie is van de 
identiteit van Nederland.
Hoe het allemaal begon, de aard van het ontwerp, de presentatie van 
het ontwerp en de eerste reacties komen hier aan bod.

Impression of the Dutch Pavilion  E *
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de hele ontwikkeling van de ma-
terie. Tot 1973 waren ze daar aan 
de oppervlakte mee bezig, tot het 
voor hen voldoende was geweest. 
Zij hadden bereikt wat nodig was 
op dat moment: een subtielfysiek 
lichaam dat een waarheidslichaam 
was geworden. Het waarheidswezen 
was een feit. Zo besloot ook Mirra 
Alfassa om haar lichaam te laten 
voor wat het was en het te laten 
transformeren tot een staat waarin 
het dood zou gaan, net zoals Sri 
Aurobindo dat had gedaan. En zo 
waren ze beiden niet meer zichtbaar 
op aarde, niet in Auroville en niet in 
Pondicherry, waar de Sri Aurobindo 
Ashram is gevestigd.
Ze zijn nog springlevend, ook al lijkt 
het alsof ze er niet meer zijn.

Contacten met Auroville
Ondertussen werd er niet stil-

gezeten. Als het lila contacten wil-
de met Auroville moest er wel wat 
worden gedaan. Gelukkig is tegen-
woordig de hele wereld met elkaar 
verbonden door het internet, ook al 
een teken dat het lila op aarde moet 
zijn, zoals heel lang geleden al is ge-
zegd door de rishis. Zo werden brie-
ven verstuurd aan instanties en aan 

personen met boodschappen waarin 
werd gemeld dat het lila op aarde 
was. Ook dat de brieven op ver-
zoek van het lila werden gestuurd. 
Meestal kwam er geen antwoord op. 
Vaak werden ze beschouwd als spam! 
Toen er nog een enkel individueel 
contact over was, moest er eerst een 
soort examen worden gedaan. Op 
het moment dat werd aangegeven 
dat hobbits geen psychische wezens 
zijn maar onderbewuste wezentjes, 
deed dat de deur ook bij die ene per-
soon dicht. Na een jaar hield alles 
op, er was geen contact meer.

Er was wel aan het verzoek van het 
lila voldaan. In de brieven aan The 
Auroville Foundation en de Sri 
Aurobindo Society was er gewag van 
gemaakt dat het lila op aarde was. 
Het was alleen niet meer duidelijk 
of dit het einde was, of dat er nog 
een vervolg zou zijn. Er werd vol 
spanning afgewacht of er nog een 
volgende stap in zicht zou zijn. 

Elektoor en het contact met 
AVI-NL

Op een dag in 2009 werd er contact 
gelegd met het bestuur van Auroville 
International Nederland. Twee be-

stuursleden van Elektoor konden 
na een verzoek om kennismaking 
een bijeenkomst in Tilburg mee-
maken van de leden van deze ver-
eniging. Ze waren vanzelfsprekend 
eerst nogal argwanend. Zij wisten 
helemaal niet dat er een instituut in 
Nederland was dat zich ook met za-
ken als ontwikkeling van de materie 
onledig hield. Het was hun doelstel-
ling ook niet, die was anders dan 
van Elektoor. AVI-NL is er hoofd-
zakelijk voor om gelden bijeen te za-
melen voor scholen in Auroville en 
omgeving. Zij zijn meer bezig met 
ontwikkelingswerk, terwijl Elektoor 
een wetenschappelijk instituut is 
voor lilaca. Verbazing dus alom. De 
bestuursleden van Elektoor werden 
aan de tand gevoeld om te kijken 
of ze wel zuiver op de graat waren. 
Dat viel mee en er werd na een uur-
tje hartelijk afscheid genomen. Met 
de afspraak dat er contact zou wor-
den gehouden. Het lila had het toch 
maar weer leuk voor elkaar.
Uit dit contact vloeide voort, dat er 
in juli 2010 een bijeenkomst werd 
georganiseerd waar zowel leden van 
AVI-NL als wetenschappelijke on-
derzoekers van Elektoor bij aanwezig 
waren. Het was mooi weer, de leden 

Terras ‘Ochtendzon’ bij paviljoen Heliodoor
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van AVI-NL waren wat luidruchtig 
en kusten elkaar meer dan hartelijk. 
De voorzitter hield een lange presen-
tatie en voor Elektoor was daarom 
eigenlijk geen ruimte meer om zich 
te presenteren. Toen het er toch nog 
van kwam, werd er nogal veront-
waardigd gereageerd door enkelen. 
Maar het was 16.00 uur, iedereen 
kreeg haast en de AVI-NL leden ver-
dwenen naar huis, op een enkeling 
na die het wat vervelend had gevon-
den dat het zo was afgelopen. 
Maar men wilde contact houden. 
Dat werd afgesproken. Er werden 
adressen uitgewisseld en daarna was 
de dag afgelopen.

De werking van het lila was duide-
lijk, het was ongelofelijk dat dit zo 
was gegaan. Er bleef contact, dus het 
was blijkbaar de bedoeling om dat 
ook aan te houden. Zo gezegd zo 
gedaan. Er waren nu nog veel meer 
mensen die wisten van het lila op 
aarde. Ook al geloofden ze er geen 
steek van, ze hadden het wel ge-
hoord. Dat was toch de opzet, dat 
ze het wisten. Ze hoefden het niet 
te geloven, natuurlijk niet. Dat was 
nergens voor nodig. Het lila had het 
daarover ook niet gehad. 

Het lila gaat verder
Maanden gingen voorbij en er 

bleven contacten in kleinere groep-
jes, vaak buiten Elektoor om. Toch 
wilde men van AVI-NL nog eens 
op bezoek komen om een praatje te 
houden over van alles en nog wat. 
En zo kwam het dat in het voorjaar 
van 2011 weer drie leden van het 
bestuur naar Elektoor kwamen. Zij 
vonden het een prettige plek om te 
komen en zij verheugden zich erop. 
Na een tijdje te hebben gesproken 
over van alles en nog wat, kwam het 
gesprek op de Internationale Zone 
in Auroville. Toen gebeurde er iets 
wat totaal onverwacht was. 

Een verrassende wending
In het gesprek kwam opeens 

naar voren dat men in Auroville 
globale plannen had ontwikkeld 
om landen van de vijf continenten 
per continent een plaats te geven in 
de Internationale Zone. Europese 
landen met een eigen Auroville-
organisatie zouden daarmee een 
mogelijkheid krijgen om een eigen 
paviljoen te bouwen. Voorwaarde 
daarbij is dat het paviljoen de iden-
titeit van het betreffende land uit-
drukt. Daarmee werd een wens die 

door Mirra Alfassa al in een vroeg 
stadium van de bouw van Auroville 
was geuit, nieuw leven ingeblazen. 
Het onderwerp van de nationale pa-
viljoens en het gegeven van de na-
tionale identiteit stond dan ook op 
het programma van een bijeenkomst 
die in mei 2011 door een aantal 
Europese Auroville-organisaties was 
belegd in Berlijn.
Het was dus niet zo vreemd dat tij-
dens het gesprek op die zonnige voor-
jaarsdag op het terras ‘Ochtendzon’ 
bij paviljoen Heliodoor een AVI-
bestuurslid aan Elektoor voorstelde 
om in een werkgroep van AVI-leden 
en onderzoekers van Elektoor on-
derzoek te gaan doen naar de iden-
titeit van Nederland.

Dat gesprek kreeg een verrassende 
wending.
De identiteit van Nederland bleek 
bij Elektoor al 25 jaar lang bekend 
te zijn. Het was iets dat door het 
lila was doorgegeven en daar is geen 
discussie over mogelijk. De realiteit 
verwoordt de dingen zoals ze zijn en 
daar kan geen mens iets aan veran-
deren. 
Daarmee was er duidelijkheid Het 
werd in ieder geval niet beschouwd 

Auroville - Town Hall
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als een onderwerp dat via discus-
sies en andere mentale exercities tot 
helderheid zou kunnen komen. Een 
identiteit kan niet gekend worden 
door het mentaal van mensen, maar 
alleen door de psyche of door een 
lila.
Enthousiasme vloog door de gele-
deren van het AVI-NL bestuur dat 
daar in de zon zat. Ze zagen het he-
lemaal zitten. Toen gebeurde er, heel 
onverwacht iets, waar ze totaal door 
overdonderd werden. Eén van de be-
stuursleden van Elektoor zei: „Er is 
een identiteit van Nederland, maar 
er is ook een compleet ontwerp van 
het Nederlands Paviljoen.” Dat was 
de klap op de vuurpijl. Er werden 
velerlei vragen gesteld. Ze kregen 
kort antwoord over hoe dat ontwerp 
er ongeveer uitzag. Ze wilden er 
mee op pad, naar Auroville, om het 
te presenteren. Het werd nog war-
mer dan het al was op dat terrasje 
‘Ochtendzon’, want de lila zon die 
boven de Pauwekroon staat, begon 
meteen meer Witte Hitte uit te stra-
len daar op die plek. De lila vreugde 
kwam vrijelijk neervallen in dit ge-
zelschap, vrijwel ongemerkt. De be-
stuursleden van AVI-NL gingen zeer 
voldaan naar huis.

Hoe zag het ontwerp van het 
lila eruit?

Wat heeft het lila doorgegeven aan 
de persoon die dit paviljoen heeft 
gezien? Dat wilde het AVI-NL be-
stuur wel graag weten. Het was 
heel erg verbaasd dat dit bestond en 
wilde zeker horen wat er verder over 
gezegd kon worden. Hier is opge-
schreven wat er in eerste instantie is 
waargenomen. De verfijningen zijn 
later opgetekend. Deze gegevens zijn 
op verzoek ook aan de betreffende 
bestuursleden van AVI-NL opge-
stuurd.

„Ik zie een gebouw dat in een groot 
waterbassin is gesitueerd. Ik weet dat 
dit het Nederlands paviljoen is, zo-
als gebouwd in Auroville. Het drukt 
op een heel exacte manier uit wat 
de ziel is van de Nederlandse natie: 
Onderbewuste Standvastigheid.

Als ik op deze plaats ben, kan ik ieder 
detail van het gebouw zien, zowel het 
interieur als het exterieur. Ik kan de 
hele wereld overzien. Ik weet ook: dit 
gebouw was er en is er en zal er voor 
altijd zijn”.

„In de ervaring met het paviljoen was 
het zeer duidelijk dat het in een sobere 
maar speelse architectuur een beeld 
geeft van de identiteit van Nederland: 
Onderbewuste Standvastigheid. Dit 
is de standvastigheid die is neerge-
legd in het mentaal fysieke grofstof-
felijke lichaam, waar de gewoonten 
van mensen liggen vastgelegd in de 
DNA moleculen. In dit gebied liggen 
de gebondenheden, het niet willen ver-
anderen. Vandaar het traditionele en 
conservatieve van de Nederlander. Het 
is karakteristiek voor het onderbewuste 
lichaam dat het altijd tegen alles is ge-
keerd wat nieuw is of anders. Wat dit 
lichaam heeft bepaald zal voor eeuwig 
de standaard zijn.

Toch zal er zeker een verande-
ring komen wanneer het lichaam 
zich rechtstreeks concentreert op het 
Waarheidsbewustzijn. Dan zullen ook 
de psyche en het lichaam beginnen de 
Onderbewuste Standvastigheid te ge-
bruiken om voor altijd bij de lila zon 
te zijn.
De ziel van Nederland is dan stevig 
en trouw aan de Waarheid en ook 
het lichaam is een instrument dat 
leeft in een tedere overgave aan de 
Evolutiekracht”.

Pavilion south side
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Het ontwerp voor het Nederlands 
paviljoen is helemaal uitgewerkt tot 
in kleine details. Er zijn ook teke-
ningen van gemaakt, zodat men een 
indruk kan krijgen van dit gebouw 
met zijn identiteit ‘Onderbewuste 
Standvastigheid’. Zowel het exteri-
eur als het interieur zijn vrij gede-
tailleerd beschreven. Dit is allemaal 
door Elektoor in een informatieve 
brochure opgenomen.

Het gebouw bevat tentoonstellings-
ruimten, een ontvangsthal, een au-
ditorium, onderzoeksruimten en 
gespreksruimten, kortom alles wat 
nodig is om een indruk te krijgen 
van wat Nederland aan typische za-
ken heeft voortgebracht.

De algemene verlichting in het ge-
bouw is adequaat en eenvoudig, 
aangepast aan de functies van de ver-
schillende verdiepingen en aan acti-
viteiten die er plaats vinden. Alles 
wordt bij voorkeur verlicht met zon-
ne-energie, ook de omliggende tuin. 

Wat wil het lila met haar ont-
werp?

Het ontwerp van het Nederlands 
Paviljoen was al een tijdje bekend, 

maar er was geen ruchtbaarheid aan 
gegeven. Het was niet duidelijk wat 
er mee zou moeten gebeuren. Het 
was leuk dat het er was, maar het 
lag er alleen. Niemand die er mee 
bezig was, niemand die er iets mee 
wilde, het was er. Wat gezien was, 
was genoteerd en meer niet. Tot die 
dag in het voorjaar, toen er opeens, 
onverwachts, sprake was van een 
Internationale Zone in Auroville 
en paviljoens van landen die daar 
konden worden gebouwd. Het 
Nederlandse Paviljoen voldeed aan 
alle voorwaarden door Mirra Alfassa 
gesteld. Het was een uitdrukking 
van de identiteit van de Nederlandse 
natie. 

Nu pas werd zichtbaar waartoe dit 
ontwerp kon dienen. Het was kant 
en klaar. AVI-NL kon er zo mee aan 
de slag, en enkele leden van de ver-
eniging wilden het graag presenteren 
in Auroville. 
Zo was er dan opeens werk aan de 
winkel, het lila zit niet stil. Ze doet 
alles om de dingen die nodig zijn om 
de wereld verder te brengen, hoe dan 
ook. Soms kan het jaren duren, zoals 
hier het geval is geweest. Maar er ge-
beurt uiteindelijk altijd dat wat past. 

Omdat het voor het AVI-NL be-
stuur wat onwennig was om alleen 
met het ontwerp op stap te gaan, 
hadden ze er graag iemand bij die 

Pavilion south side
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het kon presenteren. Zo kwam het 
dan uiteindelijk zover, dat twee on-
derzoekers van Elektoor tegelijker-
tijd met een bestuurslid van AVI-NL 
naar India zouden afreizen, om dit 
plan samen met hem te presenteren. 
Er was bijna dagelijks contact over 
de stukken die gebruikt zouden wor-
den in de presentatie. 
De hele onderneming was door het 
lila zo in elkaar gestoken. Maar ze 
gingen, de ambassadeurs van het lila, 
voor Elektoor op pad naar Auroville 
in India. 

Op pad voor het lila
Zo trokken in de maand juli 

van het jaar 2011 twee lilaïsch on-
derzoekers van de stichting Elektoor 
naar Auroville in India. Het doel 
van deze reis was heel duidelijk. 
Het ging er om in Auroville sa-
men met de voorzitter van de ver-
eniging Auroville international 
Nederland (AVI-NL), een presen-
tatie te houden over een ontwerp 
voor het Nederlands paviljoen in de 
Internationale Zone van deze stad 
in wording. Daarnaast bood dit be-
zoek een goede gelegenheid om, als 
daar belangstelling voor zou zijn, de 
mensen in Auroville iets te vertellen 

over Elektoor en de spirituele weten-
schap lilaca die daar wordt beoefend.

Heel duidelijk was dat er niets 
hoefde. Niemand hoefde daar een 
gebouw te zetten als er geen belang-
stelling voor was. Het ontwerp was 
er dan ook niet om doorgedrukt te 
worden, het was er zodat het zijn 
werk daar kon doen. De twee onder-
zoekers hoefden ook alleen maar te 
presenteren, reclame voor wat dan 
ook was niet nodig. Als niemand 
er iets mee wilde was het klaar. 
Elektoor zelf was niet de instelling 
die er iets mee kon, het zou van de 
Aurovilianen moeten komen om het 
daar, in Auroville te realiseren. Als 
er gebouwd zou gaan worden zou 
er contact worden gehouden met 
Elektoor, om eventuele veranderin-
gen in het ontwerp te bespreken en 
te bekijken of het toegestaan kon 
worden. Want een ontwerp van het 
lila kan niet zomaar worden gewij-
zigd, het is altijd een gebouw met 
een speciale uitstraling en aanblik, 
die een eenheid vormt met de iden-
titeit die het laat zien. 

Zo ontstond een gemakkelijke en 
eenvoudige, duidelijke positiebepa-

ling waardoor alles zonder veel in-
spanningen kon verlopen. Het avon-
tuur kon beginnen.

Aankondiging in Auroville
De voorzitter van AVI-NL 

had zich bemoeid met de aankon-
diging van dit alles. Hem leek het 
geschikt eerst een presentatie voor 
de Nederlandse gemeenschap in 
Auroville te houden. Dit was aange-
kondigd in het lokale blaadje News 
& Notes en ook via de elektroni-
sche post waren nog eens veertig 
Auroviliaanse Nederlanders per-
soonlijk uitgenodigd om op maan-
dag 18 juli om 15.00 uur in de aula 
van de Town Hall, het stadhuis, aan-
wezig te zijn. 
In totaal wonen er zo’n 80 
Nederlanders in Auroville. Voor-
waarde voor een vervolg-presenta-
tie van het Nederlands paviljoen 
voor het committee l’Avenir de 
Auroville en de coördinatie-groep 
Internationale Zone was dat er 
draagvlak moet zijn voor het ont-
werp binnen de groep Nederlanders 
in Auroville. Volgens de voorzitter 
van AVI-NL was het dus logisch om 
te starten met een presentatie voor 
de Nederlanders.

De Banyan tree bij de Matrimandir - het centrum van Auroville
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De presentatie
De aula in de Town Hall van 

Auroville is min of meer ovaalvor-
mig en telt zo’n honderd zitplaatsen. 
Op een maandagmiddag in juli te-
gen 15.00 uur druppelen de eerste 
mensen de zaal binnen. Uiteindelijk 
wonen 27 Nederlanders de presen-
tatie bij maar voor het zo ver is heeft 
de voorzitter van AVI-NL eerst nog 
een introductiefilm over AVI-NL 
voor de toehoorders in petto. En 
ook nog een presentatie van beelden 
van de Matrimandir en van de vier 
zones waaruit Auroville wordt op-
gebouwd (de Internationale Zone, 
de Residentiële Zone, de Bedrijven 
Zone en de Culturele Zone). Dan 
is het moment aangebroken dat de 
dia-presentatie van het ontwerp van 
het Nederlands paviljoen kan wor-
den getoond.

De zorgvuldig opgebouwde presen-
tatie start met de grondvorm van 
het paviljoen, tweedimensionale 
voor- en zijaanzichten en een drie-
dimensionale artists impression met 
uitwerkingen per verdieping van het 
vier verdiepingen tellende gebouw. 
Geluidsfragmenten met gesproken 
tekst en van de melodie Firmness 

verlevendigen de presentatie en luis-
teren hem letterlijk op.
Aan het eind van de presentatie 
wordt nog een kort overzicht gege-
ven van een aantal symbolen die in 
het ontwerp naar voren komen.

De reacties
Het was opmerkelijk hoe wei-

nig vragen er tijdens de presentatie 
door het Nederlandse gehoor werden 
gesteld. Er werd weliswaar met aan-
dacht gekeken en geluisterd maar er 
was eigenlijk nauwelijks sprake van 
inhoudelijke opmerkingen over het 
ontwerp. Mogelijk speelde het hoge 
tempo waarmee de dia’s werden ver-
toond hierbij een rol. Dat was wel 
een vermakelijke toestand. De beel-
den vlogen af en aan. Had de presen-
tatie over Auroville wel drie kwartier 
geduurd, dit Nederlands Paviljoen 
werd in ijltempo doorgedraaid. Het 
geheel kreeg toch een verrassende 
wending. Blijkbaar wilde het lila dit 
toch niet zomaar laten passeren.
Een van de aanwezigen die jaren-
lang deel had uitgemaakt van de 
coördinatiegroep Internationale 
Zone bleek de presentatie dermate 
boeiend te vinden en zo getuigend 
van visie en herkenbare symboliek 

dat ze met de gsm in de hand on-
middellijk een verbinding tot stand 
bracht met één van de leden van 
deze coördinatiegroep. En zo was er 
direct een afspraak voor de volgende 
dag om voor twee leden van deze 
groep opnieuw het ontwerp voor het 
Nederlands paviljoen te presenteren.

Het werd een dag later een prettige 
ontmoeting zonder formaliteiten 
met twee Aurovilianen die oprecht 
geïnteresseerd leken in wie zij voor 
zich hadden staan. Ze waren geboeid 
door het feit dat er ‘van buiten’ in-
eens een ontwerp verscheen voor een 
Nederlands paviljoen. Hier en daar 
werd een korte toelichting of aan-
vulling gegeven of werd ingegaan op 
een vraag. Er is openheid, men voelt 
de symboliek aan en ervaart dat dit 
ontwerp voorbij het mentale gaat. 
Als de presentatie na een klein uur 
ten einde is blijft het even stil. Dan 
vertellen zij hoeveel indruk het ont-
werp op hen heeft gemaakt, hoe het 
als zeer inspirerend wordt ervaren. 
Er worden nog een aantal zaken met 
elkaar besproken en de volledige 
powerpoint-presentatie wordt aan 
hen meegegeven en ook voldoende 
Engelstalige brochures voor de ove-

Auroville - auditorium in de Town Hall
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rige leden van de coördinatiegroep 
van de Internationale Zone.

Onderbewuste 
Standvastigheid

Hoe is de gezamenlijke presentatie 
nu gevallen in Auroville? Hoe zijn de 
reacties van mensen die kennis heb-
ben kunnen nemen van het ontwerp 
van het Nederlands Paviljoen?

Uit de beperkte reacties die bij beide 
presentaties zijn geuit, maar ook in 
gesprekken met Aurovilianen en 
mensen uit de ashram in Pondicherry, 
komt één heel duidelijke weerstand 
naar voren. Een weerstand die te 
maken heeft met de term die de 

identiteit uitdrukt van Nederland: 
Onderbewuste Standvastigheid. Het 
onderbewuste kan in de opvatting 
van veel Aurovilianen niet samen-
gaan met iets wat de ziel, het wezen, 
van een natie uitdrukt. In die opvat-
ting is er in het psychische gebied 
geen plaats voor de duistere, nog 
niet tot bewustzijn gekomen delen 
van de materie.

Aldus blijkt dat voor Aurovillianen 
het onderbewuste nooit tot ontwik-
keling kan worden gebracht, want 
het is in hun optiek altijd duister 
en onbewust. Dit impliceert dat 
een ontwikkeling van het mense-
lijke lichaam niet mogelijk zou zijn. 

Want als de psyche geen onderbe-
wuste wereld in zich draagt, kan hij 
ook het onderbewuste lichaam niet 
transformeren. Daarmee wordt de 
gehele ontwikkeling van de materie 
zoals deze zich uitwerkt in de prak-
tijk door de Aurovilianen onmoge-
lijk geacht. Waarschijnlijk beseffen 
zij dit niet. Maar het doet toch wat 
vreemd aan, dit te bemerken bij 
mensen die leven in het licht van het 
Waarheidsbewustzijn.

Wellicht heeft het lila er daarom 
veel waarde aan gehecht, dat zij we-
ten dat het lila op aarde is en dat 
Elektoor bestaat? En dat transforma-
tie van het onderbewuste een reële 

Een stuk braakliggend terrein in Auroville in de Internationale Zone
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mogelijkheid is, naast het feit dat er 
ook een bewuste onderbewuste psy-
chische wereld is?

Zij zijn blijkbaar niet op de hoogte 
hoe de psychische werelden eruit 
zien met hun eigen onderbewuste 
kwaliteiten, zoals een Onderbewuste 
Standvastigheid die nooit verloren 
gaat.

Er is daar een lichtende, onweer-
staanbare onderbewuste wereld van 
Standvastigheid die helemaal gericht 
is naar het lila, waarin de grotten en 
kelders vol lichtende atomen zijn, 
omdat er daar onderbewuste ma-
terie is te zien die zijn licht heeft 
prijsgegeven. De kostbaarste schat-
ten liggen daar hoog opgestapeld, de 
edelstenen en diamanten laten daar 

al hun schittering en glans te zien, 
verblindend voor het menselijke 
oog. Een identiteit kan onbewust 
of onderbewust zijn, maar het is een 
totaal bewuste onderbewustheid of 
onbewustheid die zich daar laat zien. 
Zo geldt dit ook voor onbewuste en 
onderbewuste materiële gebieden in 
het lichaam, als zij zijn getransfor-
meerd door het lila. 

Een vervolg?
Het zou interessant zijn om 

samen met Aurovileanen eens te be-
kijken of zij ook open staan voor an-
dere, reële inzichten, of dat zij liever 
willen blijven vasthouden aan hun 
eigen ideeën over het onderbewuste.
Zo een lilaïsch onderzoek zou een 
mogelijkheid kunnen zijn om allen 
te gaan onderzoeken wat Onder-

bewuste Standvastigheid is in de re-
aliteit en hoe dit zich voordoet in de 
psyche en in het lichaam.
Als er vanuit Auroville of de Sri 
Aurobindo Society en vanuit Elek-
toor op deze gezamenlijke wijze 
meer licht zou kunnen gaan schij-
nen op de werkelijke betekenis van 
‘Onderbewuste Standvastigheid’, 
dan zou dat wel eens een heel verras-
sende volgende stap kunnen zijn in 
de nog zo prille contacten van beide 
organisaties.
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Lila processen
en
symboliek

Beertje met grote schoenen
Zowat de hele nacht door zie ik allerlei beertjes. 

Pandabeertjes, speelgoedbeertjes en op het allerlaatst zie 
ik een witte doos die ik openmaak. Daarin zit een zwart 
beertje met hele grote zwarte schoenen aan. Ik denk: 
„Wat een grote schoenen voor zo’n klein beertje.”

Decodering
De beertjes zijn het symbool van het machtsspel, het 
machtsspel dat in het vitale lichaam van een mens wordt 
gespeeld. Dit is gesitueerd rond de navel. Het lijkt al-
lemaal heel leuk, die kleine beertjes, ze laten ook zien 
dat het machtsspel zodanig wordt gespeeld dat het heel 
psychisch lijkt. Maar dat is het niet, het is bittere ernst 
met de dictatuur. 
De heiligheid, de witte doos, is ook in het geding en 
dat betekent altijd dat er heel strenge en rigide ideeën 
aan dit machtsspel ten grondslag liggen, waardoor het 
helemaal niet meer zo leuk is als het op het eerste gezicht 
lijkt. Als dan de doos nog open wordt gedaan blijkt zon-
neklaar wat er aan de hand is: die heiligheid verbergt het 
vijandige machtsspel helemaal, want er zit geen heilige 
witte beer in. Het is een zwarte, dus duistere en vijan-
dige beer die altijd aan het schoppen is met hele grote 
zware schoenen. Iedereen moet zich onderwerpen aan 
deze schoppende dictator die zo vijandig te keer gaat en 
negatieve energieën uitzendt naar iedereen en in alle ma-
terie die er is. En dan onder het mom van twijfelachtig 
en vriendelijk blijven, toch steeds aan het drammen zijn 
om je zin te krijgen, anderen in verwarring achterlatend. 
Huilend weggaan en roepen dat je anderen dit niet wilt 
aandoen. Het is allemaal heel erg geveinsd. Dat behoort 
allemaal tot het machtsspel dat 
gespeeld wordt 
in de wereld van 
mensen.

Wat is een lila proces?

In de lilaca worden door de tutorsuprolo’s of het lila 
in een symbolische taal beelden doorgegeven aan 
onderzoekers (goti’s), overdag of ‘s nachts. Deze 
beelden, lila processen genoemd, vertellen altijd 
iets over de zijnstoestand van de goti’s. Ook kan via 
deze symbolische taal duidelijk worden wat zich op 
de verschillende niveaus in de goti afspeelt. Goti’s 
kunnen aan de hand van deze lila processen met de 
lila symbolendecoder deze lila processen decode-
ren.

Zo kunnen goti’s dan hun ontwikkeling op de voet 
volgen, als zij dit willen.

Lila processen moeten niet worden verward met 
dromen, want dromen komen meestal uit onder-
bewuste gebieden van de mens, terwijl deze lila 
processen rechtstreeks aan goti’s worden getoond 
vanuit het lila. Vandaar ook de naam lila processen.
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Symboliek

Beertjes: machtsenergieën, vaak van vijandige aard, 
zij verspreiden duistere machtsenergieën door de ge-
hele materie van de aarde.

Pandabeer: een zwakke machtskracht die zeer hu-
meurig en kieskeurig is. Zijn lichaam is wat gedege-
nereerd, hij kan zich bijna niet meer staande hou-
den. Is gevaarlijk en vaak geïrriteerd.

Speelgoedbeer: een namaakbeer, dus een beer die 
net doet alsof hij heel lief en leuk is, maar pas op. Hij 
is zo gemeen als een loden deur.

Witte doos: een heilig lichaam in het vitale, hier de 
dekmantel die het machtsspel, het schoppenspel is.

Zwarte beer: vijandige beer in de illusie van het 
schoppenspel, het machtsspel dat mensen zo graag 
spelen.

Zwarte schoenen: een duister fysiek lichaam.

Zwarte beer met grote zwarte schoenen: de 
machtskracht in het vitale lichaam die het schop-
penspel speelt en daarmee behoorlijk te keer gaat. 
Vaak de oorzaak van sadomasochistische verhoudin-
gen tussen mensen.

Met Einstein aan tafel
Ik zie mezelf zitten aan een tafel in de Studiezaal 

in Heliodoor. Tegenover mij aan de tafel zit Einstein. Hij 
heeft wat lang wit haar en draagt een wit overhemd en 
zwart colbert. We praten rustig en geanimeerd. Ik kon 
me het hele gesprek niet herinneren toen ik wakker 
werd. Het ging over het elektron en dat in de kern van 
het elektron het licht verborgen zit en dit licht door de 
werking van het lila kan worden bevrijd.

Decodering
Einstein is een fysicus die heel intuïtief te werk gaat. Dat 
past wel, want jij bent ook een intuïtief persoon. Einstein 
dacht ook heel veel, daarom kon hij door logisch denken 
heel veel ontdekken over elektronen. 
Deze Einstein is een intuïtief mentaal bewustzijn in jouw 
lichaam dat altijd zoekt naar de oorsprong van de dingen. 
Einstein zelf heeft de oorsprong in zijn leven niet kun-
nen vinden. Hij zocht altijd naar de unificatietheorie, de 
theorie die alles met elkaar verbindt. Hij vond het spijtig 

dat hij die theorie niet kon vinden. Hij wist niet dat hij 
zijn mentaal had moeten uitschakelen en het zoeken bij 
zijn zelf, zijn psyche, die het ware kennisvermogen is. 
Het mentaal is geen kenvermogen, het is slechts geschikt 
om te ordenen, te sorteren en te tellen. 
Dit lila proces vertelt je dus dat je met je mentaal nooit 
jezelf kunt worden. Daartoe zul je je ware kennisinstru-
ment moeten gaan inschakelen, je psyche. 
Het zwarte overhemd en het witte colbert zeggen iets 
over het vitale lichaam van Einstein in jou, die verlangt 
naar de verbinding van hemel en aarde, van transcendent 
en relatief. Hij vertelt je dat het elektron de sleutel is om 
daar toe te komen en dat het tevens alle kennis en kracht 
in zich draagt die nodig zijn om het doel te bereiken.

Symboliek

Heliodoor: de Studiezaal: plaats waar je jezelf en het 
lila kunt ontdekken door wetenschappelijk lilaïsch 
onderzoek te doen.

Einstein: de fysicus in je lichaam die op zoek is naar 
de oorsprong der dingen.

Wit overhemd en zwart colbert: het vitale dat ver-
langt naar de eenheid van hemel en aarde, van trans-
cendent en relatief.

Elektron: het elektron is de sleutel om tot verande-
ring van de lichaamsmaterie te komen.
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De lichtbruine handtas
Ik ben een gota aan het doen in de Gouden Lila 

Elektronen, het secretariaat, en er komt iemand van de 
wetenschappelijke afdeling Parelgrijze Lila Elektronen 
(het bestuur) langs met de brief over de donaties voor 
2012. Het irriteert me, wat een gezeur. Ik wil gewoon 
weten wat er gedaan moet worden, zodat ik dat kan gaan 
doen. Het voelt onverschillig, koud, ongeïnteresseerd. Ik 
heb er geen zin in. Ik weet niet zo goed wat aan te vangen 
met dat gevoel en doe een lichtformatie. 
Tijdens het doen van de lichtformatie zie ik een licht-
bruine handtas. Wat breder van onder en smaller toelo-
pend naar boven. Het is een strakke tas, zonder tierelan-
tijnen, zonder vakken. Alleen in het leer 
zelf zit een werkje. De tas heeft twee 
hengsels die stijf zijn en omhoog 
staan. De sluiting is een lipje met 
een klein gouden bolknopje.

Decodering
Het lila proces geeft aan 
dat je nogal op je ego bent 
gericht en op oppervlak-
tezaken. Je wilt niet graag 
veranderingen, want dat 
egolichaam, de tas, is onder-
bewust, bruin en stijf, dus rigide. Het houdt niet van 
veranderingen, die doen inbreuk op de gewoonten en de 
patronen in het lichaam. Je wilt het leven graag houden 
zoals het is, ook al gaat dat gepaard met spanningen en 
is het erg gekunsteld. De stijve hengsels geven aan hoe 
gespannen je bent en hoe je anderen verafschuwt die met 
iets aankomen wat anders is dan je gewend bent. 
De sluiting met het lipje en het klein gouden bolknopje 
geven aan waar je het zou kunnen zoeken: bij de psyche, 
jezelf en het lila. Dat zou mogelijkheden bieden om wat 
soepeler met de realiteit om te kunnen gaan. Het geeft 
ook mogelijkheden om de tas te kunnen openen en te 
zien wat daarin verborgen is.

Symboliek

Tas: lichaam voor de ego identiteit.

Strakke, stijve tas: rigiditeit in de lichaamspatronen 
in het moleculaire lichaam.

Werkje in het leer: gekunstelde soepelheid.

Bruin: onderbewuste kleur op het niveau van de 
moleculen.

Stijve hengsels: Spanningen in het ego lichaam.

Gouden bolknopje: een kleine gouden bal die er is 
om de mogelijkheiden te gaan ontdekken om te 
kunnen gaan spelen in de oneindige ruimte van je-
zelf. 

Gesloten tas: een lichaam dat geen mogelijkheden 
heeft om zich te ontplooien.

Er bestaan vele soorten symboliek. In de religies 
wordt er veel met symbolische taal gewerkt. De 
symbolen zijn gebonden aan de religie zelf, maar 
ook aan plaats en tijd. Zo is het ook bij natuurvolke-
ren, die gebruik maken van symboliek, die is gebon-
den aan een bepaald volk of stam. En zo heeft iedere 
cultuur zijn eigen symboliek.

De symboliek die in de lilaca wordt gehanteerd is 
niet gebonden aan plaats of tijd. De symbolen die 
het lila aan iemand toont die met lilaca bezig is, en 
waaruit hij zijn toestand van zijn kan leren kennen, 
zijn universeel van aard. Overal ter wereld worden 
deze symbolen zodanig door het lila of door de tu-
torsuprolo weergegeven, dat ze voor iedereen die 
lilaca studeert gedecodeerd kunnen worden. Wat 
een symbool betekent hangt heel erg af van de 
context waarin het symbool wordt gebruikt. In de 
kern geeft een symbool altijd de werkelijkheid weer 
van het ding, wezen of de persoon. Maar er kun-
nen vele andere mogelijkheden zijn: als de kern van 
het wezen of ding verscholen is, krijgt het symbool 
weer een andere betekenis. In samenhang met de 
gebeurtenis die wordt getoond, kan het weer een 
andere betekenis krijgen. Het symbool kan zelfs vij-
andige dingen laten zien.
Een symbool is een uitbeelding van iets wat in de 
werkelijkheid ergens bestaat, maar dan uitgedrukt 
in een materiële vorm. Een herkenbare vorm voor 
de mentale mens.
De symboliek is tijdloos, maar wel altijd actueel. 
Alles wat er is, is een symbool van een werkelijkheid, 
die vrijwel niemand nog kent. Maar die gekend kan 
worden, als de mens zichzelf wil leren kennen. .
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